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II. Tör vé nyek

2008. évi LXXV.
tör vény

a takarékos állami gazdálkodásról
és a költségvetési felelõsségrõl*

Az Or szág gyû lés a fe gyel me zett, át lát ha tó és hosszú tá -
von fenn tart ha tó költ ség ve té si po li ti ka meg te rem té se és
foly ta tá sa, va la mint az or szág hosszú távú gaz da sá gi ver -
seny ké pes sé gé nek költ ség ve té si esz kö zök kel  való szol gá -
la ta ér de ké ben – fi gye lem mel a je len le gi és a jövõ nem ze -
dé kek kö zöt ti igaz sá gos ság igé nyé re, va la mint a tár sa da -
lom ál ta lá nos öre ge dé sé vel kap cso la tos ál la mi ki adá sok
kö vet ke zõ év ti ze dek ben vár ha tó nö ve ke dé sé re a kö vet ke -
zõ tör vényt al kot ja.

A FELELÕS KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA
 ALAPVETÕ CÉLJAI

1. § (1) A fe le lõs költ ség ve té si po li ti ka cél ja az ál lam -
adós ság hosszú tá von fenn tart ha tó szint jé nek el éré se a
költ ség ve tés tar tó san egyen súly kö ze li ál la po tá nak biz to sí -
tá sa ré vén.

(2) A költ ség ve té si po li ti ka hosszú tá von szol gál ja az or -
szág re gi o ná lis és glo bá lis ver seny ké pes sé gét az ál tal,
hogy az ál la mi új ra el osz tás mér té két az eh hez szük sé ges
szint re kor lá toz za.

(3) A költ ség ve té si po li ti ka rö vid- és kö zép tá vú cél ja it e
tör vény ren del ke zé sei sze rint az ál la mi költ ség ve tés rõl
 szóló tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény), va -
la mint az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kor -
mány ren de le tek ál la pít ják meg.

A FELELÕS KÖLTSÉGVETÉSI DÖNTÉSHOZATAL
SZABÁLYAI

A költségvetés-politikai szabályok alapvetõ fogalmai

2. § (1) A költ ség ve tés-po li ti kai sza bá lyo kat az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Áht.) ál tal és a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fo gal mak figye lembe véte lével kell al kal maz ni.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) egyen leg rom lás: a több let csök ke né se vagy a hi ány

nö ve ke dé se,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) tárgy év: az az év, amely re vo nat ko zó an a költ ség ve -
té si tör vény a költ ség ve té si té te lek rész le tes fel osz tá sát tar -
tal maz za,

c) re ál ér ték: a pénz ben ki fe je zett ér ték és az ár in dex
há nya do sa,

d) ár in dex: az ál ta lá nos ár szín vo na lat, il let ve an nak
meg vál to zá sát ki fe je zõ in dex. E tör vény al kal ma zá sá ban,
amely idõ sza kok ra ren del ke zés re áll, a brut tó ha zai össz -
ter mék def lá to rát, egyéb ese tek ben a fo gyasz tói ár in de xet
je len ti,

e) tech ni kai ki ve tí tés: a költ ség ve té si be vé te lek és ki -
adá sok vár ha tó ala ku lá sá ra vo nat ko zó olyan szá mí tás,
amely a ma gán gaz da sá gi és de mog rá fi ai fo lya ma tok, va la -
mint a ki hir de tett jog sza bá lyok, jog erõs bí ró sá gi dön té sek
és az ál la mi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges erõ for rá sok
ár szín vo nal-vál to zás ból ere dõ ér ték vál to zá sá nak ha tá sát
ve szi figye lembe,

f) ma gán gaz da sá gi és de mog rá fi ai té nye zõk: olyan
gaz da sá gi ha tás sal járó té nye zõk, ame lye ket a költ ség ve té -
si po li ti ka nem ké pes köz vet le nül kont rol lál ni, így kü lö nö -
sen a né pes ség szá ma és össze té te le, a ma gán szek tor sze -
rep lõ i nek gaz da sá gi dön té sei, vagy az ég haj la ti és vi lág -
gaz da sá gi ha tá sok.

KÖLTSÉGVETÉS-POLITIKAI SZABÁLYOK
A KÖZPONTI ALRENDSZERRE

3. § (1) A költ ség ve té si tör vény ben meg kell ha tá roz ni a
bel sõ té te lek egyen le gé nek a tárgy évet kö ve tõ évre vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyét úgy, hogy a kül sõ té te lek egyen le gé re 
vo nat ko zó leg újabb tech ni kai ki ve tí tés alap ján az el sõd le -
ges több let no mi ná lis ér té ke ne le gyen ki sebb, mint a
(2) be kez dés sze rint a tárgy évet kö ve tõ évre vo nat ko zó an
egy év vel ko ráb ban elõ írt el sõd le ges egyen leg cél.

(2) A költ ség ve té si tör vény ben meg kell ha tá roz ni a
tárgy évet kö ve tõ má so dik évre vo nat ko zó el sõd le ges
egyen leg célt úgy, hogy

a) az el sõd le ges egyen leg cél nem le het el sõd le ges
 hiány, és

b) az ál lam adós ság re ál ér té ke a tárgy évet kö ve tõ má so -
dik év vé gén vár ha tó an ne ha lad ja meg az ál lam adós ság -
nak a tárgy évet kö ve tõ év vé gé re vár ha tó ér té két, va la mint

c) az ál lam adós ság re ál ér té ke a tárgy évet kö ve tõ má so -
dik év vé gén vár ha tó an ne ha lad ja meg az ál lam adós ság -
nak a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év végi ér té két.

(3) A (2) be kez dés c) pont já nak al kal ma zá sá ban a szá -
mí tá sok so rán a tárgy évet meg elõ zõ má so dik év ál lam -
adós sá gá nak, mint vi szo nyí tá si alap nak az ér té ké hez hoz -
zá kell adni a bel sõ té te lek egyen le gé nek tárgy évet meg -
elõ zõ má so dik évi tény le ges ér té ke és a költ ség ve té si tör -
vény sze rin ti ter ve zett ér té ke kü lönb sé gét.

4. § (1) A költ ség ve té si tör vény ben meg kell ha tá roz ni,
hogy az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze re el sõd le ges ki -
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adá sa i nak a költ ség ve té si tör vény ben ter ve zett, a tárgy évet 
kö ve tõ má so dik évre vo nat ko zó – (2) be kez dés sze rint –
kor ri gált fõ össze ge a tárgy évet kö ve tõ évre ter ve zett kor ri -
gált fõ összeg hez vi szo nyít va re ál ér té ken mi lyen mér ték -
ben vál toz hat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kor ri gált fõ összeg szá mí tá -
sa kor az el sõd le ges ki adá so kat

a) csök ken te ni kell az Eu ró pai Unió, va la mint az eu ró -
pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó, de Eu ró pai Uni ón kí vü li
ál lam költ ség ve té sé bõl szár ma zó for rá sok ter ve zett össze -
gé vel,

b) csök ken te ni kell a köz pon ti költ ség ve té si szer vek
sa ját be vé te le i nek ter ve zett össze gé vel.

(3) Amennyi ben a költ ség ve tés ter ve zé sé hez ala pul vett
tech ni kai ki ve tí tés alap ján az el sõd le ges egyen leg vár ha tó
össze ge a tárgy év ben és az azt kö ve tõ négy év ben ked ve -
zõb ben ala kul a 3.  § sze rin ti egyen leg cél nál, ak kor az
egyen leg cé lok és az egyen le gek vár ha tó össze ge kö zöt ti
kü lön bö ze tet éven kén ti bon tás ban Sta bi li tá si és Adó re -
form Alap ként kell nyil ván tar ta ni. A Kor mány kö te les
– leg ké sõbb a költ ség ve té si tör vényjavaslat Or szág gyû lés -
nek tör té nõ be nyúj tá sá ig – a Sta bi li tá si és Adó re form Alap
össze gé nek meg fe le lõ mér té kû adó csök ken té si prog ra mot
tar tal ma zó jog sza bály-mó do sí tást elõ ter jesz te ni.

A költségvetési fegyelmet és átláthatóságot biztosító
eljárási szabályok

5. § (1) A jog sza bá lyok elõ ké szí té se so rán elõ ze tes költ -
ség ve té si ha tás vizs gá lat el vég zé sé vel az elõ ké szí tõ nek fel
kell mér ni a sza bá lyo zás költ ség ve tés re gya ko rolt vár ha tó
ha tá sa it.

(2) A költ ség ve té si ha tá sok vizs gá la ta ma gá ban fog lal ja 
a ter ve zett jog sza bály ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott leg alább 
négy költ ség ve té si évre vo nat ko zó an a ter ve zett sza bá lyo -
zás va la mennyi lé nye ges, köz vet len és köz ve tett, a költ -
ség ve tés be vé te li vagy ki adá si té te le it be fo lyá so ló ha tá sá -
nak szám sze rû becs lé sét, kü lö nös te kin tet tel a kül sõ té te -
lek, az ál lam ház tar tás ba tar to zó in téz mé nyek bér jel le gû
ki adá sa i nak ala ku lá sá ra, va la mint az ön kor mány za tok szá -
má ra tör vény ben elõ írt fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges
pénz ügyi for rá sok meg vál to zá sá ra.

(3) A költ ség ve té si ha tás vizs gá lat tar tal maz za to váb bá a 
szá mí tá sok so rán

a) al kal ma zott fel te vé se ket,
b) össze ha son lí tá si ala pul vett tech ni kai ki ve tí tést,

vagy más szer ve zet ál tal ké szí tett és nyil vá nos ság ra ho zott
tech ni kai ki ve tí tés re vo nat ko zó, egy ér tel mû uta lást,

c) hasz nált mód szer tan is mer te té sét.

6. § (1) A költ ség ve té si po li ti ka fenn tart ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a költ ség ve tés ter ve zé sé nek a  valós
gaz da sá gi fo lya ma to kon és meg ala po zott elõ re jel zé se ken
kell ala pul nia.

(2) Az Or szág gyû lés dön té se i nek
a) meg ala po zott költ ség ve té si ha tás vizs gá la ton kell

ala pul ni uk,
b) biz to sí ta ni uk kell, hogy el fo ga dá suk ese tén sem a ki -

hir de tés évé ben, sem az azt kö ve tõ nap tá ri év ben sem a
költ ség ve té si egyen leg, sem a kül sõ té te lek egyen le ge ne
ro mol jon a tech ni kai ki ve tí tés hez ké pest.

(3) A Kor mány és a Kor mány tag ja fel adat- és ha tás kö -
rét úgy gya ko rol ja, hogy az in téz ke dé sek meg ho za ta lá tól,
il let ve ren de let el fo ga dá sa ese tén a ha tály ba lé pés tõl szá -
mí tott má so dik nap tá ri év vé gé ig a költ ség ve té si egyen leg
ne ro mol jon a tech ni kai ki ve tí tés hez ké pest.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott va la mennyi
jog sza bály ter ve zet hez csa tol ni kell a költ ség ve té si ha tás -
vizs gá lat lé nye ges meg ál la pí tá sa it és ered mé nye it.

A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS

A Költségvetési Tanács feladatai és hatásköre

7. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács az Or szág gyû lés tör -
vényhozási te vé keny sé gét tá mo ga tó há rom ta gú tes tü let,
amely te vé keny sé ge so rán nem uta sít ha tó, csak a tör -
vényeknek van alá ren del ve.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács
a) mak ro gaz da sá gi elõ re jel zé se ket ké szít;
b) a költ ség ve té si ada tok ra vo nat ko zó an tech ni kai ki -

ve tí tést ké szít;
c) a költ ség ve té si ter ve zés sel, elõ re jel zés sel és ha tás -

vizs gá lat tal kap cso la tos mód szer ta ni aján lá so kat ké szít;
d) becs lést ké szít mind a be nyúj tást köve tõen, mind a

zá ró sza va zást meg elõ zõ en a költ ség ve té si és pót költ ség -
ve té si tör vényjavaslatok, va la mint min den olyan, az Or -
szág gyû lés ál tal tár gyalt tör vényjavaslat költ ség ve té si ha -
tá sá ra vo nat ko zó an, amely kül sõ té te lek ala ku lá sá ra be fo -
lyás sal le het;

e) becs lést ké szít het az Or szág gyû lés ál tal tár gyalt, a
d) pont ban meg je löl te ken kí vü li tör vényjavaslatok, to váb -
bá azon mó do sí tó, kap cso ló dó mó do sí tó és zá ró sza va zás
elõt ti mó do sí tó ja vas la tok költ ség ve té si ha tá sá ra vo nat ko -
zó an, ame lyek rõl a Ház sza bály sze rint az Or szág gyû lés -
nek ha tá roz nia kell;

f) meg ke re sé sük re a fel adat kö ré be tar to zó kér dé sek rõl
tá jé koz tat ja a köz tár sa sá gi el nö köt, az or szág gyû lé si biz to -
so kat, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö két, a Ma gyar Nem ze -
ti Bank el nö két és az Or szág gyû lés bi zott sá ga it;

g) tá jé koz tat hat ja az Or szág gyû lés költ ség ve té si
ügyek ben fel adat kör rel ren del ke zõ bi zott sá gát vagy a Kor -
mányt a költ ség ve té si fe gye lem meg tar tá sát és az ál lam -
ház tar tás át lát ha tó sá gát cél zó jog sza bály-al ko tá si ja vas la -
ta i ról;

h) vé le mé nye zi a költ ség ve té si el szá mo lá si és szám vi -
te li tár gyú jog sza bá lyok ter ve ze te it.
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(3) A Költ ség ve té si Ta nács ál tal ké szí tett elõ re jel zé se -
ket, becs lé se ket és aján lá so kat a Költ ség ve té si Ta nács
hon lap ján köz zé kell ten ni.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács te vé keny sé gé rõl és a fel -
adat kö rét érin tõ ta pasz ta la tok ról éven te be szá mol az Or -
szág gyû lés nek.

8. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács az ál lam ház tar tás sal
kap cso lat ban álló min den sze mély tõl vagy szer ve zet tõl
min den olyan kér dés ben fel vi lá go sí tást kér het, az összes
olyan irat ba be te kint het, il let ve irat ról má so la tot kér het,
ke zelt ada tot meg is mer het, amely a fel ada ta i nak el lá tá sá -
val össze függ het.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács az (1) be kez dés ben fog lal -
tak vég re haj tá sa so rán a sze mé lyes ada to kat – a köz ér dek -
bõl nyil vá nos ada tok ki vé te lé vel – sze mély azo no sí tás ra al -
kal mat lan mó don is mer he ti meg.

(3) Az adat mi nõ sí tett vol ta a Költ ség ve té si Ta ná csot
fel ada tá nak el lá tá sá ban nem aka dá lyoz hat ja, de a ti tok
meg tar tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek rá néz ve is kö te le -
zõ ek. A Költ ség ve té si Ta nács a fel ada ta i nak el lá tá sa ér de -
ké ben jo go sult adó-, üz le ti, bank-, ér ték pa pír-, pénz tár-
vagy biz to sí tá si ti tok nak, il let ve más tör vény ben meg ha tá -
ro zott ti tok nak mi nõ sü lõ ada tok és in for má ci ók meg is me -
ré sé re is. A Költ ség ve té si Ta nács ál tal köz zé tett elõ re jel -
zé sek és becs lé sek nem tar tal maz hat nak mi nõ sí tett ada tot
és tör vény ál tal vé dett egyéb tit kot, to váb bá nem okoz hat -
ják ezek nyil vá nos ság ra ke rü lé sét.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács a fel ada ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges, bár mi lyen mó don vagy for má ban rög zí tett in -
for má ci ót vagy is me re tet, füg get le nül an nak ke ze lé si mód -
já tól, ön ál ló vagy gyûj te mé nyes jel le gé tõl, (a továb biak -
ban: adat) kér het at tól a szerv tõl, amely az ada tot ke ze li, il -
let ve amely az adat elõ ál lí tá sá ra éssze rû erõ fe szí tés sel ké -
pes. A szerv a ké rés nek ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az
an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül kö te -
les ele get ten ni. Amennyi ben a kért adat nem áll ren del ke -
zés re, és elõ ál lí tá sa éssze rû ha tár idõn be lül nem lehet -
séges, er rõl írás ban kell tá jé koz tat ni a Költ ség ve té si
 Tanácsot.

(5) A ja vas la tok költ ség ve té si ha tá sá nak vizs gá la tá hoz
szük sé ges ada tok át adá sát, il let ve elõ ál lí tá sát a (4) be kez -
dés ren del ke zé sei sze rint a Költ ség ve té si Ta nács szó ban
vagy írás ban kér he ti a tör vényjavaslat tár gya lá sa so rán a
Kor mányt kép vi se lõ mi nisz ter tõl, más elõ ter jesz tõ ese té -
ben pe dig a tör vényjavaslat elõ ter jesz tõ jé tõl és az an nak
tárgy kö re sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter tõl.

(6) Ha az ada to kat az arra kö te le zett a Költ ség ve té si Ta -
nács szá má ra – a ké rés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül – nem adja át, a Költ ség ve té si Ta nács az ada -
tot az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter tõl kér he ti. Az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a ké rés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott öt mun ka na pon be lül kö te les az ada tot át ad ni,

vagy tá jé koz tat ni a Költ ség ve té si Ta ná csot ar ról, hogy az
adat nem áll ren del ke zés re.

(7) Ha az ada to kat a Költ ség ve té si Ta nács ré szé re a
(4)–(6) be kez dés ben fog lalt ha tár idõk re az arra kö te le zett
nem adja át, a Költ ség ve té si Ta nács ezt a tényt nyil vá nos -
ság ra hoz za.

(8) A Költ ség ve té si Ta nács és az adat át adá sá ra köte -
lezett kö zött a kap cso lat – erre irá nyu ló meg ál la po dás ese -
tén – elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott do ku men tum al kal ma -
zá sá val is meg valósulhat.

(9) Az adat át adá sá ra kö te le zett szerv vagy mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó szerv ne vé ben el já ró sze mélyt nem
ér he ti hát rány azért, ha – a (3) be kez dés ben meg je lölt ti -
tok nak mi nõ sü lõ ada tok vé del mét szol gá ló elõ írások be -
tar tá sa mel lett – tá jé koz tat ja a Költ ség ve té si Ta ná csot a
fel ada tá nak el lá tá sá hoz szük sé ges adat ról.

(10) Az e §-ban fog lalt kö te le zett sé gek a Költ ség ve té si
Ta nács fel ada tá nak el lá tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet
fog lal koz ta tott ja i ra is vo nat koz nak.

A Költségvetési Tanács és tagjainak jogállása

9. § (1) A Költ ség ve té si Ta ná csot az Or szág gyû lés ki -
lenc éves idõ tar tam ra vá laszt ja. A Költ ség ve té si Ta nács
tag jai nem vá laszt ha tók újra. Amennyi ben a Költ ség ve té si
Ta nács tag já nak meg bí za tá si idõ tar ta ma ke ve sebb, mint
há rom év volt, egy szer új ra vá laszt ha tó.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács egy-egy tag já vá vá laszt ha tó
sze mélyt a köz tár sa sá gi el nök, az Ál la mi Szám ve võ szék
el nö ke és a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke je lö li.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács tag já nak je lölt sze mé lye ket
az Or szág gyû lés költ ség ve té si ügy ben fel adat kör rel ren -
del ke zõ bi zott sá ga meg hall gat ja.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács tag já vá olyan bün tet len elõ -
éle tû, vá lasz tó jog gal ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gár vá -
laszt ha tó meg, aki szak irá nyú egye te mi dip lo má val, to -
váb bá a költ ség ve té si vagy pénz ügyi te vé keny ség gel kap -
cso la tos kér dé sek ben ki emel ke dõ el mé le ti vagy gya kor la ti 
szak mai is me re tek kel, va la mint leg alább öt éves ve ze tõi
gya kor lat tal ren del ke zik.

(5) A Költ ség ve té si Ta nács tag já vá nem vá laszt ha tó
meg olyan sze mély, aki

a) a je lö lést meg elõ zõ négy év ben olyan meg bí za tást
tel je sí tett, amely meg szû nik a Kor mány meg bí za tá sá nak
meg szû né sé vel (a továb biak ban: a Kor mány meg bí za tá sá -
hoz kö tött meg bí za tás),

b) a je lö lést meg elõ zõ négy év ben or szág gyû lé si kép vi -
se lõ, eu ró pai par la men ti kép vi se lõ volt, il let ve bár mely
párt or szá gos (köz pon ti) szer ve ze té ben vá lasz tott ve ze tõ
tiszt sé get töl tött be,

c) a Kor mány meg bí za tá sá hoz kö tött meg bí za tást tel je -
sí tõ sze mély, or szág gyû lé si kép vi se lõ, eu ró pai par la men ti
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kép vi se lõ, vagy bár mely párt or szá gos (köz pon ti) szer ve -
ze té ben vá lasz tott ve ze tõ tiszt sé get be töl tõ sze mély Pol -
gári Tör vény könyv sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja.

(6) A Költ ség ve té si Ta nács tag ja az elõd je meg bí za tá sá -
nak meg szû né se kor, il let ve ha elõd je meg bí za tá sá nak
meg szû né sét köve tõen vá lasz tot ták meg, a meg vá lasz tá sá -
val lép hi va tal ba.

(7) Amennyi ben a Költ ség ve té si Ta nács meg bí za tá si
idõ tar ta má nak le tel te elõtt vá lasz ta nak új ta got, a Költ ség -
ve té si Ta nács új on nan vá lasz tott tag já nak meg bí za tá sa
leg ké sõbb a Költ ség ve té si Ta nács meg bí za tá sá nak le jár tá -
val meg szû nik.

(8) A Költ ség ve té si Ta nács tag ja a meg vá lasz tá sát
köve tõen az Or szág gyû lés elõtt es küt tesz.

10. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács tag jai kö zül a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal je lölt tag

a) ve ze ti a Költ ség ve té si Ta ná csot,
b) hív ja össze a Költ ség ve té si Ta nács ülé sét és ál la pít ja

meg an nak na pi rend jét,
c) kép vi se li a Költ ség ve té si Ta ná csot,
d) jó vá hagy ja a tör vényjavaslatokról ké szí tett, nyil vá -

nos ság ra ho zan dó becs lé se ket,
e) ve ze ti a Költ ség ve té si Ta nács Tit kár sá gát.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács tag jai kö zül a köz tár sa sá gi
el nök ál tal je lölt tag fe le lõs ség gel tar to zik az Or szág gyû -
lés nek a Költ ség ve té si Ta nács ál tal ké szí tett becs lé sek
meg ala po zott sá gá ért.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács mû kö dé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat a Költ ség ve té si Ta nács Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta ál la pít ja meg, ame lyet a Költ ség ve té si Ta nács
egy han gú dön tés sel fo gad el.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács a 7.  § (2) be kez dés c), f), g)
és h) pont ja i ban fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sát Szer ve ze ti és 
Mû kö dé si Sza bály za tá ban a köz tár sa sá gi el nök ál tal je lölt
tag ra ru ház hat ja.

(5) A Költ ség ve té si Ta nács ak kor ha tá ro zat ké pes, ha
tag ja i nak több sé ge je len van. Dön té se it a je len lé võk egy -
sze rû szó több sé gé vel hoz za.

11. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács köz tár sa sá gi el nök ál -
tal je lölt tag ja tu do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri,
szer kesz tõi, va la mint jogi ol ta lom alá esõ szel le mi te vé -
keny ség ki vé te lé vel más tiszt sé get és meg bí zást nem fo -
gad hat el, il let ve más ke re sõ fog lal ko zást nem foly tat hat,
dí ja zást nem fo gad hat el.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács töb bi tag ja
a) ki zá ró lag tiszt sé gé vel össze egyez tet he tõ egyéb te vé -

keny sé get vé gez het;
b) nem áll hat a Költ ség ve té si Ta nács Tit kár sá gá nál és

több sé gi ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa ság nál mun ka -
vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban;

c) nem le het köz tiszt vi se lõ;

d) meg bí zást nem fo gad hat el köz pon ti költ ség ve té si
szerv tõl, több sé gi ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa ság tól
és a Költ ség ve té si Ta nács Tit kár sá gá tól, ki vé ve, ha az tu -
do má nyos, ok ta tói, mû vé sze ti, lek to ri, szer kesz tõi, va la -
mint jogi ol ta lom alá esõ szel le mi te vé keny ség vég zé sé re
irá nyul;

e) nem le het több sé gi ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár -
saság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je és fel ügye lõ bi zott sá gá nak
tag ja.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács tag ja nem le het a Kor mány
meg bí za tá sá hoz kö tött meg bí za tást tel je sí tõ sze mély, or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, eu ró pai par la men ti kép vi se lõ, il let -
ve bár mely párt or szá gos (köz pon ti) szer ve ze té ben vá lasz -
tott ve ze tõ tiszt sé get be töl tõ sze mély, il let ve ezek Pol gá ri
Tör vény könyv sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja.

(4) Ha a Költ ség ve té si Ta nács tag já val kap cso lat ban
össze fér he tet len sé gi ok áll fenn, az össze fér he tet len hely -
ze tet a Költ ség ve té si Ta nács tag já nak a tu do má sá ra ju tást
kö ve tõ tíz na pon be lül meg kell szün tet nie.

(5) Ha a Költ ség ve té si Ta nács tag ja a (4) be kez dés ben
fog lalt kö te le zett sé gé nek az elõ írt idõ ben nem tesz ele get,
az Or szág gyû lés bár mely kép vi se lõ in dít vá nyá ra meg ho -
zott ha tá ro za tá val ál la pít ja meg az össze fér he tet len sé get.

(6) Ha az össze fér he tet len sé gi el já rás ide je alatt a Költ -
ség ve té si Ta nács tag ja a vele szem ben fenn ál ló össze fér -
he tet len sé gi okot meg szün te ti, az össze fér he tet len ség
meg ál la pí tá sát mel lõz ni kell.

12. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács tag jai a meg vá lasz tá -
suk kor, majd azt köve tõen éven te az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint va gyonnyi lat ko za tot
tesz nek, ame lyet a Költ ség ve té si Ta nács hon lap ján köz zé
kell ten ni.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács tag jai va gyonnyi lat ko za tát
az Or szág gyû lés men tel mi ügyek kel fog lal ko zó bi zott sá ga 
tart ja nyil ván és el len õr zi.

(3) Ha a Költ ség ve té si Ta nács tag ja va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett sé gét szán dé ko san el mu laszt ja, vagy a
va gyonnyi lat ko zat ban szán dé ko san lé nye ges ada tot, tényt
 valótlanul kö zöl, az Or szág gyû lés men tel mi ügyek kel fog -
lal ko zó bi zott sá ga írás ban fel hív ja az érin tet tet a mu lasz tás 
pót lá sá ra, a  valótlan tény, adat ja ví tá sá ra. A fel hí vás nak a
Költ ség ve té si Ta nács tag ja a fel hí vás kéz hez vé te lét kö ve tõ 
tíz na pon be lül kö te les ele get ten ni.

(4) Ha a Költ ség ve té si Ta nács tag ja a (3) be kez dés ben
fog lalt kö te le zett sé gé nek az elõ írt idõ ben nem tesz ele get,
az Or szág gyû lés bár mely kép vi se lõ in dít vá nyá ra meg ho -
zott ha tá ro za tá val ál la pít ja meg a va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség meg sér té sét.

13. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács tag já nak meg bí za tá sa
meg szû nik:

a) a meg bí za tá si idõ tar tam le tel té vel,
b) a 70. élet év be töl té sé vel,
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c) le mon dás sal,
d) az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sá val,
e) a va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség meg sér té sé -

nek meg ál la pí tá sá val,
f) fel men tés sel,
g) ki zá rás sal,
h) ha lá lá val.

(2) A le mon dást írás ban kell kö zöl ni az Or szág gyû lés
el nö ké vel.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács tag já nak meg bí za tá sát
fel men tés sel kell meg szün tet ni, ha a Költ ség ve té si Ta -
nács tag ja neki fel nem ró ha tó ok ból leg alább hat hó na -
pig nem ké pes ele get ten ni meg bí za tá sá ból adó dó fel -
ada ta i nak.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács tag já nak meg bí za tá sát ki zá -
rás sal kell meg szün tet ni, ha a Költ ség ve té si Ta nács tag ja
neki fel ró ha tó ok ból nem tesz ele get meg bí za tá sá ból ere dõ 
fel ada ta i nak, il let ve jog erõs íté let ben meg ál la pí tott bûn tet -
tet kö ve tett el, vagy más mó don tiszt sé gé re mél tat lan ná
vált.

(5) A Költ ség ve té si Ta nács tag já nak fel men té sé rõl és
ki zá rá sá ról bár mely kép vi se lõ in dít vá nyá ra az Or szág gyû -
lés dönt.

14. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács tag jai kö zül a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal je lölt tag az Ál la mi Szám ve võ szék el nö két
meg il le tõ il let mény re és egyéb jut ta tá sok ra jo go sult.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács töb bi tag ja il let mé nyé nek
össze ge a köz tár sa sá gi el nök ál tal je lölt tag il let mé nyé nek
50 szá za lé ka.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács tag jai kö zül a köz tár sa sá gi
el nök ál tal je lölt ta got nap tá ri éven ként 40 mun ka nap sza -
bad ság il le ti meg.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács tag ja i nak tár sa da lom biz to -
sí tá si jog ál lá sá ra a köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra
vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók.

(5) A Költ ség ve té si Ta nács tag ja meg bí za tá sá nak idõ -
tar ta ma köz szol gá la ti jog vi szony ban töl tött idõ nek, ille tõ -
leg nyug díj ra jo go sí tó szol gá la ti idõ nek szá mít.

15. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács fel ada ta i val kap cso la -
tos elõ ké szí tés és ügy vi tel te en dõ it a Költ ség ve té si Ta nács
Tit kár sá ga lát ja el.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács Tit kár sá gá nak szer ve ze té re
– be le ért ve a szer ve ze ti for má ját is – és mû kö dé sé re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat a Költ ség ve té si Ta nács ál la pít ja meg.

16. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács ál la pít ja meg költ -
ség ve té sét, amely az Or szág gyû lés költ ség ve té si fe je ze -
tén be lül ön ál ló cí met ké pez. A fe je zet fel ügye le tét el lá -
tó szerv ve ze tõ jé nek jo go sít vá nya it a Költ ség ve té si Ta -
nács tag jai kö zül a köz tár sa sá gi el nök ál tal je lölt tag
gya ko rol ja.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács ál lít ja össze a költ ség ve té sé -
re vo nat ko zó ja vas la tát és költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá -
ról  szóló be szá mo lót, ame lyet a Kor mány – vál to zat lan tar -
ta lom mal – a költ ség ve té si tör vényjavaslat, il let ve a zár -
szám adá si tör vényjavaslat ré sze ként ter jeszt elõ az Or -
szág gyû lés nek.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács gaz dál ko dá sát az Ál la mi
Szám ve võ szék el len õr zi.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács szék he lye Bu da pest.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba lépés

17. § (1) E tör vény – a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt ki -
vé te lek kel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 18.  § (1), (3) és (4) be kez dé se a ki hir de té -
sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény 3.  §-a – az e § (4) be kez dé sé ben fog lal -
tak ki vé te lé vel –, 22.  § (2) be kez dé sé ben mó do sí tott
Áht. 2/A.  § (2) be kez dé sé nek c) és d) pont ja, 22.  §
(9) be kez dé sé ben mó do sí tott Áht. 36/B.  § (1) be kez dé -
se, va la mint a 22.  § (3) be kez dé se 2009. jú li us 1-jén lép
ha tály ba.

(4) E tör vény 3.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 5., 6. és
22.  §-a – az e § (3) be kez dé sé ben fog lalt ki vé te lek kel –
2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Átmeneti rendelkezések

18. § (1) Az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze rei kor ri -
gált és kon szo li dált el sõd le ges ki adá si fõ össze gé nek 2009. 
évre ter ve zett ér té ke az ugyan így szá mí tott, 2008. évre ter -
ve zett ér ték hez ké pest nem nö ve ked het.

(2) 2010. és 2011. évre a Kor mány olyan költ ség ve té si
tör vényjavaslatot kö te les be nyúj ta ni, amely biz to sít ja,
hogy az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze rei kor ri gált el -
sõd le ges ki adá si fõ össze gé nek ter ve zett ér té ke az ugyan -
így szá mí tott, meg elõ zõ évre ter ve zett ér té ké hez ké pest
 reálértéken leg fel jebb a brut tó ha zai ter mék re ál ér té ke vár -
ha tó nö ve ke dé si üte mé nek fe lé vel nö ve ked het.

(3) Az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze rei (1)–(2) be -
kez dés sze rin ti kor ri gált fõ össze gé nek szá mí tá sa kor az el -
sõd le ges ki adá so kat

a) csök ken te ni kell az Eu ró pai Unió, va la mint az eu ró -
pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó, de Eu ró pai Uni ón kí vü li
ál lam költ ség ve té sé bõl szár ma zó for rá sok ter ve zett össze -
gé vel,

b) csök ken te ni kell a köz pon ti költ ség ve té si szer vek
sa ját be vé te le i nek ter ve zett össze gé vel.
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(4) Az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze rei (1) be kez -
dés sze rin ti kon szo li dált fõ össze gé nek szá mí tá sa kor az el -
sõd le ges ki adá so kat

a) csök ken te ni kell a Nyug díj biz to sí tá si Alap tá mo ga -
tá sai kö zül a ma gánnyug díj pénz tár ba át lé põk  miatti já ru -
lék ki esés pót lá sát va la mint a Nyug díj biz to sí tá si Alap ki -
adá sa i nak tá mo ga tá sát szol gá ló köz pon ti költ ség ve té si ki -
adá sok ter ve zett össze gé vel,

b) csök ken te ni kell az Egész ség biz to sí tá si Alap tá mo -
ga tá sai kö zül a köz pon ti költ ség ve tés bõl já ru lék cí men át -
adott pénz esz kö zök ter ve zett össze gé vel,

c) csök ken te ni kell az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok
köz pon ti költ ség ve tés be tör té nõ be fi ze té se i nek ter ve zett
össze gé vel.

(5) 2010. és 2011. évek ben a Kor mány olyan költ ség ve -
té si tör vényjavaslatot kö te les be nyúj ta ni, amely biz to sít ja,
hogy az Áht. 116.  § (1) be kez dés 2. pont ja sze rin ti ma ast -
rich ti de fi cit mu ta tó ér té ke csök ken az elõ zõ évi ér ték hez
ké pest.

19. § (1) A Költ ség ve té si Ta nács tag ja i nak sze mé lyé re
elsõ íz ben e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na -
pon be lül kell ja vas la tot ten ni.

(2) A Költ ség ve té si Ta nács nak a 7.  § (2) be kez dé se a) és 
c) pont ja i ban fog lalt fel ada to kat 2009. jú li us 1-jé tõl kell
el lát nia.

(3) A Költ ség ve té si Ta nács nak a 7.  § (2) be kez dé se
b) pont já ban fog lalt fel ada tot 2010. jú li us 1-jé tõl kell el -
látnia.

(4) A Költ ség ve té si Ta nács nak a 7.  § (2) be kez dé se d) és 
e) pont ja i ban fog lalt fel ada to kat 2010. jú li us 1-jé tõl kell
el lát nia, de 2011. ja nu ár 1-jé ig csak a költ ség ve té si tör -
vényjavaslat ese té ben.

(5) A 7.  § (2) be kez dé se d) és e) pont jai sze rin ti becs lé -
sek nek az ön kor mány za tok szá má ra tör vény ben elõ írt fel -
ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi for rá sok meg vál to -
zá sá ra vo nat ko zó ada to kat 2011. ja nu ár 1-jé tõl kell tar tal -
maz nia.

(6) A 2010. évi költ ség ve té si tör vény elõ ké szí té sé nél és
el fo ga dá sá nál a 22.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket figye -
lembe kell ven ni.

(7) A 22.  § (20) be kez dé sé ben mó do sí tott Áht. 124.  §
(2) be kez dé se zsg) pont já ban fog lalt ren de le tet a Kor -
mány nak elsõ íz ben 2010. ja nu ár 1-jét köve tõen kell meg -
al kot nia.

Felhatalmazások

20. § Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg a költ ség ve té si
ha tás vizs gá lat tar tal má ra és mód sze re i re vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat, ame lyek nek össz hang ban kell len ni ük a

Költ ség ve té si Ta nács ál tal köz zé tett mód szer ta ni aján lá -
sok kal.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

21. § (1) 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Áht. 1.  §
(1) be kez dé se, 5.  §-a, 7.  § (2) be kez dé se, 8.  § (1) be kez dé -
se, 35.  § (2) be kez dé se, 40.  §-a és 47.  § (2) be kez dé se.

(2) 2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti e tör vény
4.  §-ának (3) be kez dé se.

Módosuló rendelkezések

22. § (1) Az Áht. 2.  §-ának he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„2.  § (1) Az ál lam ház tar tás köz pon ti és ön kor mány za ti
al rend szer bõl áll.

(2) Az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze re ma gá ban
fog lal ja

a) a Ma gyar Ál la mot, mint köz jo gi kö te le zett sé gek és
jo go sít vá nyok (be le ért ve az alap sze rû en fi nan szí ro zott ál -
la mi fel ada to kat) ala nyát és

b) az aláb bi jogi sze mé lye ket:
ba) a Ma gyar Ál la mot,
bb) a köz pon ti költ ség ve té si szer ve ket,
bc) mind azo kat a jogi sze mé lye ket, ame lye ket tör vény

a köz pon ti al rend szer be so rol,
bd) tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban azon költ -

ség ve té si szer ve ket, ame lyek nek ala pí tó ja a Kor mány
vagy a köz pon ti al rend szer be tar to zó jogi sze mély.

(3) Az ál lam ház tar tás ön kor mány za ti al rend sze re az
aláb bi jogi sze mé lye ket fog lal ja ma gá ban:

a) a he lyi ön kor mány za to kat,
b) a ki sebb sé gi ön kor mány za to kat,
c) az ön kor mány za ti költ ség ve té si szer ve ket,
d) mind azo kat a jogi sze mé lye ket, ame lye ket tör vény

az ön kor mány za ti al rend szer be so rol,
e) azon költ ség ve té si szer ve ket, ame lyek ala pí tó ja az

ön kor mány za ti al rend szer be tar to zik.”

(2) Az Áht. 2/A.  §-ának he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„2/A.  § (1) Az ál lam ház tar tás mind két al rend sze ré nek
gaz dál ko dá sát érin tõ fo gal mak:

a) költ ség ve tés: az ál lam ház tar tást al ko tó, a 2.  § (2) és
(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott jog ala nyok gaz dál ko dá -
sá nak alap já ul szol gá ló olyan pénz ügyi terv, amely szem -
be ál lít ja az ál la mi vagy ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá -
ra for dít ha tó költ ség ve té si ki adá so kat a költ ség ve té si be -
vé te lek kel,

b) költ ség ve té si be vé tel: a pénz esz kö zök ál lo má nyá nak 
tranz ak ci ó ból ere dõ nö ve ke dé se, be le ért ve a pénz for ga -
lom mal nem járó, a 8/B.  § (4) be kez dé se sze rint el szá molt
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ki egé szí tõ té te le ket is, de ide nem ért ve a pénz ügyi esz kö -
zök cse ré jé bõl ere dõ té te le ket,

c) költ ség ve té si ki adás: a pénz esz kö zök ál lo má nyá nak
tranz ak ci ó ból ere dõ csök ke né se, be le ért ve a pénz for ga -
lom mal nem járó, a 8/B.  § (4) be kez dé se sze rint el szá molt
ki egé szí tõ té te le ket is, de ide nem ért ve a pénz ügyi esz kö -
zök cse ré jé bõl ere dõ té te le ket,

d) el sõd le ges be vé tel: a hi tel vi szo nyon ala pu ló pénz -
ügyi esz kö zök utá ni ka mat be vé te lek nél kül szá mí tott költ -
ség ve té si be vé te lek,

e) el sõd le ges ki adás: az adós ság hoz kap cso ló dó ka -
mat ki adá sok nél kül szá mí tott költ ség ve té si ki adá sok,

f) egyen leg: a be vé te lek és a ki adá sok kü lön bö ze te,
g) több let: az a po zi tív összeg, amennyi vel a be vé te lek

meg ha lad ják a ki adá so kat,
h) hi ány: az a po zi tív összeg, amennyi vel a ki adá sok

meg ha lad ják a be vé te le ket,
i) adós ság: hi tel vi szo nyon ala pu ló tar to zá sok név ér té -

ken szá mít va.
(2) Az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend sze ré nek gaz dál -

ko dá sát érin tõ fo gal mak:
a) ál la mi költ ség ve tés: az ál lam ház tar tás köz pon ti al -

rend sze ré nek kon szo li dált költ ség ve té se,
b) ál lam adós ság: az ál lam ház tar tás köz pon ti al rend -

sze ré nek kon szo li dált adós sá ga,
c) kül sõ té te lek: költ ség ve té si tör vények ál tal köz vet le -

nül nem be fo lyá sol ha tó, a 3.  § sze rin ti el sõd le ges be vé te -
lek és ki adá sok,

d) bel sõ té te lek: kül sõ té tel nek nem mi nõ sü lõ el sõd le -
ges be vé te lek és ki adá sok.”

(3) Az Áht. 3.  §-ának he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„3.  § (1) Kül sõ té tel nek csak olyan költ ség ve té si té tel te -

kint he tõ, amely rõl e tör vény ki fe je zet ten ki mond ja, hogy
kül sõ té tel.

(2) Azok az el sõd le ges be vé te lek és ki adá sok mi nõ sít -
he tõk kül sõ té tel nek, ame lyek

a) egye di jo go sult sá got vagy kö te le zett sé get lét re ho zó
tör vényi ren del ke zés vég re haj tá sát szol gál ják, és

b) adott évre vo nat ko zó össze gét az a) pont ban meg ha -
tá ro zott tör vényi ren del ke zés, va la mint ma gán gaz da sá gi
és de mog rá fi ai fo lya ma tok egy ér tel mû en meg ha tá roz zák.

(3) Kül sõ té tel nek mi nõ sül nek a tör vény ben ki hir de tett
nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ki fe je zett fi ze té si 
kö te le zett sé gek tel je sí té sét szol gá ló el sõd le ges be vé te lek
és ki adá sok.”

(4) Az Áht. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(9) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(5) A több sé gi ál la mi tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár -
sa sá gok szám vi te li ered mé nyé nek az ál la mi tu laj don ra esõ 
ará nyos ré szét a mér leg ké szí tés évé ben költ ség ve té si té tel -
ként el kell szá mol ni. A vesz te sé get ki adás ként, a nye re sé -
get be vé tel ként kell el szá mol ni.

(6) Amennyi ben gaz dál ko dó szer ve zet a Ma gyar Ál -
lam mal vagy ön kor mány zat tal kö tött, leg alább 5 év le já ra -
tú szer zõ dés ke re té ben be ru há zást hajt vég re an nak ér de -

ké ben, hogy a lét re ho zott esz köz fel hasz ná lá sá val szol gál -
ta tást nyújt son, ak kor

a) a be ru há zás szám vi te li ak ti vá lá sa kor a szer zõ dés ben
ne ve sí tett esz köz ér té két költ ség ve té si ki adás ként el kell
szá mol ni;

b) az esz köz a) pont sze rint költ ség ve té si ki adás ként el -
szá molt ér té két az ak ti vá lás évé tõl kezd ve a szer zõ dés hát -
ra lé võ fu tam ide je alatt éven ként idõ ará nyos rész le tek ben
költ ség ve té si be vé tel ként el kell szá mol ni;

c) amennyi ben a szer zõ dés a szer zõ dés sze rin ti ha tár -
idõ elõtt meg szû nik, ak kor a meg szû né se kor a b) pont sze -
rint még el nem szá molt részt egy összeg ben be vé tel ként el 
kell szá mol ni.

(7) Amennyi ben a (6) be kez dés sze rin ti cél ra irá nyu ló
szer zõ dés ha tá ro zat lan ide jû, ak kor a (6) be kez dés b) pont
al kal ma zá sa te kin te té ben 5 év le já ra tú nak kell te kin te ni.

(8) A (6)–(7) be kez dé sek ben fog lal ta kat kell al kal maz ni 
ak kor is, ha több sé gi ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa ság
nem szer zõ dés, ha nem tu laj do no si dön tés alap ján hajt vég -
re a (6) be kez dés sze rin ti be ru há zást.

(9) A (6)–(8) be kez dés ben fog lal ta kat a 2010. ja nu ár
1-jét köve tõen meg kö tött szer zõ dé sek ese tén kell al kal -
maz ni.”

(5) Az Áht. 8/A.  §-ának (3) be kez dé se az aláb bi
k)–l) pon tok kal egé szül ki:

(A fi nan szí ro zá si célú pénz ügyi mû ve le tek a követ -
kezõk:)

„k) több sé gi ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok osz -
ta lé ká nak el vo ná sa (ide ért ve az osz ta lék-elõ le get is);

l) több sé gi ál la mi tu laj do nú gaz da sá gi tár sa sá gok tõ ké -
jé nek eme lé se és csök ken té se.”

(6) Az Áht. a kö vet ke zõ 8/B.  §-sal egé szül ki:
„8/B.  § (1) A meg valósult költ ség ve té si be vé te lek és ki -

adá sok el szá mo lá sa kor al kal maz ni kell az aláb bi el ve ket:
a) min den költ ség ve té si ki adást és be vé telt el kell szá -

mol ni (tel jes ség elve);
b) csak olyan ki adást és be vé telt le het el szá mol ni,

amely szám vi te li bi zony lat tal alá tá maszt ha tó (szám vi te li
meg ala po zott ság elve);

c) azt az el szá mo lá si mó dot kell vá lasz ta ni, amely leg -
in kább al kal mas a tény le ges gaz da sá gi fo lya ma tok be mu -
ta tá sá ra (tar ta lom el sõd le ges sé ge a for má val szem ben).

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt el vek ér vé nye sü lé se ér -
de ké ben, ahol szak mai szem pont ból le het sé ges, al kal maz -
ni kell az aláb bi el ve ket:

a) az el szá mo lá si mó dok te kin te té ben az ál lan dó sá got
és az össze ha son lít ha tó sá got biz to sí ta ni kell (kö vet ke ze -
tes ség elve);

b) a költ ség ve té si be vé te lek és ki adá sok – tör vény ben
sza bá lyo zott ese tek ki vé te lé vel – egy más sal szem ben nem
szá mol ha tók el (brut tó el szá mo lás elve).

(3) A költ ség ve tést az (1)–(2) be kez dé sek ben fog lalt el -
vek kel össz hang ban kell el ké szí te ni.

(4) A pénz for ga lom ban meg valósuló té te lek mel lett az
olyan, pénz for ga lom mal nem járó, ki egé szí tõ té te le ket is
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el kell szá mol ni költ ség ve té si be vé tel ként vagy költ ség ve -
té si ki adás ként, ame lyek el szá mo lá sa az (1) be kez dés
c) pont já ban fog lalt elv ér vé nye sí té se ér de ké ben szük sé -
ges.

(5) A költ ség ve té si el szá mo lá si sza bá lyok összes sé ge az 
a mód szer tan, amely alap ján a szám vi te li ada tok ból ki in -
dul va meg ha tá roz ha tók a költ ség ve té si egyen leg és az
adós ság té te lei, va la mint a költ ség ve té si egyen leg és az
adós ság össze füg gé sei.

(6) A költ ség ve té si el szá mo lá si sza bá lyok tar tal má ra a
Költ ség ve té si Ta nács és az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke
ál tal együt te sen je lölt – leg fel jebb egy éves meg bí za tás sal
ren del ke zõ, tisz te let díj ra vagy más jut ta tás ra nem jo go -
sult – szak ér tõk bõl lét re ho zott tes tü let tesz szak mai ja vas -
la tot.”

(7) Az Áht. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„12.  § (1) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben min den
pénz moz gás ról el kell szá mol ni.

(2) Az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben a költ ség ve té si
gaz dál ko dás – tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a
be vé te li elõ irány za tok tel je sí té sé nek kö te le zett sé gét és a
ki adá si elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak jo go sult sá gát fog -
lal ja ma gá ban. A ki adá si elõ irány zat nem jár fel hasz ná lá si
kö te le zett ség gel.

(3) A be vé te li elõ irány za tok elõ irány zat-mó do sí tás nél -
kül is túl tel je sít he tõk, ha a be vé te lek re vo nat ko zó jog sza -
bá lyi elõ írások év köz ben nem vál toz nak. El len ke zõ eset -
ben az elõ irány za to kat az arra jo go sult nak mó do sí ta nia
kell.

(4) Költ ség ve té si ki adás a köz pon ti al rend szer ben csak
tör vény alap ján tel je sít he tõ.

(5) A kül sõ ki adá sok és a ka mat ki adá sok a költ ség ve té si 
tör vény ki fe je zett ren del ke zé se nél kül is tel je sít he tõk.

(6) A költ ség ve té si tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a ter ve zett össze get meg ha la dó bel sõ ki adás nem tel je -
sít he tõ, ki vé ve, ha a ki adás ra ko ráb bi költ ség ve té si tör -
vény adott fel ha tal ma zást, és ezt tör vény vagy a Kor mány
tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de le te nem kor -
lá toz za.

(7) A költ ség ve té si tör vény csak a kö vet ke zõ bel sõ ki -
adá sok ese té ben ad hat fel ha tal ma zást a ter ve zett össze get
meg ha la dó ki adás tel je sí té sé re:

a) a de vi zá ban tel je sí ten dõ ki adá sok ese té ben az ár fo -
lyam vál to zás ha tá sá nak mér té ké ig,

b) a jog sza bá lyon vagy szer zõ dé sen ala pu ló vissza von -
ha tat lan kö te le zett ség vál la lá sok ból ere dõ ki adá sok ese té -
ben.

(8) A jog erõs bí ró sá gi dön té sen ala pu ló ki fi ze té sek a
ter ve zett össze get meg ha la dó an is tel je sít he tõ ek.

(9) Amennyi ben egy költ ség ve té si szerv be vé te lei meg -
ha lad ják a ter ve zett ér té ket, ak kor költ ség ve té si tör vény
ál tal meg ha tá ro zott ese tek ben és mér té kig – de leg fel jebb a 
be vé te li több let mér té ké ig – a költ ség ve té si szerv ki adá sai

is meg ha lad hat ják a költ ség ve té si tör vény ben ter ve zett
mér té ket.

(10) A kül sõ be vé te lek túl tel je sü lé se nem ala poz hat
meg olyan jog sza bá lyi vál to zást, amely a leg újabb tech ni -
kai ki ve tí tés hez ké pest az el sõd le ges egyen le get ron ta ná.

(11) A be vé te li elõ irány za tok el ma ra dá sa, il let ve más
ki adá sok túl tel je sü lé se, il let ve a bel sõ té te lek egyen le gé -
nek tárgy évet meg elõ zõ költ ség ve té si tör vény ben elõ írt
kö ve tel mé nyé tõl  való el té rés ese tén a ki adá si elõ irány za -
tok jog sza bá lyi elõ írások alap ján csök kent he tõk, zá rol ha -
tók, il let ve tö röl he tõk.

(12) A zá ro lás az elõ irány zat egy ré sze vagy egé sze
adott költ ség ve té si évi fel hasz ná lá sá nak idõ le ges, fel té tel -
hez kö tött kor lá to zá sa, fel füg gesz té se.”

(8) Az Áht. 29.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve té si tör vényjavaslatot az Or szág gyû lés
az Ál la mi Szám ve võ szék és a Költ ség ve té si Ta nács vé le -
mé nyé vel együtt tár gyal ja meg.”

(9) Az Áht. a kö vet ke zõ 36/B.  §-sal egé szül ki:
„36/B.  § (1) A Kor mány a költ ség ve té si tör vényjavaslat

be nyúj tá sa kor kö te les az Or szág gyû lést tá jé koz tat ni ar ról,
hogy a ja vas lat el fo ga dá sa ese tén – össz hang ban a kö zép -
tá vú ter vek kel – leg alább há rom évre vo nat ko zó an mi lyen
rész le tes kö te le zett ség vál la lá si kor lá to zá so kat kí ván ér -
vény re jut tat ni a tárgy év so rán.

(2) A költ ség ve té si tör vény ki hir de té se után a Kor mány
ren de le tet al kot – a költ ség ve té si tör vénynek meg fe le lõ
szer ke zet ben – az (1) be kez dés sze rin ti szám sze rû kor lá -
tok ról, va la mint azon el já rá si sza bá lyok ról, ame lyek biz to -
sít ják a kö te le zett ség vál la lá si kor lá tok be tar tá sát.

(3) A költ ség ve té si tör vény ki hir de té se után a Kor mány
– a költ ség ve té si tör vénynek meg fe le lõ szer ke zet ben –
ren de let ben ha tá roz za meg a költ ség ve té si be vé te lek nek és 
ki adá sok nak a tárgy évet kö ve tõ két évre ter ve zett össze -
gét.”

(10) Az Áht. 41.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„41.  § (1) Pót költ ség ve tést kö te les a Kor mány be -
nyúj ta ni az Or szág gyû lés nek, ha a költ ség ve té si tör vény 
ter ve zé sé nél figye lembe vett brut tó ha zai össz ter mék
0,2%-ánál na gyobb mér ték ben csök ken a vár ha tó el sõd -
le ges több let a jó vá ha gyott hoz ké pest, és ez az egyen -
leg rom lás nem ma gán gaz da sá gi vagy de mog rá fi ai okok
 miatt kö vet ke zik be.

(2) A költ ség ve té si fe le lõs ség rõl  szóló tör vény 3.  §-a
sze rint meg ha tá ro zott egyen leg-kö ve tel mény és egyen leg -
cél, va la mint a 4.  § sze rint meg ha tá ro zott ki adá si kor lát
meg vál toz ta tá sa pót költ ség ve tés nek mi nõ sül.

(3) A pót költ ség ve té si tör vényjavaslat a költ ség ve té si
tör vénynek az elõ irány za tok meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it ja va sol ja új ból meg ál la pí ta ni.

(4) A költ ség ve té si tör vény mó do sí tá sát nem az (1) be -
kez dés ben em lí tett okok  miatt kez de mé nye zõ és for ma i lag 

2008/167. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20391



nem a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti tör vényjavaslat
nem mi nõ sül pót költ ség ve té si tör vényjavaslatnak, il let ve
ha tály ba lé pés ese tén pót költ ség ve té si tör vénynek.

(5) Amennyi ben az Or szág gyû lés olyan tör vényt fo gad
el, amely a tör vény el fo ga dá sá hoz ala pul vett költ ség ve té si 
ha tás vizs gá lat ban a tárgy év re elõ re jel zett egyen leg ron tá -
sa nél kül mó do sít ja egyes kül sõ té te lek elõ re jel zett össze -
gét, a Kor mány a tör vény el fo ga dá sá hoz ala pul vett költ -
ség ve té si ha tás vizs gá lat alap ján ren de let ben in téz ke dik az
ál la mi költ ség ve tés meg fe le lõ kül sõ té te le i nek át cso por to -
sí tá sá ról.”

(11) Az Áht. 50.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„50.  § Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter áp ri lis
15-éig el ké szí ti és a Kor mány elé ter jesz ti a kö vet ke zõ
évek re vo nat ko zó gaz da ság po li ti kai el kép ze lé se in ala pu ló 
költ ség ve té si po li ti ka fõ irá nya it és a költ ség ve té si ter ve -
zés fõ ke re te it meg ha tá ro zó költ ség ve té si irány el ve ket.”

(12) Az Áht. az aláb bi 50/A.  §-sal egé szül ki:
„50/A.  § (1) A Kor mány az ál lam ház tar tás és a gaz da ság 

tárgy évi hely ze té rõl fél éven te tá jé koz ta tót nyújt be az Or -
szág gyû lés költ ség ve té si ügyek ben fel adat kör rel ren del -
ke zõ bi zott sá gá nak.

(2) Az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sa
elsõ for du ló ja ma gyar or szá gi sza va zá sá nak nap ját 15 nap -
pal meg elõ zõ en

a) az ál lam ház tar tás egé szé nek te kin te té ben az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter,

b) a mi nisz te rek, il let ve a nem mi nisz ter irá nyí tá sa alá
tar to zó szer vek ve ze tõi sa ját fel adat kö rük te kin te té ben
rész le tes je len tést tesz nek köz zé az ál lam ház tar tás va gyo ni 
és pénz ügyi hely ze té rõl és az Or szág gyû lés meg ala ku lá sát
kö ve tõ idõ szak ban ke let ke zett, a ké sõb bi éve ket ter he lõ
pénz ügyi kö te le zett sé gek rõl.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti je len tést az elõ ze tes vé le mé -
nye zés ér de ké ben a köz zé té telt meg elõ zõ 15 na pon be lül
meg kell kül de ni az Ál la mi Szám ve võ szék nek.

(4) A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -
rek ál ta lá nos vá lasz tá sát meg elõ zõ 30 nap pal a pol gár mes -
ter, a fõ pol gár mes ter és a me gyei köz gyû lés el nö ke rész le -
tes je len tést tesz köz zé a he lyi ön kor mány zat va gyo ni és
pénz ügyi hely ze té rõl, va la mint a kép vi se lõ-tes tü let meg -
ala ku lá sát köve tõen ke let ke zett, a ké sõb bi éve ket ter he lõ
pénz ügyi kö te le zett sé gek rõl.”

(13) Az Áht. 51.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter au gusz tus
31-ig ter jesz ti a Kor mány elé a költ ség ve té si tör -
vényjavaslat ter ve ze tét.”

(14) Az Áht. 52.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Kor mány a költ ség ve té si tör vény utol só költ ség -
ve té si évé ben szep tem ber 30-áig be nyújt ja az Or szág gyû -

lés nek a kö vet ke zõ egy vagy több éves – az e tör vény
7.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti költ ség ve té si éven ként
meg ha tá ro zott elõ irány za to kat tar tal ma zó – költ ség ve té si
tör vényjavaslatát, és eh hez tá jé koz ta tá si cél lal az ál lam -
ház tar tás hely ze tét be mu ta tó össze fog la ló táb lá za to kat,
mér le ge ket mel lé kel. A fe je ze ti rész le te zõ táb lá za to kat és
ezek szö ve ges in do ko lá sa it ok tó ber 15-ig kell az Or szág -
gyû lés nek be nyúj ta ni.”

(15) Az Áht. az aláb bi 53/B.  §-sal egé szül ki:
„53/B.  § A költ ség ve té si tör vény ben meg kell je löl ni a

ren del ke zé sek ha tály vesz té sé nek idõ pont ját.”

(16) Az Áht. V. fe je ze té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Az ön kor mány za tok költ ség ve té se”

(17) Az Áht. 62.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat a költ ség ve tés bõl fi -
nan szí roz za és lát ja el a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo -
ga i ról  szóló, és más tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.”

(18) Az Áht. 110.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„110.  § (1) Az ál lam ház tar tás adós sá ga az ál lam adós ság 
és az ön kor mány za ti adós ság együt tes ér té ke, amely nek
szá mí tá sa kor az al rend sze rek egy más sal szem be ni adós sá -
gát kon szo li dál ni kell.

(2) Az ön kor mány za ti adós ság a he lyi és a ki sebb sé gi
ön kor mány za to kat együt te sen ter he lõ adós ság, amely nek
szá mí tá sa kor az egyes ön kor mány za tok egy más sal szem -
be ni adós sá gát kon szo li dál ni kell.

(3) A ma ast rich ti adós ság mu ta tó az Eu ró pai Kö zös sé get 
lét re ho zó szer zõ dés hez csa tolt, a túl zott hi ány ese tén kö -
ve ten dõ el já rás ról  szóló jegy zõ könyv al kal ma zá sá ról
 szóló, 1993. no vem ber 22-i 3605/93/EK ta ná csi ren de let
sze rint je len ten dõ adós ság mu ta tó.”

(19) Az Áht. 111.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„111.  § (1) Az ál lam adós ság ból ere dõ kö te le zett sé gek
ke ze lé sé ért, tel je sí té sé ért és nyil ván tar tá sá ért az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz ter fe le lõs.

(2) Az ön kor mány za tok az õket ter he lõ adós ság ból ere -
dõ kö te le zett sé gek ke ze lé sé ért, tel je sí té sé ért és nyil ván tar -
tá sá ért ön ál ló an fe le lõ sek.”

(20) Az Áht. 124.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
zsg) pont tal egé szül ki:

[(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg]

„zsg) a költ ség ve té si el szá mo lá si sza bá lyo kat a 8/B.  §
(6) be kez dé se sze rin ti szak ér tõi tes tü let szak mai ja vas la tá -
val össz hang ban.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2008. évi LXXVI.
törvény

a vasúti közlekedésrõl szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról*

1. § (1) A vas úti köz le ke dés rõl szó ló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Vtv.) 2. §-ának
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ 10. pont tal egé szül ki:

[Vas úti szer ve ze tek:]
„10. Nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ:
a) az in teg rált vas úti tár sa ság,
b) olyan vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ, amely nek bár -

me lyik kap csolt vál lal ko zá sa vál lal ko zó vas úti tár sa ság,
c) olyan vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ, amely nek a

tárgy évet meg elõ zõ utol só le zárt üz le ti év ben a vál lal ko zó
vas úti tár sa sá gok kal, va la mint azok kap csolt vállalkozá saival 
foly ta tott gaz da sá gi kap cso la ta i nak – a vas úti pá lya há ló zat -
hoz tör té nõ nyílt hoz zá fé rés ke re té ben nyúj tan dó szol gál ta tá -
sok kal össze füg gõ ügyek (ide ért ve a kár té rí té se ket is) ki vé te -
lé vel – össze sí tett ér té ke (be vé te lek, költ sé gek és rá for dí tá sok 
együt te sen) meg ha lad ja a 10 mil lió  forintot,

d) olyan vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ, amely kap csolt
vál lal ko zá sa i nak a tárgy évet meg elõ zõ utol só le zárt üz le ti év -
ben a vál lal ko zó vas úti tár sa sá gok kal, va la mint azok kap csolt 
vál lal ko zá sa i val foly ta tott gaz da sá gi kap cso la ta i nak össze sí -
tett ér té ke meg ha lad ja a 10 mil lió  forintot,

e) olyan vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ, amely a
b)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott fel té te lek hi á nyát a vas úti
igaz ga tá si szerv nek könyv vizs gá ló nyi lat ko za tá val a mû -
kö dé si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg,
vagy a mû kö dé si en ge dély fel té te lei tel je sí té sé nek iga zo lá -
sa kor nem iga zol ja.”

(2) A Vtv. 2. §-a (4) be kez dé sé nek 15. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Vas úti pá lyák, vas úti lé te sít mé nyek, vas úti pá lya há ló -
za tok:]

„15. sa ját célú vas úti pá lya há ló zat: olyan vas úti pá lya -
há ló zat, ame lyen ki zá ró lag a vas úti pá lya és tar to zé ka i nak
tu laj do no sa vagy hasz ná ló ja ér de ké ben fo lyik vas úti köz -
le ke dé si te vé keny ség.”

(3) A Vtv. 2. §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ
16. pont tal egé szül ki:

[Egyéb fo gal mak:]
„16. kap csolt vál lal ko zás: a szám vi te li tör vény ben így

meg ha tá ro zott fo ga lom.”

(4) A Vtv. 2. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A 68. §–68/G. § al kal ma zá sá ban:
1. or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság hoz 

kap cso ló dó szol gál ta tás: az or szág ha tá ro kon át nyú ló
olyan szol gál ta tás, amely vég zé sé hez a vas úti tár sa ság nak
leg alább ket tõ eu ró pai uni ós tag ál lam il le té kes szer vei
 által ki ál lí tott ta nú sít vánnyal kell ren del kez nie;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. uta zó vas úti mun ka vál la ló: a vas úti tár sa sá gok azon
mun ka vál la ló ja, aki mun ka kö re alap ján vo nat sze mély zet
tag ja;

3. vo nat sze mély zet: a vas úti jár mû ve ze tõ és a vonat -
kísérõ;

4. or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság hoz 
kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó vas úti mun ka vál la -
ló: min den olyan uta zó vas úti mun ka vál la ló, aki a napi
mun ka idõn be lül össze sít ve egy órá nál hosszabb idõ re
 országhatárokon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság hoz kap -
cso ló dó szol gál ta tá so kat vé gez;

5. vas úti jár mû ve ze tõ: olyan uta zó vas úti mun ka vál la -
ló, aki nek fel ada ta vas úti jár mû mû köd te té se;

6. vo nat kí sé rõ: vas úti jár mû ve ze tõn kí vül a vo na ton
mun kát vég zõ uta zó vas úti mun ka vál la ló;

7. éj sza kai idõ: a hu szon két és hat óra kö zöt ti idõ;
8. la kó he lyen kí vü li pi he nõ idõ: napi pi he nõ idõ, amely

az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság hoz
kap cso ló dó szol gál ta tá so kat el lá tó uta zó vas úti mun ka vál -
la ló la kó he lyén, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si he lyén nem 
ve he tõ igény be;

9. ve ze té si idõ: a mun ka idõ azon ré sze, amely alatt a
vas úti jár mû ve ze tõ a vas úti jár mû ért fe lel, ki vé ve a vas úti
jár mû üzem be he lye zé sé nek és üze men kí vül he lye zé sé -
nek ide je, de be le ért ve az olyan be üte me zett megszakí -
tásokat, ami kor a vas úti jár mû ve ze tõ a vas úti jár mû ért
 továbbra is fe le lõs.”

2. § (1) A Vtv. 6. §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vas úti sze mély szál lí tás ra és a vas úti áru to váb bí -
tás ra mû kö dé si en ge dély kü lön-kü lön is meg sze rez he tõ.
Von ta tá si szol gál ta tás vas úti sze mély szál lí tás ra vagy vas -
úti áru to váb bí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély bir to ká -
ban vé gez he tõ. Mû kö dé si en ge délyt az a szer ve zet kap hat,
amely tel je sí ti az e tör vény ben és a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel té te le ket. Ha vas úti tár sa ság ki zá ró lag
von ta tá si szol gál ta tást nyújt, azt a mû kö dé si en ge dély
irán ti ké rel mé ben meg kell je löl nie és a mû kö dé si en ge dé -
lyé ben ezt rög zí te ni kell. Ki zá ró lag von ta tá si szol gál ta tás
nyúj tá sa es tén a vas úti tár sa ság sze mély szál lí tá si üz let sza -
bály za tot [20. § (1) be kez dés] vagy áru to váb bí tá si üz let -
sza bály za tot [23. § (1) be kez dés] nem kö te les ké szí te ni.

(3) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó mû -
kö dé si en ge dély egy adott vas úti pá lya há ló zat vo nat ko zá -
sá ban ad ha tó ki. Ha a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je
nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ nek mi nõ -
sül, a mû kö dé si en ge dély tar tal maz za az erre való uta lást.”

(2) A Vtv. 6. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Tér sé gi sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dély ön ál ló tér sé gi vas úti pá lya há ló za ton vég zett sze -
mély szál lí tá si te vé keny ség re ad ha tó ki.”

(3) A Vtv. 6. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Sa ját célú vas úti áru szál lí tás ra vo nat ko zó mû kö dé si 

en ge délyt ki zá ró lag a sa ját célú vas úti pá lya tu laj do no sa
kap hat, a sa ját, köz vet le nül nem vas úti köz le ke dé si célú
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gaz da sá gi te vé keny sé gé vel össze füg gõ áru szál lí tás vég zé -
sé re. Sa ját célú sze mély szál lí tá si en ge dély nem ad ha tó ki.”

3. § A Vtv. 10. §-a (1) be kez dé sé nek b), d) és e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény alap ján mû sza ki ha tó sá gi en ge dély (a to váb -
bi ak ban: mû sza ki en ge dély) szük sé ges]

„b) vas úti jár mû üzem be he lye zé sé hez,”
„d) vas úti jár mû vek, vas úti jár mû vek köz le ke dés biz -

ton sá gi be ren de zé sei (fu tó mû, fék, ko csi szek rény, vo nat -
be fo lyá so ló be ren de zés), vas úti jár mû vek re sze relt, vas út -
üze mi célt szol gá ló ka zá nok és nyo más tar tó edé nyek gyár -
tá sát, ja ví tá sát, vizs gá la tát vég zõ sze mé lyek és szer ve ze -
tek te vé keny sé gé hez,

e) a vas úti jár mû vek idõ sza kos vizs gá la tát vég zõ sze -
mé lyek és vizs ga he lyek te vé keny sé gé hez.”

4. § A Vtv. 14. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé nek ele mei kö zül a
lé te sí tést, fel újí tást és fej lesz tést a vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ je vagy a fej lesz té si köz re mû kö dõ vég zi (a to váb bi ak -
ban: épít te tõ). Ha a lé te sí tést, fel újí tást és fej lesz tést a fej lesz -
té si köz re mû kö dõ vég zi, a lé te sí tés ben, fel újí tás ban és fej -
lesz tés ben az érin tett vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je mint a
vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re ha tó sá gi en ge déllyel ren -
del ke zõ szer ve zet köz re mû kö dik. A vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ je és a fej lesz té si köz re mû kö dõ a fel ada tok meg osz tá -
sá ról együtt mû kö dé si szer zõ dést köt.”

5. § A Vtv. 15. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tér sé gi vas úti pá lya há ló zat ab ban az eset ben je löl he tõ 
ki, ha]

„b) az adott tér ség érin tett ön kor mány za tai ön ként vál -
lalt fel ada ta ik ke re té ben kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé get vál lal nak a he lyi igé nyek hez job ban
 illeszkedõ, tér sé gi je len tõ sé gû szol gál ta tá sok fejleszté -
sére, vagy”

6. § A Vtv. 24. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„24. § A vas úti tár sa ság ki zá ró lag olyan te vé keny ség

(vas úti sze mély szál lí tás vagy vas úti áru to váb bí tás) vég zé -
sé hez nyújt hat von ta tá si szol gál ta tást, amely re mû kö dé si
en ge déllyel ren del ke zik.”

7. § A Vtv. 27. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27. § (1) A mi nisz ter a vas úti köz szol gál ta tás biztosí -

tása ér de ké ben – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
egyet ér té sé vel – a bel föl di vas úti sze mély szál lí tást vég zõ
vas úti tár sa ság gal vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dést köt
(vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés). A vas úti köz szol gál ta -
tá si szer zõ dés leg fel jebb 15 évre köt he tõ. Ha e tör vény
vagy kü lön jog sza bály más ként nem ren del ke zik, ak kor a
vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés re a Ptk. szer zõ dé sek re
vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyai az irány adók. Az ál lam
a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dé sen ke resz tül elõ se gí ti
a vo nat ko zó ál lam pol gá ri jo gok ér vé nye sü lé sét.

(2) A vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés tar tal maz za:
a) a vál lal ko zó vas úti tár sa ság vas úti köz szol gál ta tás

ke re té ben el lá tan dó fel ada ta it, a vas úti köz szol gál ta tás hoz
kap cso ló dó egyéb szol gál ta tá so kat,

b) az elõ írt fel ada tok el lá tá sát biz to sí tó sze mé lyi, tár gyi 
és pénz ügyi fel té te le ket, az al vál lal ko zó be vo ná sá ra
 vonatkozó ki kö té se ket,

c) a vas úti köz szol gál ta tás fo lya ma tos nyúj tá sát biz to -
sí tó fel té te le ket, így kü lö nö sen a vas úti sze mély szál lí tás
aka dá lyoz ta tá sa ese tén a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tás
biz to sí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

d) a vas úti köz szol gál ta tás tel je sí té sé hez el en ged he tet -
len, lé nye ges va gyo ni esz kö zök tu laj don vi szo nya it, a vál -
lal ko zó vas úti tár sa ság bir to ká ba adott vagy más mó don
ren del ke zé sé re bo csá tott esz kö zök hasz ná la tá ra, kar ban -
tar tá sá ra és vissza szol gál ta tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

e) a vál lal ko zó vas úti tár sa ság vas úti köz szol gál ta tá si
te vé keny ség gel össze füg gõ jo ga it és kö te le zett sé ge it, a
vál lal ko zó vas úti tár sa ság szá má ra biz to sí tott, a vas úti
köz szol gál ta tá si te vé keny ség vég zé sé vel kap cso la tos ki -
zá ró la gos jo gok ra, va la mint e jo gok kor lá to zá sá ra vo nat -
ko zó fel té te le ket,

f) vas úti köz szol gál ta tás tel je sí té sé re vo nat ko zó ada tok 
szol gál ta tá sá ra és az el len õr zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
mel lék let ként a vas úti tár sa ság köz szol gál ta tá si te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó ön költ ség szá mí tá si sza bály za tát,
amennyi ben a tár sa ság ra vo nat ko zó ön költ ség szá mí tá si
sza bály zat el ké szí té se a szám vi tel rõl szó ló tör vény sze rint
a vas úti tár sa ság ra néz ve kö te le zõ,

g) a jegy rend szer re vo nat ko zó elõ írá so kat, va la mint a
vas úti köz szol gál ta tás ke re té ben vég zett fel ada tok el lá tá -
sá ért járó ál la mi pénz ügyi el len té te le zés mód ját és mér té -
két, tel je sí té sé nek sza bá lya it,

h) a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés mó do sí tá sá nak,
fel mon dá sá nak fel té te le it,

i) a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
kö te le zett sé gek meg sze gé se ese té re vo nat ko zó jog kö vet kez -
mé nye ket, a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés tel je sí té sé vel
kap cso la tos eset le ges jog vi ták ren de zé sé nek mód ját,

j) a vas úti köz szol gál ta tás meg kez dé sé nek idõ pont ját
és a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés ér vé nyes sé gé nek
idõ tar ta mát.

(3) A vál lal ko zó vas úti tár sa ság tá jé koz tat ja a mi nisz -
tert, ha más vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés alap ján is
 végez szol gál ta tást vagy nem zet kö zi vas úti sze mély szál lí -
tást is el lát.

(4) A vas úti tár sa ság fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a
szol gál ta tá si te rü le tét érin tõ uta zá si igé nyek ala ku lá sát, és
– in do kolt eset ben – kez de mé nye zi a köz szol gál ta tá si
 menetrend mó do sí tá sát szol gál ta tá sa i nak az igé nyek vál -
to zá sá hoz való iga zí tá sa ér de ké ben.

(5) A köz szol gál ta tá si me net rend a vas úti köz szol gál ta tá si
szer zõ dés el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi, mó do sí tá sát szer -
zõ dés mó do sí tás ként kell ke zel ni. A me net ren di éven be lül
tör té nõ köz szol gál ta tá si me net rend mó do sí tás hoz nem szük -
sé ges az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té se.

(6) A vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés csak az ab ban fog -
lalt ese tek ben és fel té te lek kel mond ha tó fel. A vas úti köz -
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szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett köz szol gál ta tá si te vé -
keny ség gya kor lá sá nak joga más szer ve zet re – ki vé te le sen
in do kolt eset ben – a mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val  ruházható át.

(7) A vál lal ko zó vas úti tár sa ság a mi nisz ter tõl kér he ti,
hogy egyes vo na la kon a köz szol gál ta tá si me net rend ben
meg ha tá ro zott tel je sít ményt vo na tok he lyett köz úti jár mû
(au tó busz) al kal ma zá sá val tel je sít hes se ab ban az eset ben,
ha a meg ol dás a vál lal ko zó vas úti tár sa ság szá má ra meg -
takarítást ered mé nyez, és a szol gál ta tást igény be ve võk
szá má ra nem jár ked ve zõt le nebb fel té te lek kel. Az ilyen
szol gál ta tást a vál lal ko zó vas úti tár sa ság – ha meg fe lel az
au tó busszal vég zett bel föl di és nem zet kö zi sze mély szál lí -
tás ra vo nat ko zó kü lön jog sza bály ban elõ írt sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek nek is – ki zá ró lag a vas úti sze mély szál lí -
tás ra kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott díj al kal ma zá sa
mel lett és – az érin tett te le pü lé sek ön kor mány za tá val tör -
té nõ elõ ze tes egyez te tés alap ján – a kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott já ra ti en ge déllyel vé gez he ti.

(8) Ha a vál lal ko zó vas úti tár sa ság ál tal vég zett köz for -
gal mú sze mély szál lí tás mû sza ki ok ból vas úti jár mû vel
nem lát ha tó el, a vál lal ko zó vas úti tár sa ság a (7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te le ket csak ab ban az eset ben kö te -
les tel je sí te ni, ha az au tó busszal vég zett te vé keny ség meg -
ha lad ja a két hó na pot (vo nat pót ló já rat).

(9) Az ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ré be utalt
köz szol gál ta tá si kö te le zett ség el lá tás ra vo nat ko zó te vé -
keny ség vég zé sé re az ön kor mány zat az érin tett he lyi köz -
for gal mú vas úti tár sa ság gal köt het vas úti köz szol gál ta tá si
szer zõ dést. A vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés re, il let ve a
vas úti tár sa ság és az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel kap cso la tos fel ada -
ta i ra az (1)–(8) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se -
ket kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(10) Az ön kor mány za tok az érin tett or szá gos, tér sé gi,
elõ vá ro si vagy he lyi vál lal ko zó vas úti tár sa ság gal a köz -
szol gál ta tá si me net rend ben nem sze rep lõ köz szol gál ta tá si
te vé keny ség el lá tá sá ra szer zõ dést köt het nek. A szer zõ dés -
re a (2)–(8) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se -
ket kell meg fe le lõ en al kal maz ni.”

8. § A Vtv. a 27. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ 27/A. §-sal
egé szül ki:

„27/A. § (1) A vál lal ko zó vas úti tár sa ság nem kö te lez -
he tõ szá má ra gaz da sá gi hát ránnyal járó és ezért ál ta la vál -
lal ni nem kí vánt vas úti köz szol gál ta tás ra. Ilyen eset ben
– ha a vál lal ko zó vas úti tár sa ság va la mely fel ada tot a to -
váb bi ak ban nem szán dé ko zik vé gez ni – va lós gaz da sá gi
hát rá nyá nak, il let ve az uta zá si igé nyek és egyéb kö rül mé -
nyek vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ
je len tõs vál to zá sá nak be mu ta tá sá val a mi nisz ter tõl kér he ti
a vas úti köz szol gál ta tá si te vé keny ség vagy an nak egy
 része aló li fel men té sét.

(2) A mi nisz ter köz szol gál ta tá si kö te le zett sé get ab ban
az eset ben tart hat fenn vagy ren del het el, ha

a) az adott vas úti köz szol gál ta tás biz to sí tá sát a köz ér -
dek meg kö ve te li, és

b) a vas úti köz szol gál ta tás gaz da sá gos el lá tá sa más
mó don nem biz to sít ha tó, to váb bá

c) a vál lal ko zó vas úti tár sa ság nak ki egyen lí ti a köz szol -
gál ta tá si kö te le zett ség bõl ere dõ va lós gaz da sá gi hát rá nyát.

(3) A köz szol gál ta tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó dön -
tést meg elõ zõ en a mi nisz ter kö te les meg vizs gál ni a köz -
szol gál ta tá si fel adat más köz le ke dé si esz köz zel, más vál -
lal ko zó vas úti tár sa ság gal vagy más üze mel te té si fel té te -
lek kel tör té nõ el lá tá sá nak le he tõ sé gét, és az összes sé gé ben 
leg ked ve zõbb meg ol dást vá lasz ta ni. A dön té sig, de leg fel -
jebb egy évig a vál lal ko zó vas úti tár sa ság nak a vas úti köz -
szol gál ta tást vál to zat lan fel té te lek kel biz to sí ta nia kell.

(4) Ha a (3) be kez dés alap ján a mi nisz ter más vál lal ko zó 
vas úti tár sa sá got bíz meg, a fel men té sét kérõ vál lal ko zó
vas úti tár sa ság adott fel adat tal össze füg gõ ki zá ró la gos
 jogát vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dé sé nek mó do sí tá sá -
val, il let ve meg szün te té sé vel meg kell szün tet ni.

(5) Vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés vagy a vas úti köz -
szol gál ta tá si te vé keny ség bõl ere dõ egyéb kö te le zett ség
ese tén a vál lal ko zó vas úti tár sa ság kö te les a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott szám vi te li el kü lö ní té si kö te le zett -
sé get tel je sí te ni. A vál lal ko zó vas úti tár sa ság nak az el kü -
lö ní tett el szá mo lást a vas úti köz szol gál ta tá si szer zõ dés
meg szû né se nap tá ri évé nek utol só nap já tól szá mí tott
5 évig meg kell õriz nie.”

9. § A Vtv. 36. §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a 36. §-t kö ve tõ en a
kö vet ke zõ 36/A. §-sal egé szül ki:

„A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL
ÖSSZEFÜGGÕ MUNKAKÖRT BETÖLTÕ

MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE ÉS VIZSGÁZTATÁSA

36. § (1) A vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – mun ka kö rök be -
töl té se ha tó sá gi alap vizs gá hoz (a to váb bi ak ban: alap -
vizsga) kö tött. Alap vizs ga a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott alap kép zés el vég zé se ese tén te he tõ.

(2) A vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ mun -
ka kört be töl tõ mun ka vál la ló kö te les kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott idõ kö zön ként idõ sza kos ok ta tá son részt
ven ni, és idõ sza kos ha tó sá gi vizs gát ten ni. 

(3) Alap kép zés a köz le ke dé si ha tó ság ál tal ki adott en ge -
dély (a to váb bi ak ban: kép zé si en ge dély) alap ján végez -
hetõ. Az idõ sza kos ok ta tás vég zé sé re a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket tel je sí tõ,
a köz le ke dé si ha tó ság ál tal nyil ván tar tás ba vett kép zõ szer -
ve zet és vas úti tár sa ság jo go sult. Az alap kép zést és az idõ -
sza kos ok ta tást az arra jo go sult szer ve zet a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ és a köz le -
ke dé si ha tó ság ál tal név jegy zék be vett vas út szak mai ok -
tató be vo ná sá val vég zi.

(4) Az alap vizs ga és az idõ sza kos vizs ga le bo nyo lí tá sát,
va la mint az alap kép zés, és az idõ sza kos ok ta tás szak mai
irá nyí tá sát a Kor mány ál tal kü lön jog sza bály ban ki je lölt
vas úti vizs ga köz pont vég zi.

(5) Az alap kép zést és az idõ sza kos ok ta tást a közleke -
dési ha tó ság el len õr zi.
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(6) Az alap vizs gáz ta tást és az idõ sza kos vizs gáz ta tást a
köz le ke dé si ha tó ság vég zi. El já rá sa so rán a kü lön jog sza -
bály ban elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ, a köz le ke dé si ha tó -
ság vizs ga biz to si név jegy zé ké be fel vett, és a köz le ke dé si
ha tó ság el nö ke ál tal ki ne ve zett vizs ga biz to so kat köz re mû -
kö dõ ként be von.

36/A. § Az alap vizs ga és az idõ sza kos vizs ga meg szer -
zé sé hez elõ írt ké pe sí tés hez szük sé ges kép zést és vizs gáz -
ta tást vég zõ sze mély és szer ve zet kö te les biz to sí ta ni, hogy
a kép zés és a vizs gáz ta tás le he tõ sé ge va la mennyi érin tett
szá má ra az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyei sze rint ren -
del ke zés re áll jon.”

10. § A Vtv. IX. fe je ze te a 37. §-át meg elõ zõ en a kö vet ke -
zõ 36/B. §-sal, va la mint az azt meg elõ zõ al cím mel egé szül ki:

„A VASÚTI FORGALOM LEBONYOLÍTÁSA

36/B. § A vas úti for ga lom le bo nyo lí tá sá nak sza bá lya it
a mi nisz ter

a) a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá nak,

b) nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat [49. §] ese té -
ben a hoz zá fé rés re jo go sul tak [53. § (1) be kez dés] kö zöt ti
egyen lõ bá nás mód el vé nek,

fi gye lem be vé te lé vel, ren de let ben ál la pít ja meg.”

11. § A Vtv. 43. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„43. § (1) A vas úti pá lyá val szom szé dos in gat lan tu laj do -
no sa (hasz ná ló ja) tûr ni kö te les, hogy a vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ je vagy a fej lesz té si köz re mû kö dõ az in gat la non,
az alatt vagy fe lett gyen ge ára mú ve ze té ket, eh hez tar tó szer -
ke ze tet, jel zõ kö vet, egyéb jel zést vagy ide ig le nes esz közt he -
lyez zen el, eze ket ja vít sa, kar ban tar tá su kat el vé gez ze. Az el -
he lye zés, a ja ví tás és a kar ban tar tás so rán a kör nye zet- és ter -
mé szet vé del mi ér de ke ket fi gye lem be kell ven ni.

(2) Az in gat lan tu laj do no sát (hasz ná ló ját) az in gat lan
ren del te tés sze rû hasz ná la tá nak aka dá lyo zá sa mi att az aka -
dá lyo zás mér té ké nek meg fe le lõ kár ta la ní tás il le ti meg.

(3) A vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ vas úti tár sa ság és a
fej lesz té si köz re mû kö dõ – az in gat lan tu laj do no sá nak (hasz -
ná ló já nak) kár ta la ní tá sa mel lett – jo go sult a vas úti pá lyán és a 
vas úti pá lya köz vet len kö ze lé ben a sza bad ki lá tást aka dá lyo -
zó, to váb bá a vas úti ve ze té kek nyom vo na lá ban lévõ nö vény -
zet el tá vo lí tá sá ra, ha azt a köz le ke dés biz ton sá ga, üzem za var
meg elõ zé se vagy ve ze ték lé te sí té se, ja ví tá sa, kar ban tar tá sa
in do kol ja. A nö vény zet el tá vo lí tá sa nem okoz hat arány ta lan
sé rel met az érin tett la kos ság ér de kei, il let ve a kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi ér de kek szem pont já ból.

(4) A vas úti köz le ke dés cél ját szol gá ló erõs ára mú ve ze -
té kek és tar tó szer ke ze tek ide gen in gat la non tör té nõ el he -
lye zé sé re és üzem ben tar tá sá ra a vil la mos ener gi á ról szó ló
tör vény ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

12. § (1) A Vtv. 44. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az or szá gos, a tér sé gi, az elõ vá ro si és a he lyi vas úti
pá lya há ló zat hoz tar to zó vas úti pá lya és tar to zé ka i nak lé te -
sí tõ je jog erõs ha tó sá gi épí té si és mû sza ki en ge dély bir to -
ká ban jo go sult a nyom vo nal ál tal érin tett in gat lant – an nak 
fel szí ne alatt – fel szín alat ti vas úti pá lya és tar to zé kai lé te -
sí té sé re és üze mel te té sé re igény be ven ni (fel szín alat ti vas -
út lé te sí té si jog).”

(2) A Vtv. 44. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) E tör vény al kal ma zá sá ban a fel szín alat ti vas úti
 pálya lé te sí tõ jén a vas úti pá lya ha tó sá gi épí té si és mû sza ki
en ge dély jo go sult ját, il let ve

a) he lyi vas úti pá lya há ló zat ba tar to zó vas úti pá lya ese -
té ben an nak tu laj do no sát,

b) az or szá gos, a tér sé gi és az elõ vá ro si vas úti pá lya há -
ló zat ba tar to zó vas úti pá lya ese tén a vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ jét kell ér te ni.”

13. § A Vtv. 49. §-a (1) és (2) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vas úti pá lya há ló za tok hoz – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az egyen lõ bá nás mód el vé -
nek meg tar tá sá val biz to sí ta ni kell a nyílt hoz zá fé rést.

(2) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je nem kö te les a
nyílt hoz zá fé rést biz to sí ta ni

a) a ki zá ró lag vas úti sze mély szál lí tás cél já ra fenn tar -
tott kü lön ál ló he lyi és tér sé gi vas úti pá lya há ló zat hoz,

b) a ki zá ró lag vas úti sze mély szál lí tás cél já ra fenn tar -
tott elõ vá ro si vas úti pá lya há ló zat hoz,

c) a sa ját célú vas úti te vé keny sé get vég zõ szer ve zet tu -
laj do ná ban lévõ vas úti pá lyák ból álló, és ki zá ró la go san az
e szer ve zet ál tal áru szál lí tás ra hasz nált sa ját célú vas úti
 pályahálózathoz,

d) a ki zá ró lag hon vé del mi cél ra hasz nált vas úti pá lya -
há ló zat hoz,

e) az össze kö tõ vas úti pá lyá hoz, ki vé ve a vas úti pá lya -
há ló zat mû köd te tõ ál tal üze mel te tett sa ját célú vas úti
 pályahálózathoz ve ze tõ össze kö tõ vas úti pá lyát.”

14. § (1) A Vtv. 55. §-a (6) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak te kin te té ben az egyen lõ
 bánásmód kö ve tel mé nye i nek meg tar tá sá val ál ta lá nos és
egye di ked vez mé nyek biz to sít ha tók, oly mó don, hogy azok
nem tor zít hat ják a vas úti tár sa sá gok kö zöt ti ver senyt, így
kü lö nö sen] 

„b) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je egye di ked vez mé -
nye ket nyújt hat a nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan vas úti pá -
lya sza ka szo kon a for ga lom nö ve lé se ér de ké ben vagy meg ha -
tá ro zott vas úti pá lya sza ka szo kon új szol gál ta tá sok ki fej lesz -
té sé nek és be ve ze té sé nek ösz tön zé sé re idõ sza kos jel leg gel.”

(2) A Vtv. 55. §-ának (8) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak vár ha tó an nem fe de zik
a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek
összes in do kolt költ sé gét és rá for dí tá sát, az 54. § (1) és
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(3)–(5) be kez dé se i ben rög zí tett szol gál ta tá sok díja leg fel jebb 
az összes in do kolt költ ség re és rá for dí tás ra fe de ze tet nyúj tó
mér té kig olyan ál ta lá nos fel ár ral nö vel he tõ, amely fi gye lem -
be ve szi a vas úti tár sa sá gok ter me lé keny sé gé nek nö ve ke dé -
sét, a vas úti pá lya há ló zat ha té kony hasz ná la tá nak kö ve tel mé -
nyét, a nem zet kö zi vas úti áru to váb bí tás ver seny ké pes sé gét,
az át lát ha tó ság és az egyen lõ bá nás mód el vét.”

(3) A Vtv. 55. §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (11) be kez dés meg je lö lé se
(12) be kez dés re mó do sul:

„(11) A meg lé võ vas úti pá lya há ló zat meg ha tá ro zott sza ka -
szán vég zett fej lesz tõ és fel újí tó be ru há zá sok, va la mint új
vas úti pá lya sza kasz lé te sí té se ese tén a vas úti pá lya há ló zat
mû köd te tõ je ál tal ké szí tett hosszú távú költ ség terv alap ján
egye di fel ár ér vé nye sít he tõ az adott vas úti  pályaszakaszra
vo nat ko zó an, ha a be ru há zás a fel ár al kal ma zá sa nél kül nem
té rül ne meg. Az egye di fel ár al kal ma zá sá nak to váb bi fel té te -
le, hogy a be ru há zás a vas úti pá lya há ló zat jobb ki hasz ná lá sát
ered mé nyez ze, vagy a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je és a
hoz zá fé rés re jo go sul tak  közül leg alább az egyik szá má ra
ered mény ja vu lást okoz zon. Az al kal ma zott egye di fel ár mér -
té ké nek megálla pításakor fi gye lem be le het ven ni a be ru há -
zás sal kapcso latos koc ká za tok meg osz tá sá ra vo nat ko zó meg -
ál la po dá so kat is.”

15. § A Vtv. az 55. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cí mek -
kel, 55/A. és 55/B. §-sal egé szül ki:

„A teljesítményösztönzõ rendszer

55/A. § (1) A há ló zat-hoz zá fé ré si díj sza bás rend sze re a
tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer rel együtt a vas úti pá lya há -
ló zat za va ra i nak mi ni ma li zá lá sá ra és a vas úti pá lya há ló zat
tel je sít mé nyé nek ja ví tá sá ra ösz tön zi a hoz zá fé rés re jo go -
sul tat és a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jét.

(2) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szert a vas úti pálya -
hálózat mû köd te tõ je, il let ve – nem füg get len vas úti pá lya -
há ló zat-mû köd te tõ ese tén – a VPSZ ha tá roz za meg.

(3) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer alap el vei a vas úti
pá lya há ló zat egé szé re vo nat ko zó an azo no sak.

(4) A tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer alap el ve it és a tel -
je sít mé nyösz tön zõ rend szer re vo nat ko zó alap ve tõ sza bá -
lyo kat a mi nisz ter ál la pít ja meg.

A Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum

55/B. § (1) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je a díj sza -
bá si rend szer ele mei meg ha tá ro zá sá nak mód ját e tör vény,
va la mint kü lön jog sza bály ke re tei kö zött meg al ko tott Díj -
kép zé si Mód szer tan ban rög zí ti.

(2) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je a há ló zat-hoz zá -
fé ré si dí jak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó rész le tes szá mí tá -
so kat és a szá mí tá sok alap já ul szol gá ló ada to kat a Díj szá -
mí tá si Do ku men tum ban rög zí ti. A vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ je a Díj szá mí tá si Do ku men tum ban meg ha tá ro zott
dí ja kat a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban te szi köz zé.”

16. § A Vtv. 56. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A hoz zá fé rés re jo go sult több vas úti pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ vas úti pá lya há ló za tá ra ki ter je dõ ka pa ci tást
is igé nyel het a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat
 mûködtetõjénél, il let ve – nem füg get len vas úti pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ ese tén – a VPSZ-nél, amely az igény lõ
 nevében az érin tett vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nél
 eljár.”

17. § A Vtv. 57. §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A ke ret meg ál la po dás tar tal maz za a kö vet ke zõ éves
üze mi me net rend ér vé nyes sé gi ide jét meg ha la dó idõ szak -
ra vo nat ko zó an a hoz zá fé rés re jo go sult ál tal igé nyelt és
a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je, il let ve – nem füg get len
vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ ese tén – a VPSZ ál tal fel -
aján lott pá lya há ló zat-ka pa ci tás jel lem zõ it.

(5) A ke ret meg ál la po dást a vas úti pá lya há ló zat mû köd -
te tõ je, il let ve – nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd -
te tõ ese tén – a VPSZ a vas úti igaz ga tá si szerv elõ ze tes
hoz zá já ru lá sá val egy ol da lú an mó do sít hat ja – ide ért ve a
rög zí tett ka pa ci tás mér té ké nek kor lá to zá sát is –, ha:

a) a vas úti pá lya há ló zat jobb ki hasz ná lá sa in do kol ja,
b) a ke ret meg ál la po dás meg kö té sé re a kö rül mé nyek

utóbb be kö vet ke zett vál to zá sá ból ere dõ en már nem len ne
jog sza bá lyi le he tõ ség.

(6) A ke ret meg ál la po dás meg szün te té sé nek és az (5) be -
kez dés sze rin ti mó do sí tá sá nak ese té re a ke ret meg ál la po -
dás ban a hoz zá fé rés re jo go sult ré szé re ará nyos kár ta la ní -
tás vagy kár té rí tés is ki köt he tõ.”

18. § (1) A Vtv. 59. §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ -
je

a) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it,

b) a díj sza bá si rend szer ele me it, va la mint azok al kal -
ma zá sá nak rész le tes fel té te le it,

c) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá nak rész le -
tes fel té te le it, ide ért ve a 61. § (5) be kez dé se sze rin ti össze -
han go lá si el já rás rész le tes sza bá lya it is, to váb bá

d) a vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó for gal mi és mû -
sza ki jel lem zõ ket 

a kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek meg fe le lõ en Há ló za ti Üz let sza bály zat ba fog lal ja.

(2) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je az adott me net -
ren di évre vo nat ko zó Há ló za ti Üz let sza bály zat köz zé té te -
lét meg elõ zõ en az ér de kel tek (a hoz zá fé rés re jo go sul tak és 
az EGT-ál la mok ka pa ci tás el osz tó szer ve ze tei) ré szé re
 lehetõséget biz to sít az egyez te tés re. En nek ér de ké ben a
Há ló za ti Üz let sza bály zat ter ve ze tét – an nak köz zé té te lé re
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõt 30 nap pal
meg elõ zõ en – a hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za. A vas úti
pá lya há ló zat mû köd te tõ je a vas úti igaz ga tá si szer vet a
 Hálózati Üz let sza bály zat ter ve ze té re vo nat ko zó an be ér ke -
zett ész re vé te lek rõl és az egyez te tés sel kap cso la tos min -
den kö rül mény rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja. A vas úti
igaz ga tá si szerv a Há ló za ti Üz let sza bály zat össze ál lí tá sá ra 
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vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té se ese tén az érin tett fe let
vagy fe le ket hi va tal ból a jog sze rû ma ga tar tás ta nú sí tá sá ra
kö te le zi.”

(2) A Vtv. 59. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A Há ló za ti Üz let sza bály zat ké szí tõ je gon dos ko dik
ar ról, hogy a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban sze rep lõ in for -
má ci ók nap ra ké szek le gye nek, és kö te les a Há ló za ti Üz let -
sza bály za tot en nek ér de ké ben szük ség sze rint mó do sí ta ni.
A Há ló za ti Üz let sza bály zat ter ve ze tét (mó do sí tás ese tén a
Há ló za ti Üz let sza bály zat mó do sí tá sá nak ter ve ze tét) a köz -
zé té telt meg elõ zõ en a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re meg
kell kül de ni.”

19. § (1) A Vtv. 61. §-ának (4)–(7) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A fe lek kö zött a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí -
tá sá ra vo nat ko zó szer zõ dés jön lét re, ha a hoz zá fé rés re jo go -
sult el fo gad ja a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek aján la -
tát. A szer zõ dés a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak tól
csak annyi ban tér het el, amennyi ben a vas úti igaz ga tá si szerv
eh hez elõ ze te sen hoz zá já rult. A lét re jött szer zõ dés egy pél dá -
nyát a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je kö te les a vas úti igaz -
ga tá si szerv ré szé re a mind két fél  által tör té nõ alá írás tól szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül de ni.

(5) A vas úti pá lya há ló zat va la mely ele mé re vo nat ko zó
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás iránt be je len tett igé nyek üt -
kö zé se ese tén a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je az érin tett 
igé nye ket be je len tõ hoz zá fé rés re jo go sul tak kö zött egyez -
te tést kez de mé nyez, és meg kí sér li egyez ség lét re ho zá sát
(a to váb bi ak ban: össze han go lá si el já rás). Az egyez ség lét -
re ho zá sa ér de ké ben a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je az
érin tett hoz zá fé rés re jo go sul tak ré szé re az ál ta luk be je len -
tett igény tõl el té rõ vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás igény be -
vé te lé re te het ja vas la tot, il let ve az érin tett fe lek jo go sul tak
a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás irán ti igé nyü ket a be je len -
té si ha tár idõ el tel tét kö ve tõ en is mó do sí ta ni.

(6) Ha az össze han go lá si el já rás 10 mun ka na pon be lül
nem ve zet ered mény re, a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je
– az 56. § (2)–(5) be kez dé sek ben fog lal tak ra is fi gye lem -
mel – dönt az össze han go lá si el já rás sal érin tett igé nyek rõl, 
és en nek ered mé nye ként az össze han go lá si el já rás sal érin -
tett hoz zá fé rés re jo go sult ré szé re az ál ta la be je len tett
igény tõl el té rõ aján la tot te het.

(7) Ha a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott aján lat té te li kö te le zett sé gé nek – a
Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ben –
nem tesz ele get, vagy a hoz zá fé rés re jo go sult a vas úti pá -
lya há ló zat mû köd te tõ jé nek a (6) be kez dés sze rin ti el té rõ
aján la tát nem fo gad ja el, a hoz zá fé rés re jo go sult a 77. §
(1) be kez dé se sze rint jog vi tás el já rást kez de mé nyez het.”

(2) A Vtv. 61. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(9) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, to váb bá díj sza -
bá si vagy ka pa ci tás el osz tá si fel ada tot el lá tó mun ka vál la -
ló ja a fel ada ta i nak el lá tá sa so rán kor lá to zás nél kül jo go -

sult a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ jé nek e fe je zet ben
meg ha tá ro zott fel ada ta i val össze füg gõ üz le ti ti tok meg is -
me ré sé re. E sze mé lyek a tu do má suk ra ju tott üz le ti tit kot
kö te le sek meg õriz ni.”

20. § A Vtv. XII. fe je ze té nek a 62. §-a és az azt meg -
elõzõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A NEM FÜGGETLEN VASÚTI
PÁLYAHÁLÓZAT-MÛKÖDTETÕ ÁLTAL

MÛKÖDTETETT VASÚTI PÁLYAHÁLÓZATRA
VONATKOZÓ ELTÉRÕ RENDELKEZÉSEK

62. § (1) Ha a vas úti pá lya há ló za tot nem füg get len vas úti
pá lya há ló zat-mû köd te tõ mû köd te ti, ak kor a pá lya há ló zat-ka -
pa ci tás el osz tá sá nak fo lya ma tá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket
a 62–65. §-ok ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ
 által mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat ese té ben

a) a vas úti pá lya há ló zat ka pa ci tá sá nak el osz tá sá ra,

b) a nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ
 Hálózati Üz let sza bály za tá nak ki dol go zá sá ra,

c) a Díj kép zé si Mód szer tan és a Díj szá mí tá si Do ku -
men tum meg ál la pí tá sá ra, il le tõ leg a hoz zá fé rés re jo go sult
ál tal fi ze ten dõ há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak össze gé nek meg -
ha tá ro zá sá ra, va la mint

d) a nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ az
ál ta la mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat hoz tör té nõ hozzá -
férése költ sé gei meg ha tá ro zá sá nak mód já ra

vo nat ko zó fel ada to kat a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó
Szer ve zet (a to váb bi ak ban: VPSZ) lát ja el.

(3) A nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ
 köteles a VPSZ – (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott – szol -
gál ta tá sa i nak igény be vé te lé re.

(4) A nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ – a
VPSZ (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sa
 érdekében – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
kö te les

a) az ál ta la mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat for gal mi és 
mû sza ki jel lem zõ i re vo nat ko zó ada to kat, va la mint a pá -
lya há ló zat ka pa ci tá sá nak meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges
egyéb ira tot, in for má ci ót, to váb bá

b) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re, va la mint a
nyílt hoz zá fé rés ke re té ben nyúj tan dó szol gál ta tá sok ra
 vonatkozó költ ség-, rá for dí tás- és ered mény ki mu ta tá sa it
a VPSZ ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

21. § A Vtv. 64. §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A VPSZ a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak -
nak meg fe le lõ en meg ha tá roz za

a) a hoz zá fé rés re jo go sult ren del ke zé sé re bo csát ha tó
vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tást, to váb bá

b) a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak össze gét,

és er rõl a nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõt és 
a hoz zá fé rés re jo go sul tat 15 na pon be lül ér te sí ti.
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(4) A nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõt a
(3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés ben fog lal tak nak meg fe le lõ
tar ta lom mal a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sa
tár gyá ban a hoz zá fé rés re jo go sult tal szem ben szer zõ dés -
kö té si kö te le zett ség ter he li. A szer zõ dés a Há ló za ti Üz let -
sza bály zat ban fog lal tak tól csak annyi ban tér het el,
amennyi ben a vas úti igaz ga tá si szerv eh hez elõ ze te sen
hoz zá já rult. A lét re jött szer zõ dés egy-egy pél dá nyát a nem 
füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ kö te les a vas úti
igaz ga tá si szerv és a VPSZ ré szé re a mind két fél ál tal tör té -
nõ alá írás tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül de ni.”

22. § A Vtv. 67. §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép: 

„67. § (1) A VPSZ egy sze mé lyes gaz da sá gi tár sa ság,
 kizárólagos tu laj do no sa a ma gyar ál lam.

(2) A tu laj do no si jo go kat az ál lam ne vé ben a mi nisz ter
gya ko rol ja.

(3) A VPSZ mû kö dé si en ge délyt nem sze rez het, il let ve
vas úti tár sa ság ban sem köz vet len, sem köz ve tett mó don
nem sze rez het tu laj don részt, to váb bá vas úti tár sa ság gal és
an nak kap csolt vál lal ko zá sá val jog vi szonyt – az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té sé vel össze füg gõ
jog vi szo nyok ki vé te lé vel – csak a vas úti igaz ga tá si szerv
elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val lé te sít het.

(4) A VPSZ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá -
gá nak tag ja, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, va la mint a díj -
sza bá si vagy ka pa ci tás el osz tá si fel ada ta it el lá tó mun ka -
vál la ló ja,

a) a vas úti igaz ga tá si szerv vel köz szol gá la ti jog vi -
szonyt, vas úti tár sa ság gal vagy an nak kap csolt vál lal ko zá -
sá val mun ka vi szonyt, il le tõ leg mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szonyt nem lé te sít het,

b) vas úti tár sa ság ban, vagy an nak kap csolt vál lal ko zá -
sá ban ré sze se dést nem sze rez het,

c) mun ka fel té te le it, ha tás kö re it, be szá mo lá si kö te le -
zett sé ge it olyan mó don kell meg ha tá roz ni, hogy a 62. §
(2) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá sá val kap cso la tos
ügyek ben a füg get len dön tés ho za tal biz to sí tott le gyen,
 továbbá

d) mun ka szer zõ dé sé ben vagy meg bí zá si szer zõ dé sé -
ben fog lalt jo ga it és kö te le zett sé ge it, va la mint a mun ka -
vég zé sé nek fel té te le it – füg get len dön tés ho za ta li el já rás
ke re té ben – úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a 62. § (2) be kez -
dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá sá val össze füg gõ dön té sek
meg ho za ta la so rán a be fo lyás men tes ség és az egyen lõ
 bánásmód kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ en jár jon el.

(5) A VPSZ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek, fel ügye lõ bi zott -
sá ga tag já nak, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló já nak, va la mint
a díj sza bá si vagy ka pa ci tás el osz tá si fel ada ta it el lá tó mun -
ka vál la ló já nak kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685. § b) pont]

a) a vas úti igaz ga tá si szerv vel köz szol gá la ti jog vi -
szonyt nem lé te sít het,

b) vas úti tár sa ság ban vagy an nak kap csolt vál lal ko zá -
sá ban ré sze se dést nem sze rez het,

c) vas úti tár sa ság nak, vagy an nak kap csolt vál lal ko zá sá -
nak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak  tagja
vagy ve ze tõ mun ka vál la ló ja nem le het.

(6) A VPSZ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá -
gá nak tag ja, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ja, va la mint a díj -
sza bá si vagy ka pa ci tás el osz tá si fel ada ta it el lá tó mun ka -
vál la ló ja kö te les ha la dék ta la nul írás ban be je len te ni, ha
vele vagy kö ze li hoz zá tar to zó já val szem ben tör vény ben
meg ha tá ro zott össze fér he tet len sé gi ok me rül fel, il let ve ha
jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa alatt õ vagy kö ze li hozzátar -
tozója össze fér he tet len hely zet be ke rül. A ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõt és a fel ügye lõ bi zott ság tag ját a tu laj do no si jog kör
gya kor ló ja, a ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la lót, és a díj sza bá si
vagy ka pa ci tás el osz tá si fel ada tot el lá tó mun ka vál la lót
 pedig a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja írás ban kö te les fel -
szó lí ta ni az össze fér he tet len ség meg szün te té sé re. Ha az
össze fér he tet len ség a fel szó lí tás kéz be sí té sé tõl szá mí tott
30 na pon be lül nem szû nik meg, ak kor a ve ze tõ tisztség -
viselõ, a fel ügye lõ bi zott ság tag ja, a ve ze tõ ál lá sú mun ka -
vál la ló, vagy a díj sza bá si vagy ka pa ci tás el osz tá si fel ada tot 
el lá tó mun ka vál la ló jog vi szo nya e tör vény ere jé nél fog va
meg szû nik.

(7) A VPSZ a nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû -
köd te tõ 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 79. § 
(1) be kez dé sé nek e), g) és h) pont já ra is fi gye lem mel –
 kiszámlázott há ló zat-hoz zá fé ré si díj, va la mint el szá molt
bel sõ há ló zat-hoz zá fé ré si díj [65. § (2) be kez dés b) pont]
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott há nya dá nak megfe -
lelõ össze gû meg bí zá si díj ra jo go sult a vas úti pá lya há ló zat 
mû köd te tõ jé tõl. A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je és a
VPSZ kö zöt ti jog vi szony ra a kü lön jog sza bály ban, il let ve
a Ptk. 198. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

(8) A VPSZ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun -
ka vál la ló ja, to váb bá díj sza bá si vagy ka pa ci tás el osz tá si
fel ada tot el lá tó mun ka vál la ló ja fel ada ta i nak el lá tá sa so rán
kor lá to zás nél kül jo go sult a VPSZ e fe je zet ben meg ha tá ro -
zott fel ada ta i val össze füg gõ üz le ti ti tok meg is me ré sé re.
E sze mé lyek a tu do má suk ra ju tott üz le ti tit kot kö te le sek
meg õriz ni.”

23. § A Vtv. a 67. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ 67/A. §-sal
egé szül ki:

„67/A. § A 62. § (2) be kez dé se sze rin ti fel ada tok el lá tá -
sa so rán a VPSZ ré szé re a tu laj do no si jo go kat gya kor ló
szerv egye di uta sí tást nem ad hat.”

24. § (1) A Vtv. 68. §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(1) A vas úti köz le ke dé si te vé keny ség ke re té ben a vas -
úti köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ mun ka kört be töl -
tõ mun ka vál la ló az le het, aki a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ké pe sí té si és egész ség ügyi al kal mas sá gi kö ve -
tel mé nyek nek meg fe lel. A vas úti jár mû ve ze tõi te vé keny -
ség ön ál ló vég zé sé nek to váb bi elõ fel té te le a kü lön jog sza -
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bály ban elõ írt jár mû ve ze tõi gya kor lat más vas úti jár mû ve -
ze tõ fel ügye le te mel lett tör té nõ meg szer zé se.”

(2) A Vtv. 68. §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az or szá gos, tér sé gi vagy elõ vá ro si vas úti köz szol -
gál ta tást vég zõ, va la mint az or szá gos vas úti pá lya há ló za -
tot mû köd te tõ vas úti tár sa ság mun ka vál la ló ját, nyug dí ja -
sát és igény jo go sult hoz zá tar to zó i kat, to váb bá a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott sze mé lye ket uta zá si ked vez -
mény il le ti meg. Az egyes vas úti tár sa sá gok munkaválla -
lóit meg il le tõ uta zá si ked vez mé nyek köl csö nös el is me ré -
sé re, el szá mo lá sá nak mód já ra és meg té rí té sé re az érin tett
vas úti tár sa sá gok meg ál la po dá sa irány adó.”

(3) A Vtv. 68. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az el kü lö nült va sút egé sz ség ügyi szer ve zet mun ka -
vál la ló ját a (2) és (4) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból 
az or szá gos vas úti köz szol gál ta tást vég zõ vas úti tár sa ság
mun ka vál la ló já nak kell te kin te ni.”

25. § A Vtv. XIII. fe je ze te a kö vet ke zõ 68/A–68/G. §-sal,
va la mint új al cím mel egé szül ki:

„AZ UTAZÓ VASÚTI MUNKAVÁLLALÓK JOGAI
ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

68/A. § (1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi 
XXII. tör vény (a to váb bi ak ban: Mt.) ren del ke zé se it az
e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni
az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság hoz
kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó vas úti mun ka vál la -
lók ese té ben.

(2) Az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell
 alkalmazni az or szág ha tá ro kon át nyú ló he lyi és tér sé gi
vas úti sze mély szál lí tás és az or szág ha tár 15 ki lo mé te res
kör ze tét át nem lépõ, or szág ha tá ro kon át nyú ló vas úti áru -
to váb bí tás, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság és a szom -
szédos or szág ha tár ál lo má sai kö zöt ti szol gál ta tás te kin te -
té ben.

(3) Az e fe je zet ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell
 alkalmazni to váb bá azon vo na tok te kin te té ben sem, ame -
lyek a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl in dul nak, a szom -
szé dos or szág te rü le tén ke resz tül ha lad nak, majd a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té re ér kez nek vissza, amennyi ben a má -
sik or szág inf ra struk tú rá ját meg ál lás nél kül hasz nál ják.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a
68/B. § (1) be kez dé sét, a 68/F. § (1) be kez dé sét, (2) be kez -
dé sé nek elsõ mon da tát, (3)–(4) be kez dé se it, va la mint a
68/G. § ren del ke zé se it az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö -
nös át jár ha tó ság hoz kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó
vas úti mun ka vál la ló nak nem mi nõ sü lõ vas úti jár mû ve ze tõ 
ese té ben is al kal maz ni kell, az zal az el té rés sel, hogy a
68/F. § (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta ese té ben a ve ze té si
idõ hossza – füg get le nül az éj sza kai idõ ben el töl tött mun -
ka órák szá má tól – a napi mun ka idõn be lül nem ha lad hat ja
meg a tíz órát.

(5) Az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság -
hoz kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó vas úti mun ka -
vál la ló nak nem mi nõ sü lõ vas úti jár mû ve ze tõ ese té ben a
kol lek tív szer zõ dés ki mond hat ja, hogy a ve ze té si idõ be
be le tar to zik az a ki in du lá si-, köz ben sõ és for du ló ál lo má si
vá ra ko zá si idõ is, ami kor a vas úti jár mû ve ze tõ kö te les a
vas úti jár mû vön tar tóz kod ni, vi szont nem tar to zik bele
a vas úti jár mû üzem be he lye zé sé nek és üze men kí vül
 helyezésének idõ tar ta ma, va la mint a mun ka kö zi szü net.

Napi pihenõidõ

68/B. § (1) Az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár -
ha tó ság hoz kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó vas úti
mun ka vál la ló ese té ben a la kó he lyi napi pi he nõ idõ hossza
hu szon négy órás idõ sza kon ként meg sza kí tás nél kül leg -
alább ti zen két óra.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott la kó he lyi napi
pi he nõ idõ hossza hét na pos idõ sza kon ként egy al ka lom mal 
meg sza kí tás nél kü li leg fel jebb ki lenc órá ra csök kent he tõ.
Eb ben az eset ben a csök ken tett pi he nõ idõ és a ti zen két óra
kö zöt ti kü lönb ség nek meg fe le lõ óra szá mot a kö vet ke zõ
la kó he lyi napi pi he nõ idõ höz kell hoz zá ad ni. A tíz vagy
 annál ke ve sebb órá ra csök ken tett napi pi he nõ idõ nem üte -
mez he tõ két la kó he lyen kí vü li napi pi he nõ idõ közé.

68/C. § (1) A la kó he lyen kí vü li napi pi he nõ idõ hossza
hu szon négy órás idõ sza kon ként meg sza kí tás nél kül leg -
alább nyolc óra.

(2) A la kó he lyen kí vü li napi pi he nõ idõt kö ve tõ kö vet -
ke zõ napi pi he nõ idõ nek la kó he lyi napi pi he nõ idõ nek kell
len nie. Kol lek tív szer zõ dés ren del kez het úgy, hogy ket tõ
la kó he lyen kí vü li napi pi he nõ idõt kell egy la kó he lyi napi
pi he nõ idõ nek kö vet nie. Eb ben az eset ben azon ban a má so -
dik la kó he lyen kí vü li napi pi he nõ idõ meg fe le lõ kom pen -
zá lá sá nak mód ját és mér té két a kol lek tív szer zõ dés ben
rög zí te ni kell.

(3) A mun kál ta tó a la kó he lyen kí vü li pi he nõ ide jét töl tõ
uta zó mun ka vál la ló ré szé re meg fe le lõ ké nye lem mel el lá -
tott szál lás he lyet biz to sít.

Munkaközi szünetek

68/D. § (1) Ha az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös
 átjárhatósághoz kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ vonatkí -
sérõ napi mun ka ide je a hat órát meg ha lad ja, a vo nat kí sé rõ
ré szé re – a mun ka vég zés meg sza kí tá sá val – leg alább har -
minc perc mun ka kö zi szü ne tet kell biz to sí ta ni.

(2) Az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár ha tó ság -
hoz kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó vas úti mun ka -
vál la ló ré szé re a mun ka kö zi szü net el töl té sé re olyan kö rül -
mé nye ket kell biz to sí ta ni, hogy a mun ka vál la ló tény le ge -
sen ki pi hen hes se ma gát.

Heti pihenõidõ

68/E. § (1) Az or szág ha tá ro kon át nyú ló köl csö nös át jár -
ha tó ság hoz kap cso ló dó szol gál ta tást vég zõ uta zó vas úti
mun ka vál la lók heti pi he nõ ide jé re az Mt. 124. §-ának
(1)–(4) be kez dé se a (2)–(3) be kez dé sek ben írt el té ré sek kel 
al kal ma zan dó.
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(2) A 68/A. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun ka -
vál la ló nak egy nap tá ri év ben leg alább 24 al ka lom mal
meg sza kí tás nél kü li 60 órás pi he nõ idõt kell biz to sí ta ni,
amely be leg alább 12 al ka lom mal a szom bat nak és a va sár -
nap nak is bele kell es nie. 

(3) Az Mt. 124. § (5)–(10) be kez dé sei nem alkalmaz -
hatók.

A vasúti jármûvezetõre vonatkozó rendelkezések

68/F. § (1) Vas úti jár mû csak vas úti tár sa ság gal vagy
a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé ben szer zõ dés alap ján 
köz re mû kö dõ szer ve zet tel fenn ál ló mun ka vi szony ke re -
té ben ve zet he tõ. Az or szá gos vas úti pá lya há ló zat hoz
ké pest kes ke nyebb nyom tá vú tér sé gi vas úti pá lya há ló -
za ton vas úti sze mély szál lí tást vég zõ vas úti jár mû mun -
ka vég zés re vo nat ko zó egyéb jog vi szony ke re té ben is
ve zet he tõ.

(2) Az Mt. 128. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese -
te ket ki vé ve a ve ze té si idõ hossza a tel je sí tett napi (be osz -
tás sze rin ti ren des- vagy rend kí vü li) mun ka idõn be lül nem
ha lad hat ja meg a ki lenc órát. Aki éj sza kai idõ ben leg alább
há rom órán ke resz tül dol go zik, ve ze té si ide je nem ha lad -
hat ja meg a nyolc órát. Két he tes idõ sza kon ként a ve ze té si
idõ hossza leg fel jebb nyolc van óra le het.

(3) A vas úti jár mû ve ze tõ kö te les a mun kál ta tó já val
fenn ál ló mun ka vi szo nyán kí vü li mun ka vi szony ban, vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban töl ten dõ
ve ze té si ide jét a mun kál ta tó val a mun kál ta tó ál tal elõ írt
gya ko ri ság gal, en nek hi á nyá ban ha von ta írás ban kö zöl ni.
A mun kál ta tó a vas úti jár mû ve ze tõ nyi lat ko za ta fi gye lem -
be vé te lé vel ál la pít ja meg a vas úti jár mû ve ze tõ ve ze té si
ide jét.

(4) A (2) és (3) be kez dés szem pont já ból ve ze té si idõ nek 
mi nõ sül a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vas úti köz -
le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ mun ka kör ben töl tött
mun ka idõ is.

(5) Ha a vas úti jár mû ve ze tõ napi mun ka ide je meg ha lad -
ja a nyolc órát, a vas úti jár mû ve ze tõ ré szé re – a mun ka vég -
zés meg sza kí tá sá val – leg alább negy ven öt perc munka -
közi szü ne tet kell biz to sí ta ni.

(6) Ha a vas úti jár mû ve ze tõ mun ka ide jé nek hossza el éri
a hat órát, de nem ha lad ja meg a nyolc órát, a mun ka kö zi
szü net nek leg alább har minc perc idõ tar ta mú nak kell len -
nie.

(7) A vas úti jár mû ve ze tõ ré szé re biz to sí tott mun ka kö zi
szü net egy ré szé nek a mun ka idõ har ma dik és ha to dik órá ja 
közé kell es nie.

68/G. § (1) A mun kál ta tó az Mt. 140/A. §-ában foglal -
takon túl kö te les a vas úti jár mû ve ze tõ ve ze té si ide jét fel -
tün te tõ nyil ván tar tást ve zet ni, és a mun ka idõ vel kap cso la -
tos ada to kat az el len õr zés re jo go sult ha tó ság ren del ke zé -
sé re bo csá ta ni.

(2) A mun kál ta tó kö te les a nyil ván tar tást az ada tok be -
jegy zé sé nek nap já tól szá mí tott leg alább há rom évig meg -
õriz ni.”

26. § A Vtv. XIII. fe je ze te a 68/G. §-t kö ve tõ en a kö vet -
ke zõ 68/H. §-sal egé szül ki:

„68/H. § (1) A vas úti tár sa ság, il let ve a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ked vez mény re jo go sul tak mun kál -
ta tó ja (e § al kal ma zá sá ban a to váb bi ak ban: mun kál ta tó)
jo go sult a 68. § (2) be kez dé se sze rin ti uta zá si ked vez -
mény re (a to váb bi ak ban: uta zá si ked vez mény) kü lön jog -
sza bály alap ján jo go sult mun ka vál la ló ja, köz tiszt vi se lõ je,
köz al kal ma zott ja igény jo go sult hoz zá tar to zó já nak (4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada ta it ke zel ni.

(2) A mun kál ta tó az uta zá si ked vez mény re jo go sult
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada ta it az or szá gos, tér sé gi 
vagy elõ vá ro si vas úti köz szol gál ta tást vég zõ vas úti tár sa -
ság ré szé re to váb bít ja.

(3) Az uta zá si ked vez ményt biz to sí tó or szá gos, tér sé gi
vagy elõ vá ro si vas úti köz szol gál ta tást vég zõ vas úti tár sa -
ság jo go sult az uta zá si ked vez mény re jo go sult mun ka vál -
la ló, köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott, nyug dí jas, va la mint
ezek igény jo go sult hoz zá tar to zó ja (4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ada ta i nak a ke ze lé sé re.

(4) Az adat ke ze lés a kö vet ke zõ ada tok ra ter jed ki:

a) a jo go sult sze mély azo no sí tó ada tai (név, szü le té si
név, szü le té si hely és idõ),

b) a jo go sult lak he lye vagy tar tóz ko dá si he lye, va la -
mint le ve le zé si címe,

c) a mun ka vi szony, köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti jog -
vi szony, szak mai gya kor lat kez de te, il let ve vége,

d) nyug dí jas ese tén a sa ját jogú, il let ve hoz zá tar to zói
nyug el lá tás, va la mint egyéb nyug díj sze rû tár sa da lom biz -
to sí tá si el lá tás té nye és meg ál la pí tá sá nak kez dõ idõ pont ja,
il let ve meg szû né sé nek idõ pont ja.

(5) Az adat ke ze lés re e § alap ján jo go sult (a to váb bi ak -
ban: adat ke ze lõ) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
tokat az uta zá si ked vez mény biz to sí tá sa, a ked vez mény
igény be vé te lé re jo go sí tó iga zol vány ki ál lí tá sa, az iga zol -
vá nyok ról ve ze tett nyil ván tar tás ve ze té se ér de ké ben
 kezeli.

(6) Az adat ke ze lõ a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
to kat ad dig az idõ pon tig tart ja nyil ván, amíg az uta zá si
ked vez mény re jo go sult ság fenn áll.

(7) Az adat ke ze lõ biz to sít ja az ada tok vé del mét vét len
vagy szán dé kos meg sem mi sí tés sel, meg sem mi sü lés sel,
meg vál toz ta tás sal, nyil vá nos ság ra ke rü lés sel szem ben,
 továbbá azt, hogy azok hoz jo go su lat lan sze mély ne fér jen
hoz zá.

(8) Az adat ke ze lõ a ke zelt ada to kat sze mély azo no sí tó
ada tok nél kül sta tisz ti kai cé lok ra fel hasz nál hat ja, azok ból
sta tisz ti kai cél ra ada tot szol gál tat hat.”

27. § A Vtv. 71. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A vas úti igaz ga tá si szerv vas úti igaz ga tá si fel ada tot 
el lá tó köz tiszt vi se lõ je 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.) sze rin ti
össze fér he tet len sé gi sza bá lyok ban fog lal ta kon túl, nem
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 létesíthet mun ka vi szonyt vagy mun ka vég zés sel járó egyéb 
jog vi szonyt vas úti tár sa ság gal.

(2) A vas úti igaz ga tá si szerv vas úti igaz ga tá si fel ada tot
el lá tó köz tiszt vi se lõ je az örök lés ki vé te lé vel vas úti tár sa -
sá gok ban tu laj do ni ré sze se dést nem sze rez het.

(3) A vas úti igaz ga tá si szerv vas úti igaz ga tá si fel ada tot
el lá tó köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor nyi lat ko zik a mun -
kál ta tói jog kör gya kor ló já nak a (2) be kez dés ben fog lalt
ren del ke zé sek tel je sü lé sé rõl. A vas úti igaz ga tá si szerv
vas úti igaz ga tá si fel ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõ je ki ne ve -
zé se elõtt vagy örök lés út ján szer zett tu laj do ni ré sze se dé -
sét a ki ne ve zé sé tõl, il let ve a szer zés tõl szá mí tott há rom
hó na pon be lül kö te les el ide ge ní te ni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge teljesíté -
séig a vas úti igaz ga tá si szerv vas úti igaz ga tá si fel ada tot
 ellátó köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön tés elõ ké -
szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely az össze fér he tet len -
sé gi ok kal érin tett tár sa ság ra vo nat ko zik.”

28. § A Vtv. 73. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vas úti igaz ga tá si szerv fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zik:

a) dön tés a 77. § sze rin ti jog vi tás ügyek ben,

b) mû kö dé si en ge dély, il let ve ide ig le nes mû kö dé si
 engedély ki adá sa, mó do sí tá sa, fel füg gesz té se, vissza vo ná -
sa, a mû kö dé si en ge dély (ide ig le nes mû kö dé si en ge dély)
fel té te lei fenn áll tá nak el len õr zé se,

c) a vas úti köz le ke dé si piac fel ügye le te,

d) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá si fo lya ma tá -
nak, és a vas úti pá lya há ló zat hoz való nyílt hoz zá fé rés re
 jogosult, va la mint a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je kö -
zött a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak sze rin ti ked -
vez mé nyek biz to sí tá sá ra vo nat ko zó tár gya lá sok fel ügye -
le te,

e) az 57. § sze rin ti ke ret meg ál la po dá sok jó vá ha gyá sa,

f) in teg rált vas úti tár sa ság 66. § (1) be kez dé se sze rin ti
bel sõ meg ál la po dá sá nak jó vá ha gyá sa, az ab ban fog lal tak
el len õr zé se, il le tõ leg an nak meg sér té se ese tén bír ság
 alkalmazása,

g) a 37. § sze rin ti szám vi te li el kü lö ní tés tel je sí té sé nek
el len õr zé se,

h) a tér sé gi és az elõ vá ro si pá lya há ló zat ki je lö lé se,
 valamint – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a vas -
úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je, a hoz zá fé rés re jo go sult
vagy a VPSZ ké rel me alap ján dön tés vas úti pá lyák nyílt
hoz zá fé ré sû vé, il let ve nyílt hoz zá fé rés alól men tes sé tör -
ténõ mi nõ sí té sé rõl,

i) a vas úti tár sa ság sze mély szál lí tá si és áru fu va ro zá si
üz let sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa,

j) a vas úti köz le ke dé si piac fej lõ dé sé nek nyo mon kö ve -
té se, elem zé se és ér té ke lé se,

k) nyil ván tar tás ve ze té se a mû kö dé si en ge dé lyek rõl,

l) mind azon fel ada tok el lá tá sa, ame lye ket jog sza bály
a fel adat kö ré be utal,

m) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott adat gyûj té si,
adat szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sa, to váb bá

n) a mi nisz ter ré szé re a vas úti köz le ke dé si al ága zat ra
vo nat ko zó, a mi nisz ter ál tal elõ írt adat szol gál ta tá sok tel je -
sí té se.”

29. § A Vtv. 77. §-a (1)–(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 53. § sze rint nyílt hoz zá fé rés re jo go sult szer ve -
zet vagy a nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ
a vas úti igaz ga tá si szerv nél jog vi tát kez de mé nyez het,
amennyi ben ál lás pont ja sze rint:

a) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je vagy a VPSZ
meg sér tet te a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ál la pí tott
va la mely kö te le zett sé gét,

b) a Há ló za ti Üz let sza bály zat va la mely ren del ke zé se
el len té tes a meg kü lön böz te tés tõl men tes el já rás kö ve tel -
mé nyé vel,

c) a Díj kép zé si Mód szer tan el len té tes az e tör vény ben,
il le tõ leg a kü lön jog sza bály ban fog lal tak kal,

d) a Díj szá mí tá si Do ku men tum vagy a Há ló za ti Üz let -
sza bály zat ban sze rep lõ dí jak, ked vez mé nyek és fel árak
nem az e tör vény ben, il let ve a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak nak meg fe le lõ en ke rül tek meg ha tá ro zás ra, vagy a Há -
ló za ti Üz let sza bály zat ban nem a Díj szá mí tá si Do ku men -
tum ban meg ha tá ro zott dí jak sze re pel nek,

e) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás el osz tá sá ra vonat -
kozó el já rás so rán el já rá si sza bály sér tés tör tént, vagy an -
nak ered mé nye jog sza bály sér tõ, il let ve el len té tes a Há ló -
za ti Üz let sza bály zat ban fog lal tak kal,

f) a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó ese ti igény be je len tés el in té zé se so rán el já rá si sza -
bály sér tés tör tént, vagy an nak ered mé nye jog sza bály sér tõ, 
il let ve el len té tes a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban foglal -
takkal,

g) va la mely szer zõ dõ fél meg sér tet te a pá lya há ló zat -
hoz való nyílt hoz zá fé rés tár gyá ban kö tött szer zõ dést,
vagy a me net vo nal igény be vé te lé ért fi ze ten dõ há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj mér té ke jog sza bály sér tõ en, il let ve a
Há ló za ti Üz let sza bály zat ba üt kö zõ mó don ke rült meg ál -
la pí tás ra.

(2) Az (1) be kez dés a)–d) és f)–g) pont jai sze rin ti ese -
tek ben a ké rel met a jog sér tés rõl való tu do más szer zést kö -
ve tõ 15 na pon be lül, de leg ké sõbb a jog sér tés meg tör tén té -
tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül le het elõ ter jesz te ni. Az
e) pont sze rin ti ké rel met az üze mi me net rend ter ve zet
 külön jog sza bály sze rin ti köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be -
lül le het elõ ter jesz te ni.”

30. § A Vtv. 79. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés a kö vet -
ke zõ g) és h) pont tal egé szül ki:

20402 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/167. szám



[A vas úti igaz ga tá si szerv a jog vi tás ügy ben ho zott ha -
tá ro za tá ban]

„e) a 77. § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti jog vi ta ese tén
el ren del he ti a Díj sza bá si Mód szer tan mó do sí tá sát, és a
mó do sí tott Díj sza bá si Mód szer tan alap ján új Díj szá mí tá si
Do ku men tum ké szí té sét, va la mint an nak meg fe le lõ díj sza -
bá si rend szer Há ló za ti Üz let sza bály zat ban való meg hir de -
té sét,”

„g) a 77. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti jog vi ta ese tén 
el ren del he ti új Díj szá mí tá si Do ku men tum ké szí té sét, va la -
mint an nak meg fe le lõ díj sza bá si rend szer Há ló za ti Üz let -
sza bály zat ban való meg hir de té sét,

h) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ré szé re fi ze ten dõ (el szá -
mo lan dó) dí jak kal kap cso la tos jog vi ta ese tén meg tilt ja a
jog sze rût len el len ér ték to váb bi al kal ma zá sát, egy ide jû leg
meg ál la pít ja a jog sze rû el len ér té ket és kö te lez he ti a vas úti
tár sa sá got a jog sze rû el len ér ték al kal ma zá sá ra,”

31. § (1) A Vtv. 80. §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés
a kö vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

[A köz le ke dé si ha tó ság fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik:]
„c) a kép zé si en ge dély ki adá sa, az alap kép zés és az idõ -

sza kos ok ta tás el len õr zé se, az alap vizs ga és az idõ sza kos
vizs ga le foly ta tá sa, to váb bá an nak el len õr zé se, hogy a vas -
úti köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ te vé keny sé get
vég zõ mun ka vál la ló a jog sza bály ban elõ írt alap vizs gá val
és idõ sza kos vizs gá val ren del ke zik-e,”

„l) az uta zó vas úti mun ka vál la lók jo ga i ra és kö te le zett -
sé ge i re vo nat ko zó ren del ke zé sek [68/A–68/G. §] be tar tá -
sá nak el len õr zé se, amely nem érin ti a mun ka ügyi ha tó ság -
nak a rá irány adó kü lön jog sza bály ban fog lalt el len õr zé si
ha tás kö rét.”

(2) A Vtv. 80. §-ának (8)–(9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A köz le ke dé si ha tó ság a (4) be kez dés a) és b) pont -
já ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rá sok ban a hi á nyo -
san be nyúj tott ké re lem mel kap cso la tos – a tar tal mi és for -
mai kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó – rész le tes hi ány pót lá si
fel hí vást a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
adja ki.

(9) A köz le ke dé si ha tó ság ügy in té zé si ha tár ide je a ké re -
lem re in dult, (4) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro -
zott en ge dé lye zé si el já rá sok ban 90 nap. Az el já rás meg in -
dí tá sá ról az ügy fe le ket és az ér de kel te ket a köz le ke dé si
 hatóság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
ér te sí ti. A vas úti szak ha tó sá gi el já rás ügy in té zé si határ -
ideje 30 nap.”

(3) A Vtv. 80. §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (10)–(11) be kez dés szá mo zá sa
(11)–(12) be kez dés re vál to zik:

„(10) A köz le ke dé si ha tó ság köz pon ti szer ve ál tal elsõ
fo kon ho zott dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye. Az
ügy fél, va la mit a ki fe je zet ten rá vo nat ko zó ren del ke zés
 tekintetében ez el já rás egyéb részt ve võ je a ha tá ro zat és az

ön ál ló jog or vos lat tal meg tá mad ha tó vég zés bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát an nak kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
kez de mé nyez he ti.”

32. § A Vtv. 81. §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„81. § (1) A köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lyák, az üze -

mi lé te sít mé nyek és a vas úti jár mû vek üzem- és for ga lom -
biz tos ál la po tát, va la mint az idõ sza kos vizs gá la tok és a
szük sé ges ja ví tás el vég zé sét el len õr zi. A vas úti tár sa ság
kö te les a sza bad el len õr zés va la mennyi fel té te lét biztosí -
tani, kü lö nö sen a lé nye ges do ku men tu mok hoz, lé te sít mé -
nyek hez, be ren de zé sek hez és fel sze re lé sek hez való kor lá -
to zás nél kü li hoz zá fé rést. Ha a köz le ke dé si ha tó ság az el -
len õr zés so rán mu lasz tást ál la pít meg,

a) az üzem ben tar tót a vizs gá lat vagy a ja ví tás el vég zé -
sé re uta sít ja, és

b) az üzem ben tar tó val szem ben bír sá got szab hat ki.
(2) Ha a mu lasz tás az élet- és va gyon biz ton sá got ve szé -

lyez te ti, a köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lya üze mé nek
meg szün te té sét, a vizs gált jár mû for ga lom ból való ki vo ná -
sát, vagy a vas úti, sze mély zet mun ka vég zé sé nek fel füg -
gesz té sét ren de li el.

(3) A köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lyá nak, a vas úti
jár mû nek vagy a vas úti jár mû re sze relt nyo más tar tó
edény nek en ge dély nél kü li vagy az en ge dély ben fog lal tak -
tól el té rõ lé te sí té se, gyár tá sa, át ala kí tá sa, bon tá sa, il let ve
hasz ná la ta ese tén

a) az üzem ben tar tó val szem ben bír sá got szab hat ki, és
b) a vas úti pá lya, a vas úti jár mû, il let ve a vas úti jár mû re

sze relt nyo más tar tó edény át ala kí tá sát, vagy a (4) be kez dés
sze rin ti eset ben le bon tá sát, gyár tá sá nak vagy üze mel te té sé -
nek a meg szün te té sét, for ga lom ból való ki vo ná sát ren de li el.

(4) En ge dély nél kül vagy en ge dély tõl el té rõ mó don
 létesített, át ala kí tott vas úti pá lya, vas úti jár mû, il let ve nyo -
más tar tó edény le bon tá sát, gyár tá sá nak, át ala kí tá sá nak
vagy üze mel te té sé nek a meg szün te té sét, for ga lom ból való
ki vo ná sát a köz le ke dé si ha tó ság ak kor ren de li el, ha azok
fenn ma ra dá sa az élet- és va gyon biz ton sá got, il let ve az
 emberi kör nye ze tet és a ter mé sze ti ér té ke ket ve szé lyez te ti, 
és a ve szély meg fe le lõ át ala kí tás sal sem szün tet he tõ meg.

(5) A mû sza ki en ge dély hez kö tött te vé keny sé gek re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõ it a köz le ke dé si ha tó ság
bír ság meg fi ze té sé re kö te lez he ti.

(6) Az uta zó vas úti mun ka vál la lók jo ga i ra és kö te le zett -
sé ge i re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõ it a köz le ke dé si 
ha tó ság bír ság meg fi ze té sé re kö te lez he ti.

(7) Ha a köz le ke dé si ha tó ság a vas úti köz le ke dés biz -
ton sá gá val össze füg gõ mun ka kört be töl tõ mun ka vál la lók
kép zé sé re és vizs gáz ta tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
meg sér té sét ál la pít ja meg,

a) a kép zé si en ge délyt vagy az idõ sza kos ok ta tás ra
 vonatkozó re giszt rá ci ót

aa) tel jes egé szé ben, vagy
ab) egyes mun ka kö rök re vo nat ko zó an, vagy
ac) egyes kép zé si he lyek vo nat ko zá sá ban

fel füg geszt he ti vagy vissza von hat ja,
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b) a kép zõ szer ve zet tel vagy a vas úti tár sa ság gal szem -
ben bír sá got szab hat ki, és

c) a vizs ga biz tost és a vas út szak mai ok ta tót a te vé keny -
sé gé tõl meg ha tá ro zott idõ re el tilt hat ja.

(8) Ha a köz le ke dé si ha tó ság a vas úti köz le ke dés biz -
ton sá gá val össze füg gõ mun ka kört be töl tõ mun ka vál la lók
ké pe sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té sét ál la pít -
ja meg,

a) a mun ka vál la ló e mun ka kör ben tör té nõ to váb bi
mun ka vég zé sét meg tilt ja, és

b) a mun kál ta tó val szem ben bír sá got szab hat ki.
(9) Ha a köz le ke dé si ha tó ság a ta nú sít vánnyal (kiegé -

szítõ ta nú sít vánnyal) vagy en ge déllyel kap cso la tos jog sza -
bá lyi ren del ke zés meg sér té sét ál la pít ja meg,

a) a ta nú sít vány (ki egé szí tõ ta nú sít vány) vagy en ge -
dély hi á nyá ban, il let ve az ab ban elõ írt fel té te lek tõl el té rõ -
en vég zett vas úti köz le ke dé si te vé keny ség vég zé sét meg -
tilt ja, és

b) a vas úti tár sa ság gal szem ben bír sá got szab hat ki.
(10) Ha a köz le ke dé si ha tó ság ve szé lyes áru vas úti

 fuvarozására vo nat ko zó jog sza bá lyi elõ írás meg sér té sét
ál la pít ja meg,

a) el ren de li a kör nye zet szennye zés, il let ve egyéb ve -
szély el há rí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek meg té -
te lét, a ve szé lyes árut fu va ro zó vas úti tár sa ság költ sé gé -
re, és

b) a ve szé lyes áru fel adó já val, il let ve a ve szé lyes árut
fu va ro zó vas úti tár sa ság gal szem ben bír sá got szab hat ki.

(11) A köz le ke dé si ha tó ság az e § alap ján mér le ge lé si
jog kör ben ho zott dön té se so rán fi gye lem be ve szi:

a) a jog sér tés sú lyát, a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá ra
gya ko rolt ha tá sát,

b) a jog sér tõ ál la pot fenn ál lá sá nak idõ tar ta mát,
c) a jog sér tõ ma ga tar tás fel ró ha tó sá gát,
d) a ko ráb bi jog sér tõ ma ga tar tást, va la mint
e) a jog sér tõ ál la pot meg szün te té sé re ho zott in téz ke dé -

se ket se gí tõ ma ga tar tást, il le tõ leg a jog sér tõ ál la pot meg -
szün te té sé re tett, a köz le ke dé si ha tó ság el já rá sát meg elõ -
zõ, at tól füg get len te vé keny sé get.

(12) Az e § sze rin ti bír ság (a to váb bi ak ban: vas úti bír -
ság) a cse lek mény el kö ve té sé tõl szá mí tott há rom éven be -
lül szab ha tó ki. Fo lya ma tos cse lek mény, il let ve jog sér tõ
ál la pot fenn tar tá sa ese tén e ha tár idõ a cse lek mény be fe je -
zé se kor, il let ve az ál la pot meg szün te té se kor kez dõ dik.
A vas úti bír ság is mé tel ten is ki szab ha tó.

(13) A be sze dett vas úti bír ság a köz le ke dé si ha tó sá got
il le ti.

(14) A köz le ke dé si ha tó ság a VPSZ-t a vas úti köz le ke -
dés biz ton sá gá val kap cso la tos te vé keny sé gé nek el lá tá sá -
hoz szük sé ges in for má ci ók, ada tok szol gál ta tá sá ra kö te -
lez he ti.”

33. § (1) A Vtv. 82. §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A köz le ke dé si ha tó ság jo go sult]
„d) a mû sza ki en ge dé lyek ki adá sá nak, va la mint a 80. §

(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott éves je len tés alap já ul
szol gá ló ada to kat”
[ke zel ni, to váb bá a vizs ga ered mé nye ket, al kal mas sá gi
 minõsítéseket, ké pe sí té se ket – ezek hi te les sé gé nek utó la -
gos iga zo lá sa cél já ból – nyil ván tar ta ni.]

(2) A Vtv. 82. §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) A vas úti vizs ga köz pont a 36. § (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben jo go sult az
alap vizs gá ra és idõ sza kos vizs gá ra je lent ke zõ sze mé lyek
sze mély azo no sí tó ada ta i nak, va la mint vizs ga ered mé nye i -
nek ke ze lé sé re. Ezen adat ke ze lés re a (4)–(7) be kez dés ben
fog lal ta kat kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

(10) A köz le ke dé si ha tó ság ve ze tõ je az ál lam ti tok ról és
a szol gá la ti ti tok ról szó ló tör vény te kin te té ben mi nõ sí tés re 
jo go sult nak mi nõ sül.”

34. § (1) A Vtv. 87. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vas úti üze mi 
lé te sít mé nye ket ma gá ban fog la ló zá ho nyi kör zet ben a vas -
úti pá lya há ló zat hoz tar to zó át ra kó és ren de zõ pá lya ud va -
rok mû köd te té sét a Ma gyar Ál lam vagy a Ma gyar Ál lam
ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ gaz da sá gi tár sa ság leg alább 
több sé gi tu laj do ná ban lévõ gaz da sá gi tár sa ság lát ja el.
E gaz da sá gi tár sa ság vo nat ko zá sá ban a 3. § (2) be kez dé sé -
nek d) pont já ban és 14. § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat
nem kell al kal maz ni.” 

(2) A Vtv. 87. §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A 2008. de cem ber 1-jét meg elõ zõ en ki adott ha tá ro -
zat lan ide jû von ta tá si szol gál ta tás ra vo nat ko zó mû kö dé si
en ge dé lyek 2009. má jus 31-éig ér vé nyes ha tá ro zott ide jû
mû kö dé si en ge dé lyek ké vál nak 2008. de cem ber 1-jé tõl.

(6) A 36. § sze rin ti alap kép zést és idõ sza kos ok ta tást
2011. de cem ber 31-éig a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és
a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi
LXXXVI. tör vény 4. §-ának al kal ma zá sá ban gya kor la ti
kép zés nek kell te kin te ni.”

35. § (1) A Vtv. 88. §-a (1) be kez dé sé nek c) és e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a be kez dés
a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„c) a vas úti pi ac fel ügye le ti bír ság leg ma ga sabb mér té -

ké re, va la mint a vas úti bír ság mér té ké re, to váb bá a meg -
fizetésükre vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,”

„e) a ka pa ci tás el osz tás kö ré be tar to zó szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ra vo nat ko zó an a VPSZ és a nem füg get len vas úti
pá lya há ló zat-mû köd te tõ kö zött fenn ál ló jog vi szony fel té -
te le it, ide ért ve az e szol gál ta tá sok el len ér té ke ként a nem
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füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal fi ze ten dõ
meg bí zá si díj mér té két,

f) a vas úti vizs ga köz pont ki je lö lé sét,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(2) A Vtv. 88. §-a (2) be kez dé sé nek 1., 4., 7., 10.,
12–13., 17. és 20. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„1. a mû kö dé si en ge dé lye zés rész le tes sza bá lya it,”
„4. a há ló zat-hoz zá fé ré si díj rend szer ke re te it, va la mint

a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak kép zé sé nek, il let ve al kal ma zá -
sá nak alap ve tõ sza bá lya it, va la mint a Díj kép zé si Mód szer -
tan ra és a Díj szá mí tá si Do ku men tum ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
együt te sen,”

„7. a vas úti igaz ga tá si szerv, il let ve a köz le ke dé si ha tó -
ság el já rá sá ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak
 körét és mér té két, va la mint az azok meg fi ze té sé re, a köz le -
ke dé si ha tó ság és az egyes el já rá sok ban köz re mû kö dõk
kö zöt ti meg osz tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben,”

„10. a vas úti épít mé nyek épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé -
lye zé sé nek rész le tes sza bá lya it – az épí tés ügyért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, va la mint üze mel te té sük el -
len õr zé sé nek elõ írá sa it,”

„12. a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá val össze füg gõ
mun ka kört be töl tõ mun ka vál la lók szak mai kép zé sé re és
vizs gáz ta tá sá ra, a vas úti vizs ga köz pont és kép zõ szer ve ze -
tek mû kö dé sé re, a kép zé si en ge dély re, to váb bá a vas úti
jár mû ve ze tõi gya kor lat ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

13. a vas úti jár mû vek, a vas úti jár mû vek re sze relt, vas -
út üze mi célt szol gá ló nyo más tar tó edé nyek és ka zá nok
gyár tá sát, ja ví tá sát, mi nõ sí té sét, va la mint ha tó sá gi mû sza -
ki vizs gá la tát vég zõ sze mé lyek, il let ve szer ve ze tek mû kö -
dé si fel té te le it,”

„17. a tel je sít mé nyösz tön zõ rend szer re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat,”

„20. a köl csö nös át jár ha tó sá got le he tõ vé tevõ mû sza ki
elõ írá so kat (ÁME),”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

36. § A Vtv. 89. §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való

meg fe le lést szol gál ja:]
„i) a Ta nács 2005/47/EK irány el ve (2005. jú li us 18.) az 

Eu ró pai Vas úti Kö zös ség (CER) és az Eu ró pai Köz le ke dé -
si és Szál lí tá si Dol go zók Szö vet sé ge (ETF) kö zött lét re -
jött, a vas úti szek tor ban a ha tá ro kon át nyú ló interoperá -
bilis szol gál ta tá so kat el lá tó uta zó mun ka vál la lók al kal ma -
zá si fel té te le i nek egyes szem pont ja i ról szó ló meg ál la po -
dás ról.”

37. § (1) A Vtv. 2. szá mú mel lék le te az e tör vény 1. szá -
mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) A Vtv. 3. szá mú mel lék le te az e tör vény 2. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

38. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 2008. de cem ber 1-jén lép ha tály ba, az
(5) be kez dés sel meg ál la pí tott Vtv. 87. §-ának (8)–(9) be -
kez dé sét az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Az e tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott Vtv. 10. §-a
(1) be kez dé sé nek b), d) és e) pont ja, va la mint a (3) be kez -
dés sel meg ál la pí tott Vtv. 87. §-ának (7) be kez dé se 2009.
áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Vtv. – e tör vény 24. §-ával meg ál la pí tott – 68. §-a
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a vas úti jár mû ve ze tõi 
te vé keny sé gét e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en meg -
kez dõ mun ka vál la ló ra kell al kal maz ni.

(4) A Vtv. – e tör vény 31. §-ának (3) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott – 80. §-ának (10) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé se ket az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ
ügyek ben, és meg is mé telt el já rá sok ban is al kal maz ni kell.

(5) A Vtv. 87. §-a a kö vet ke zõ (7)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A vas úti jár mû vek, vas úti jár mû vek re sze relt, vas -
út üze mi célt szol gá ló ka zá nok és nyo más tar tó edé nyek
gyár tá sát vég zõ szer ve ze tek leg ké sõbb 2009. de cem ber
31-ig foly tat hat ják a te vé keny sé gü ket mû sza ki en ge dély
nél kül.

(8) A vas úti igaz ga tá si szerv a vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te té sé re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély ki adá sa kor ké -
re lem re el te kint het a vas úti pá lya há ló zat hoz tar to zó egyes, 
vas úti pá lyák és tar to zé ka ik, va la mint vas úti üze mi lé te sít -
mé nyek (a to váb bi ak ban együtt: há ló za ti elem) bir tok lá sá -
ra, hasz ná la tá ra és mû köd te té sé re vo nat ko zó jo go sult ság
(a to váb bi ak ban együtt: mû köd te té si jo go sult ság) iga zo lá -
sá tól, ha a ké rel me zõ va ló szí nû sí ti, hogy az érin tett há ló za -
ti ele met tény le ge sen mû köd te ti, és an nak vo nat ko zá sá ban 
a mû köd te té si jo go sult ság iga zo lá sa jogi ne héz ség be üt kö -
zik. A vas úti igaz ga tá si szerv a mû kö dé si en ge dély ben kö -
te le zi a ké rel me zõt, hogy a mû köd te té si jo go sult sá got az
érin tett há ló za ti ele mek vo nat ko zá sá ban leg ké sõbb 2011.
de cem ber 31-éig iga zol ja. E ha tár idõ el tel tét kö ve tõ en a
vas úti igaz ga tá si szerv a mû kö dé si en ge dély ki adá sa fel té -
te le i nek fenn áll tát az érin tett há ló za ti ele mek mû köd te té si
jo go sult sá ga vo nat ko zá sá ban hi va tal ból fe lül vizs gál ja.

(9) A köz le ke dé si ha tó ság a vas úti pá lya há ló zat mû köd te -
tõ je en ge dé lyé nek ki adá sa kor ké re lem re el te kint het a vas úti
pá lya há ló zat ré szét ké pe zõ egyes há ló za ti ele mek hasz ná lat -
ba vé te li en ge dé lyé nek be nyúj tá sá tól, ha a ké rel me zõ va ló szí -
nû sí ti, hogy az adott há ló za ti ele met tény le ge sen leg alább
15 éve mû köd te ti. A köz le ke dé si ha tó ság a ké rel me zõt az en -
ge dély ben kö te le zi, hogy az érin tett  hálózati ele mek mû sza ki
al kal mas sá gát iga zo ló do ku men tá ci ót és ál la pot fel mé rést
leg ké sõbb 2009. de cem ber 31-éig nyújt sa be a köz le ke dé si
ha tó ság ré szé re. E ha tár idõ el tel tét kö ve tõ en a köz le ke dé si
ha tó ság az en ge dély nek a 34. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
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sze rin ti ré szét az érin tett há ló za ti ele mek vo nat ko zá sá ban hi -
va tal ból felülvizs gálja.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Vtv. 46. §-ának (5) be kez dé se, 87. §-ának (3) be -
kez dé sé ben és 88. §-a (2) be kez dé sé nek 18. pont já ban az
„és fu va ro zá si” szö veg rész, va la mint 88. §-a (2) be kez dé -
sé nek 5. pont já ban a „pá lya vas úti tár sa ság és az in teg rált
vas úti tár sa ság” szö veg rész.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Vtv.
a) 1. §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Gyõr-Sop -

ron-Eben fur ti Vas út Rész vény tár sa ság (a to váb bi ak ban:
GySEV Rt.)” szö veg rész he lyé be a „Gyõr-Sop ron-Eben -
fur ti Vas út Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a to -
váb bi ak ban: GySEV Zrt.)” szö veg,

b) 1. §-a (5) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint
41. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „GySEV Rt.” szö veg -
rész he lyé be a „GySEV Zrt.” szö veg,

c) 1. §-a (5) be kez dé sé nek c) pont já ban és 40. §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Fer tõ vi dé ki He lyi Ér de kû Vas úti Rt.”
szö veg rész he lyé be a „Fer tõ vi dé ki He lyi Ér de kû Vas úti
Zrt.” szö veg,

cs) 3. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „or szá gos
vas úti törzs há ló za ti pá lyák” szö veg rész he lyé be az „or szá -
gos törzs há ló za ti vas úti pá lyák” szö veg,

d) 3. §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban az „az in teg rált
vas úti tár sa ság” szö veg rész he lyé be az „a nem füg get len
vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ” szö veg,

e) 5. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban a „27. § (8) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „27. § (9) be kez dé se” szö veg,

f) 7. §-ának (1) be kez dé sé ben a „sze mély szál lí tá si, áru -
to váb bí tá si és von ta tá si szol gál ta tá si” szö veg rész he lyé be
a „sze mély szál lí tá si és áru to váb bí tá si” szö veg,

g) 12. §-ának (1) be kez dé sé ben a „27. § (1)–(7) be kez -
dé sé nek” szö veg rész he lyé be a a „27. § (1)–(8) be kez dé sé -
nek és 27/A. §-ának” szö veg,

gy) 14. §-ának (3) be kez dé sé ben az „Az or szá gos pá -
lya há ló zat mû köd te tõ je” szö veg rész he lyé be az „Az or szá -
gos vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je és a fej lesz té si köz re -
mû kö dõ” szö veg,

h) 15. §-ának (3) be kez dé sé ben „27. § (1)–(7) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „27. § (1)–(8) be kez dé sé ben
és 27/A. §-ában” szö veg,

i) 26. §-ában a „Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt.-vel” szö veg rész he lyé be a „Ma gyar Nem ze ti Va gyon -
ke ze lõ Zrt.-vel (a to váb bi ak ban: MNV Zrt.)” szö veg,

j) 31. §-a (1) be kez dé se má so dik mon da tá ban az „(a to -
váb bi ak ban együtt: üzem ben tar tó)” szö veg rész he lyé be az
„(a to váb bi ak ban együtt: üzem ben tar tó) és a fej lesz té si
köz re mû kö dõ” szö veg,

k) 37. §-ának (2) be kez dé sé ben a „pá lya vas úti te vé -
keny ség” szö veg rész he lyé be a „vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te té se” szö veg,

l) 38. §-ának (1) be kez dé sé ben az „or szá gos vas úti
törzs há ló za ti vas úti pá lya” szö veg rész he lyé be az „or szá -
gos törzs há ló za ti vas úti pá lya” szö veg,

m) 39. §-ában az „or szá gos vas úti törzs há ló za ti pá lyák” 
szö veg rész he lyé be az „or szá gos törzs há ló za ti vas úti pá -
lyák” szö veg,

n) 44. §-a (6) be kez dé sé nek a) pont já ban az „or szá gos”
szö veg rész he lyé be az „or szá gos, a tér sé gi és az elõ vá ro si” 
szö veg,

ny) 45. §-ának (5) be kez dé sé ben az „a ki sa já tí tás ról
szó ló 1976. évi 24. tör vény ere jû ren de let ben meg ha tá -
ro zott ren del ke zé se ket – a 46. § (5) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott el té rés sel –” szö veg rész he lyé be az „a ki sa já tí -
tás ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se -
ket” szö veg,

o) az 51. §-a (1) be kez dé sé ben, az 54. §-ának (3) be kez -
dé sé ben, va la mint az 54. §-ának (4) be kez dé sé ben az
„A pá lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár sa -
ság” szö veg rész he lyé be az „A vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ je” szö veg,

p) 51. §-a (3) be kez dé sé ben, az 54. §-ának (1) be kez dé -
sé ben, va la mint az 54. §-ának (5) be kez dé sé ben az „a pá -
lya vas úti tár sa ság, il let ve az in teg rált vas úti tár sa ság” szö -
veg rész he lyé be az „a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je”
szö veg,

q) 53. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban az „az En ge -
dé lye zé si Irány elv vel” szö veg rész he lyé be az „a 95/18/EK 
irány elv vel” szö veg,

r) 61. §-ának (1) be kez dé sé ben az „a pá lya vas úti tár sa -
ság nak” szö veg rész he lyé be az „a vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ jé nek” szö veg,

s) 61. §-ának (3) be kez dé sé ben az „A pá lya vas úti tár sa -
ság” szö veg rész he lyé be az „A vas úti pá lya há ló zat mû -
köd te tõ je” szö veg,

sz) 61. §-ának (8) be kez dé sé ben az „A vas úti pá lya há -
ló zat-ka pa ci tás el osz tá sát vég zõ szer ve zet” szö veg rész
 helyébe az „A vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je” szö veg,

t) 63. §-ában az „Az in teg rált vas úti tár sa ság” szö veg -
rész he lyé be az „A nem füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû -
köd te tõ” szö veg,

ty) 64. §-ának (5) be kez dé sé ben az „a pá lya vas úti tár sa -
ság” szö veg rész he lyé be az „a vas úti pá lya há ló zat mû köd -
te tõ je” szö veg,

u) 64. §-ának (6) be kez dé sé ben az „Amennyi ben az
 integrált vas úti tár sa ság” szö veg rész he lyé be a „Ha a nem
füg get len vas úti pá lya há ló zat-mû köd te tõ” szö veg,

v) 75. §-a (4) be kez dé sé ben az „a vas úti tár sa sá go kat”
szö veg rész he lyé be az „a vas úti tár sa sá go kat, a VPSZ-t és
a fej lesz té si köz re mû kö dõt” szö veg,

w) 83. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „b)–c) pont -
jai” szö veg rész he lyé be a „b)–d) pont jai” szö veg,

x) 85/A. §-ában a „Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság nak (a to váb bi ak -
ban: MNV ZRt.)” szö veg rész he lyé be az „MNV Zrt.-nek”
szö veg, va la mint az „MNV ZRt.” szö veg rész he lyé be az
„MNV Zrt.” szö veg
lép.

(8) Ez a tör vény 2009. áp ri lis 2-án vesz ti ha tá lyát.
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39. § (1) A köz úti köz le ke dés rõl szó ló 1988. évi I. tör -
vény a 46/E. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ 46/F. §-sal egé -
szül ki:

„46/F. § A köz le ke dé si ha tó ság köz pon ti szer ve ál tal
elsõ fo kon ho zott dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye.
Az ügy fél, va la mint a ki fe je zet ten rá vo nat ko zó ren del ke -
zés te kin te té ben ez el já rás egyéb részt ve võ je a ha tá ro zat és 
az ön ál ló jog or vos lat tal meg tá mad ha tó vég zés bí ró sá gi fe -
lül vizs gá la tát an nak kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül kez de mé nyez he ti.”

(2) A lé gi köz le ke dés rõl szó ló 1995. évi XCVII. tör vény
a 3/C. §-át kö ve tõ en a kö vet ke zõ 3/D. §-sal egé szül ki:

„3/D. § A lé gi köz le ke dé si ha tó ság, va la mint a ka to nai lég -
ügyi ha tó ság köz pon ti szer ve ál tal elsõ fo kon ho zott dön tés
el len fel leb be zés nek nincs he lye. Az ügy fél, va la mint a ki fe -
je zet ten rá vo nat ko zó ren del ke zés te kin te té ben ez el já rás
egyéb részt ve võ je a ha tá ro zat és az ön ál ló jog or vos lat tal
meg tá mad ha tó vég zés bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát an nak kéz be -
sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kez de mé nyez he ti.”

(3) A ví zi köz le ke dés rõl szó ló 2000. évi XLII. tör vény
4. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A ha jó zá si ha tó ság köz pon ti szer ve ál tal elsõ fo kon
ho zott dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye. Az ügy fél, va -
la mint a ki fe je zet ten rá vo nat ko zó ren del ke zés te kin te té ben ez
el já rás egyéb részt ve võ je a ha tá ro zat és az ön ál ló jog or vos lat -
tal meg tá mad ha tó vég zés bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát an nak kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kez de mé nyez he ti.”

(4) Az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról szó ló 2004. évi XXXIII. tör vény 13. §-a a kö -
vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A köz le ke dé si ha tó ság köz pon ti szer ve ál tal elsõ
fo kon ho zott dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye. Az
ügy fél, va la mint a ki fe je zet ten rá vo nat ko zó ren del ke zés
 tekintetében ez el já rás egyéb részt ve võ je a ha tá ro zat és az
ön ál ló jog or vos lat tal meg tá mad ha tó vég zés bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát an nak kéz be sí té sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
kez de mé nyez he ti.”

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

a) a Ta nács 2005/47/EK irány el ve (2005. jú li us 18.) az
Eu ró pai Vas úti Kö zös ség (CER) és az Eu ró pai Közleke dési
és Szál lí tá si Dol go zók Szö vet sé ge (ETF) kö zött lét re jött, a
vas úti szek tor ban a ha tá ro kon át nyú ló interoperá bilis szol -
gál ta tá so kat el lá tó uta zó mun ka vál la lók al kal ma zá si fel té te -
le i nek egyes szem pont ja i ról szó ló meg ál la po dás ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/14/EK irány elv 
(2001. feb ru ár 26.) a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa ci tás
 elosztásáról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti
 díjának fel szá mí tá sá ról, 8. cikk (1) és (2) be kez dé se, 9. cikk
(3) be kez dé se, 17. cikk (1), (3) és (4) be kez dé se, 19. cikk (4)
és (5) be kez dé se, II. mel lék let 2. pont já nak h) al pont ja.

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

1. számú melléklet
a 2008. évi LXXVI. törvényhez

A Vtv. 2. számú mellékletének módosítása

A mel lék let ben az or szá gos vas úti mel lék vo na lak jegy -
zé ké ben a „Dom bó vár – Lep sény (49)” sor he lyé be a „Ta -
má si – Lep sény (49)”, va la mint a „Pécs – Bá ta szék (64)”
sor he lyé be a „Pécs – Pécs vá rad (64)” sor lép.

2. számú melléklet
a 2008. évi LXXVI. törvényhez

A Vtv. 3. számú mellékletének módosítása

1. A mel lék let I. pont já nak c) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 54. § (1) be kez dés ben hi vat ko zott alap szol gál ta tá -
sok]

„c) a nyílt vo na lak, a for gal mi vá gá nyok, a ki té rõk, a
vá gány kap cso la tok, a mû tár gyak, va la mint a jel zõ- és biz -
to sí tó be ren de zé sek hasz ná la tá nak a b) pont ban fog lal tak
ke re te in be lül tör té nõ biz to sí tá sa,”

2. A mel lék let II. pont já nak d) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, va la mint a II. pont a kö vet ke zõ
e) al pont tal egé szül ki:

[Az 54. § (3) be kez dé sé ben hi vat ko zott lé te sít mé nyek -
hez és be ren de zé sek hez való hoz zá fé rés]

„d) ál lo má si, szol gá la ti he lyi sé gek, vo na li te rü le tek és
be ren de zé sek hasz ná la ta, ál lo má si és vo na li üzem szü net
fel füg gesz té se, il let ve vas úti jár mû vek tá ro lá sa,

e) hoz zá fé rés a vas úti jár mû kar ban tar tá sá ra szol gá ló
lé te sít mé nyek hez, a kü lön bö zõ nyom tá vok kö zöt ti át ra -
kást szol gá ló be ren de zé sek hez és a vas úti pá lya há ló zat
igény be vé te lé hez el en ged he tet le nül szük sé ges egyéb lé te -
sít mé nyek hez és be ren de zé sek hez.”

3. A mel lék let III. pont já nak b) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az 54. § (4) be kez dés ben hi vat ko zott ki egé szí tõ szol gál -
ta tá sok]

„b) to la tás és a II. rész ben meg ha tá ro zott lé te sít mé nyek 
hasz ná la tá val kap cso la tos egyéb szol gál ta tá sok, ide ért ve
a ha tár for ga lom le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos, va la mint a
kü lön bö zõ vas úti pá lya há ló za tok köl csö nös át jár ha tó sá gá -
nak hi á nyá ból ere dõ en szük sé ges sé váló szol gál ta tá so kat
– kü lö nö sen a kü lön bö zõ nyom tá vok mi att szük sé ges át ra -
ká si és ten gely át sze re lé si te vé keny sé ge ket – is,”

4. A mel lék let III. pont ja a kö vet ke zõ e) al pont tal egé -
szül ki:

[Az 54. § (4) be kez dés ben hi vat ko zott ki egé szí tõ szol gál -
ta tá sok]

„e) vo nat fel vé te li te vé keny ség vég zé se.”
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

154/2008. (XI. 26.) FVM 
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból 
a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok

igény be vé te lé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes
fel té te le i rõl szó ló 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let

mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

(1) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a szak ta nács adá si szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló
52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. §
(1) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, 

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„e) ker té sze ti ter me lõ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki
ker té sze ti szak mai szer ve ze ti tag ság gal ren del ke zik, és az
Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan -
szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 1. szá mú mel lék le te sze rin ti
D14A – D17, D34, E, G01A – G05, G07, I02 SFH kó dok
kö zül leg alább eggyel ren del ke zik;”

(2) Az R. 2. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

(E ren de let al kal ma zá sá ban:)

„g) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
aki/amely a Vhr. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti SFH kó dok
kö zül leg alább eggyel ren del ke zik.”

2. §

(1) Az R. 5. § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az ügy fél a tá mo ga tás igény be vé te lé re ak kor jo go -
sult, ha

a) a TSzK-val írás ban kö tött szer zõ dés ke re té ben, és a
szer zõ dés sze rin ti tel je sí té si ha tár idõn be lül, igény be ve szi

aa) az (1) be kez dés a) és c) pont ja sze rin ti ügy fe lek ese -
té ben leg alább a 3. § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti szol -
gál ta tást, va la mint a gaz da sá ga egé szé re vo nat ko zó an a
3. § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti va la mennyi szol gál ta -
tást az 5. szá mú mel lék let alap ján,

ab) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ügy fe lek ese té ben
leg alább az 1. szá mú mel lék let sze rin ti Era1 és Erb1 kód -
szá mú szol gál ta tá so kat;

b) egy nap tá ri évre vo nat ko zó an csak egy TSzK-val kö -
tött egy szol gál ta tói szer zõ dés re, az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott jo go sult sá gi jog cí mek egyi ke alap ján nyújt be
tá mo ga tá si ké rel met;

c) a TSzK-val kö tött szer zõ dé sé ben a szol gál ta tás tar -
talma az 1. szá mú mel lék let nek meg fe le lõ en, té te le sen
meg van ha tá roz va;

d) a TSzK-val kö tött szer zõ dés meg kö té sé nek idõ -
pont ja nem ko ráb bi, mint e ren de let ha tály ba lé pé sé nek
idõ pont ja;

e) még nem vett igény be e ren de let alap ján tá mo ga tást,
vagy e ren de let alap ján igény be vett tá mo ga tást, és az elõ -
zõ leg be nyúj tott leg utób bi tá mo ga tá si ké rel me be nyúj tá si
idõ sza ká nak utol só nap ját kö ve tõ en gaz dál ko dá si kö rül -
mé nye i ben – a 4. szá mú mel lék let ben fel so rol tak leg alább
egyi ké nek meg fe le lõ en – je len tõs vál to zás kö vet ke zett be,
vagy a gaz dál ko dá sá nak fel té te le it je len tõs mó don érin tõ
jog sza bá lyi vál to zás tör tént.

Egy ügy fél a 2007–2013 kö zöt ti idõ szak ban leg fel jebb
3 al ka lom mal jo go sult tá mo ga tás ra. A tá mo ga tás igény be -
vé te lét a tá mo ga tá si ké re lem nek helyt adó vagy rész ben
helyt adó ha tá ro zat kéz hez vé te le meg va ló sít ja, ki vé ve, ha
a tá mo ga tá si ké rel met az ügy fél jog sze rû en vissza von ja,
vagy a tá mo ga tá si ha tá ro zat tal szer zett jo ga i ról jog sze rû en 
le mond.”

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

„(5) Az (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott
ügy fe lek kö te le sek a gaz da sá guk mé re tét iga zo ló – a Vhr.
1. szá mú mel lék le te sze rin ti – SFH kó dot és an nak
mennyi sé gét a gaz da sá guk egé szé re vo nat ko zó an kö zöl ni
a tá mo ga tá si ké rel mük ben.”

3. §

Az R. 6. §-a a kö vet ke zõ (13) és (14) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(13) A Vhr. 6. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en
– me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ügy fél ese té ben – a tá mo ga tá si 
ké rel mé hez nem kell mel lé kel ni az ér vé nyes õs ter me lõi
iga zol vány hi te les má so la tát.

(14) A Vhr. 15. § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en 
– egyé ni vál lal ko zó ügy fél ese té ben – a tá mo ga tá si ké rel -
mé hez nem kell mel lé kel ni az egyé ni vál lal ko zói iga -
zolványt ki ál lí tó szerv iga zo lá sát vál lal ko zói te vé keny sé -
gé rõl.”

4. §

Az R. 9. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Amennyi ben az el len õr zés so rán bi zo nyos sá got

nyer, hogy az ügy fél nem tett ele get az 5. § (5) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek nek, ak kor a ki fi ze tett tá mo ga tás jo -
go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az
ügy fél nek a tá mo ga tá si ké re lem hez kap cso ló dó támoga -
tási jo go sult sá ga meg szû nik.”

5. §

Az R. e ren de let mel lék le te sze rin ti 5. szá mú mel lék let -
tel egé szül ki.

6. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba az zal, hogy a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel,
ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en kö tött
szer zõ dé sek te kin te té ben le het al kal maz ni.

(2) Az R. e ren de let tel mó do sí tott 6. § (13)–(14) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat a 2008. au gusz tus 31. után be nyúj tott
tá mo ga tá si ké rel mek re is al kal maz ni kell.

(3) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a fa lu meg újí tás ra és -fej lesz tés re igény be ve he tõ tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 135/2008. (X. 18.)
FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben 
a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész he lyé be a „2009. ja -
nuár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt kö ve tõ en éven te”
szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a 2009. év tõl éven -
te” szö veg rész lép.

(4) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a mik ro vál lal ko zá sok lét re ho zá sá ra és fej lesz té sé re
nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló
136/2008. (X. 18.) FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ szö ve gé ben a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész
he lyé be a „2009. ja nu ár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt
kö ve tõ en éven te” szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a
2009. év tõl éven te” szö veg rész lép.

(5) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a tu risz ti kai te vé keny sé gek ösz tön zé sé hez nyúj tan dó
tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 137/2008.
(X. 18.) FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve gé ben a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész he lyé be a
„2009. ja nu ár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt kö ve tõ en
éven te” szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a 2009. év -
tõl éven te” szö veg rész lép.

(6) Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból a vi dé ki örök ség meg õr zé sé hez igény be ve he tõ tá mo -
ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl szó ló 138/2008. (X. 18.)
FVM ren de let 6. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben 
a „2008. no vem ber 30.” szö veg rész he lyé be a „2009. ja -
nuár 10.” szö veg rész, va la mint az „ezt kö ve tõ en éven te”
szö veg rész he lyé be, az „ezt kö ve tõ en a 2009. év tõl éven -
te” szö veg rész lép.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 154/2008. (XI. 26.) FVM ren de let hez

„5. szá mú mel lék let az 52/2007. (VI. 28.) FVM ren de let hez 

Nö vény ter mesz té si te vé keny ség
(ker té sze ti te vé keny ség nél kül)

Ál lat te nyész té si te vé keny ség Ker té sze ti te vé keny ség Vad gaz dál ko dá si te vé keny ség

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

SFH kód

SFH kód hoz tar to zó
kö te le zõ szak ta nács adói
szol gál ta tás azo no sí tó

kód

D01

Nta1, Nta2, Nta3,
Nta4

J01

Áta1, Áta2, Áta3,
Áta4

D14A

Kea1, Kea2,
Kea3, Kea4

 V01
Vaa1D02 J02A D14B  V02

D03 J02B D15  V03

D04 J03 D16

D05 J04 D17

D06 J05 D34

D07 J06 E

D08 J07 G01A

D09E J08 G01B

D09F J09A G01C

D09G J09B G02

D10 J10A G03A

D11 J10B G03B

D12 J11 G04A

D18A J12 G04B

D18B1 J13 G04C

D18B3 J14 G04D

D19 J15 G05

D20 J16A G07

D21 J16B I02

D22 J16C  

D23 J16D

D24 J17

D25 J18

D26

D27

D28

D29

D30

D31

D32

D33

D35

F01

F02

G06

G06A

G06B

G06C

I01



A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

155/2008. (XI. 26.) FVM
ren de le te

az ipa ri al ma-ter mesz tés 
2008. évi ter mõ egyen súly-hely re ál lí tá sá nak

 cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sá ról szó ló 
128/2008. (X. 1.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint a ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
csolódó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII.
tör vény 81. § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az ipa ri al ma-ter mesz tés 2008. évi termõegyensúly-
 helyreállításának cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sá -
ról szó ló 128/2008. (X. 1.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban:
R.) 5. § (1) be kez dé se  he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás igény be vé te le irán ti – az 1. szá mú
mel lék let sze rin ti – ké rel met az MgSzH-hoz kell pos tai
úton vagy sze mé lye sen be nyúj ta ni. A tá mo ga tá si ké re lem
be ér ke zé sé nek ha tár ide je 2008. no vem ber 30. A ha tár idõ
el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs he lye.”

2. §

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

„(2) Az MgSzH a 2008. no vem ber 30-ig be ér ke zett tá mo -
ga tá si ké rel met, az ér té ke sí té si bi zony la to kat, va la mint a be -
nyúj tás idõ pont ját iga zo ló bo rí té kot – sze mé lyes be nyúj tás
ese tén az át vé tel idõ pont já ra szó ló, az MgSzH ál tal ki ál lí tott
el is mer vényt – az ál ta la ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal
együtt a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott tíz na pon be lül, de
leg ké sõbb 2008. de cem ber 10-ig be ér ke zõ leg to váb bít ja a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si  Hivatal Pi a ci Tá mo ga tá -
sok és Kül ke res ke del mi Intézke dések Igaz ga tó sá ga (a to váb -
bi ak ban: MVH) ré szé re. A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pon ti Szer ve a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ada to -
kat or szá go san össze sít ve, leg ké sõbb 2008. de cem ber 10-ig
be ér ke zõ leg to váb bít ja az MVH ré szé re elekt ro ni kus for má -
ban és pa pír ala pon is.”

3. §

Az R. 8. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) Az MVH az MgSzH-hoz 2008. no vem ber 30-ig be -
ér ke zett ké re lem ese té ben – az el já rá si tör vény 60. §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – 2009. feb -
ru ár 28-ig in téz ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.”

4. §

Az R. 10. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki
és az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez dés re vál -
tozik:

„(2) Az MgSzH-hoz 2008. no vem ber 10-ig be ér ke zett
tá mo ga tá si ké rel mek te kin te té ben

a) az MgSzH az ér kez te tett tá mo ga tá si ké rel met, az ér té ke -
sí té si bi zony la to kat, va la mint a be nyúj tás idõ pont ját iga zo ló
bo rí té kot – sze mé lyes be nyúj tás ese tén az át vé tel idõ pont já ra
szó ló, az MgSzH ál tal ki ál lí tott el is mer vényt – az ál ta la ki ál lí -
tott ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal együtt a ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott tíz na pon be lül, de leg ké sõbb 2008. no vem ber
20-ig be ér ke zõ leg to váb bít ja az MVH ré szé re. A Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pon ti Szer ve a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti ada to kat or szá go san össze sít ve, leg ké sõbb
2008. no vem ber 20-ig be ér ke zõ leg to váb bít ja az MVH ré szé -
re elekt ro ni kus for má ban és pa pír ala pon;

b) az MVH – az el já rá si tör vény 60. § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak ra is fi gye lem mel – 2008. de cem ber 20-ig in téz -
ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.”

5. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is 
al kal maz ni kell.

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

156/2008. (XI. 26.) FVM
rendelete

a borok elõállításáról szóló
99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról szó ló
2004. évi XVIII. tör vény 57. § (1) be kez dé sé nek e), va la -
mint h) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és hatás -
körérõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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1. §

A bo rok elõ ál lí tá sá ról szó ló 99/2004. (VI. 3.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 17. §-ának (2) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) M.t. mi nõ sé gi bor csak a meg ha tá ro zott ter mõ he lyen
be lül szü re telt szõ lõ bõl, e szõ lõ szõ lõ must tá való fel dol go zá -
sá val, majd az így nyert szõ lõ must bor rá való fel dol go zá sá -
val, va la mint ezek nek a ter mé kek nek bor rá vagy pezs gõ vé
való fel dol go zá sá val ké szít he tõ azon a meg ha tá ro zott ter mõ -
he lyen be lül vagy az az zal szom szé dos ter mõ he lyen, ahol a
fel hasz nált szõ lõt szü re tel ték. A hegy köz ség és a bo rá sza ti
ha tó ság el len õr zé sé vel m.t. mi nõ sé gi bort más te rü le ten is elõ 
le het ál lí ta ni. A Sop ro ni Bor vi dék ese té ben szom szé dos ter -
mõ hely nek kell te kin te ni az Oszt rák Köz tár sa ság te rü le tén ta -
lál ha tó „Ne u si ed ler see”, „ Neusiedlersee-Hügelland” és
„Mit tel bur gen land” bor vidékeket.”

2. §

Az R. 3. §-ának 13. pont já ban „az OBI” szö veg rész he -
lyé be „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz -
pontja (a to váb bi ak ban: bo rá sza ti ha tó ság)”, 19. §-ának
(3) be kez dé sé ben „Az OBI” szö veg rész he lyé be „A bo rá -
sza ti ha tó ság”, 44. §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint
52. §-ának (1) be kez dé sé ben „az OBI” szö veg rész he lyé be 
„a bo rá sza ti ha tó ság” lép.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a ha tá lyát
 veszti.

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

Az önkormányzati miniszter
11/2008. (XI. 26.) ÖM

rendelete

a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
központilag finanszírozott létszámáról,

valamint a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tûzoltóságok szervezési kategóriába sorolásáról
és a készenlétben tartandó legkisebb gépjármû 

és technikai eszköz állományáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -
kez dé sé nek 8. és 20. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl

 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának c) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
és az önkéntes tûzoltóságok szervezési kategóriába

sorolása

1.  §

(1) A szer ve zé si ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sá nak alap ja a
hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok és az ön kén tes tûz -
ol tó sá gok (a továb biak ban: tûz ol tó sá gok) el sõd le ges mû -
kö dé si kör ze té nek (a továb biak ban: kör zet) re á lis ve szé -
lyez te tett sé ge.

(2) A re á lis ve szé lyez te tett ség meg ha tá ro zá sá ra a men -
tõ-tûz vé del met be fo lyá so ló szem pon tok (a továb biak ban:
ve szé lyez te tõ té nye zõk) figye lembe véte lével ke rül sor.

(3) Ve szé lyez te tõ té nye zõk az alap té nye zõk és a kor rek -
ci ós té nye zõk összes sé ge.

(4) Alap té nye zõk a kö vet ke zõk:
a) a kör zet hez tar to zó te le pü lé sek (a továb biak ban: te -

le pü lés) la kos ság szá ma,
b) a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek nagy sá ga,
c) a te le pü lés ipa ri te rü le té nek nagy sá ga,
d) a te le pü lé sen az ide gen for gal mi ven dég éj sza kák

szá ma.

(5) Kor rek ci ós té nye zõk a kö vet ke zõk:
a) a kör zet te rü le té nek er dõ sült sé gi ará nya,
b) a te le pü lé sen ta lál ha tó kö zép ma gas és ma gas épü le -

tek szá ma,
c) a kör zet te rü le tén ta lál ha tó nyílt víz fe lü le tek te rü le -

té nek nagy sá ga,
d) a kör zet te rü le tén át ha la dó gyors for gal mi utak, va la -

mint az 1 és a 2 szám je gyû fõ út vo na lak hossza.

2.  §

(1) A tûz ol tó sá gok szer ve zé si ka te gó ri á ba so ro lá sát az
alap té nye zõk sú lyo zá sá val szá mí tott, a ve szé lyez te tett sé -
get ki fe je zõ pont szám ha tá roz za meg.

(2) Az alap té nye zõk sú lyo zá sa so rán a te le pü lés la kos -
ság szá ma 80,5, a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek nagy -
sá ga 15, a te le pü lés ipa ri te rü le té nek nagy sá ga 3, a te le pü -
lé sen az ide gen for gal mi ven dég éj sza kák szá ma 1,5 súly -
szá za lék ban ke rül figye lembevételre.

(3) Az egyes szer ve zé si ka te gó ri ák és azok pont ha tá rai a 
kö vet ke zõk:

a) az I. szer ve zé si ka te gó ria 0–900;
b) a II. szer ve zé si ka te gó ria 901–1200;
c) a III. szer ve zé si ka te gó ria 1201–2000;
d) a IV. szer ve zé si ka te gó ria 2001–3200;
e) az V. szer ve zé si ka te gó ria 3201–4200;
f) a VI. szer ve zé si ka te gó ria 4201–6000;
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g) a VII. szer ve zé si ka te gó ria 6001–8500;
h) a VII. ki emelt szer ve zé si ka te gó ria 8501-tõl.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti pont ha tá rok ér té ké nek
± 5%-os tar to má nya olyan át fe dé si te rü le tet (to le ran cia -
sáv) ké pez, ame lyen be lül a kor rek ci ós té nye zõk figye -
lembe véte lével a tûz ol tó sá gok ma ga sabb vagy ala cso -
nyabb szer ve zé si ka te gó ri á ba so rol ha tók.

(5) Az a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság, amely nek
ve szé lyez te tett sé gét ki fe je zõ pont szá ma a kör ze té nek meg -
vál to zá sa  miatt csök ken, e  miatt – a mû kö dé si te rü le té nek
meg vál to zá sát kö ve tõ év tõl szá mí tott 3 éven be lül (tü rel mi
idõ) – ala cso nyabb szer ve zé si ka te gó ri á ba nem so rol ha tó.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó ság, a 3 éves tü rel mi idõ le tel té vel a ve szé lyez te tett -
sé gét ki fe je zõ pont szám sze rin ti ka te gó ri á ba ke rül.

3.  §

A tûz ol tó sá gok szer ve zé si ka te gó ri ák ba tör té nõ be so ro -
lá sát a mû kö dé si te rü le tek re á lis ve szé lyez te tett sé ge alap -
ján e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok központilag
finanszírozott létszáma

4.  §

(1) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok köz pon ti lag
fi nan szí ro zott lét szá mát e ren de let 2. mel lék le te tar tal maz za.

(2) A ké szen lé ti jel le gû szol gá lat tal ren del ke zõ hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó ság tûz ol tó pa rancs no ka a ké szen lé ti
jel le gû szol gá la ti, va la mint a tûz meg elõ zé si lét szám kö zött a
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott összes lét szám 2%-áig – az
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó já -
nak írás be li en ge dé lyé vel – át cso por to sít hat.

(3) Az át cso por to sí tás kö vet kez té ben ke let ke zett több -
let költ ség fi nan szí ro zá sa a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol -
tó ság költ ség ve té sét ter he li.

5.  §

(1) A tûz ol tó sá gok a ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb
gép jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má nyuk kal, a kör zet ben
ál ta lá no san elõ for du ló kár ese tek fel szá mo lá sá ra ön ál ló an
(nor mál ter he lés), azt meg ha la dó mér té kû ter he lés sel járó
ese mé nyek fel szá mo lá sá ra a kü lön jog sza bály alap ján ké -
szí tett se gít ség nyúj tá si ter vek sze rint ter ve zett tûz ol tó sá -
gok kal kö zö sen al kal ma sak.

(2) A tûz ol tó sá gok kü lön le ges erõ és esz köz ál lo má nyá -
nak meg ha tá ro zá sa a kor rek ci ós ve szé lyez te tõ té nye zõk
figye lembe véte lével tör té nik.

(3) A tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb
gép jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má nyát e ren de let 3. mel -
lék le te tar tal maz za.

(4) A tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb
gép jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má nyá nak ke ze lé sé hez
szük sé ges mi ni má lis lét szá mot e ren de let 4. mel lék le te tar -
tal maz za. Az ab ban fog lal tak tól el tér ni a szak mai fel ügye -
le tet gya kor ló me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó ság
igaz ga tó já nak, a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat -
ko zá sá ban az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság 
fõ igaz ga tó nak az írá sos (ha lasz tást nem tûrõ ese tek ben
elõ ze tes szó be li) en ge dé lyé vel le het.

Záró rendelkezések

6.  §

Az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz -
ga tó ja e ren de let mel lék le te it – a 2. és 3.  § figye lembe véte -
lével – éven te fe lül vizs gál ja, és a szük sé ges mó do sí tá sok ra 
min den év jú li us 31-ig ja vas la tot tesz a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter nek.

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (5) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – 2008. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 4. és 5.  §-a, va la mint 2., 3. és 4. mel lék le te 
2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé keny -
sé gé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2003. (I. 9.) BM ren de let
(a továb biak ban: BM ren de let) 4. szá mú füg ge lé ke 3., 3.1.
és 3.2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. A „I–VII. ki emelt” szer ve zé si ka te gó ri á ba so rolt
tûz ol tó sá gok nál kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott napi
szol gá la ti lét szá mot kell biz to sí ta ni.

3.1. A hír adó ügye le ti fel adat kör el lá tá sa:
a) tû zol tó sá gon ként, szol gá la ti na pon ként 1 fõ ke rül het 

be osz tás ra,
b) a Fõ vá ro si Tûz ol tó pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban a

ha tá lyos szer ve zé si ál lo mány táb lá za tá ban meg ha tá ro zott
lét szám.

3.2. A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke ze lõi lét -
szám tól el tér ni a 6. pont ban fog lalt eset ben, a sze rek pár -
hu za mo sí tá sa kor kell.”

(4) A BM ren de let 9/A.  §-a és 6. szá mú füg ge lé ke ha tá -
lyát vesz ti.

(5) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ké szen lét ben
tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má nyá -
ról, va la mint a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok köz -
pon ti lag fi nan szí ro zott lét szá má ról  szóló 32/2007. (X. 25.)
ÖTM ren de let, to váb bá a BM ren de let 4. szá mú füg ge lé ke
1–4. szá mú táb lá za ta 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(6) Ez a be kez dés, va la mint a (3)–(5) be kez dés 2009. ja -
nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter



1. mel lék let a 11/2008. (XI. 26.) ÖM ren de let hez

A mû kö dé si te rü let re á lis ve szé lyez te tett sé ge alap ján ki ala kí tott szer ve zé si ka te gó ri ák
és az egyes ka te gó ri ák ba tar to zó tûzoltóságok pontszáma

Tûzoltóság Kategória ÖT Pontszámok
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I.
(37 db)

Véménd 225

Répcelak 320

Vámosmikola 360

Bajna 375

Kadarkút 401

Abádszalók 461

Tiszanána 471

Vál 473

Kerekegyháza 488

Bátaszék 512

Nagyigmánd 513

Ács 539

Bélapátfalva 562

Kecel 564

Soltvadkert 565

Böhönye 570

Tótkomlós 583

Ruzsa 590

Tab 612

Újfehértó 622

Egyek 625

Kunhegyes 662

Vasvár 680

Baktalórántháza 703

Kõszeg 718

Zalaszentgrót 732

Lajosmizse 767

Tolna 775

Gyomaendrõd1 786

Komádi 810

Zirc 815

Sümeg 816

Jánoshalma 826

Bácsalmás 842

Szakoly 845

Csurgó 855

Kisbér 892
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Tûzoltóság Kategória ÖT Pontszámok
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II.
(18 db)

Polgárdi 927

Tiszakécske 934

Oroszlány 935

Békés1 942

Szabadszállás 966

Balmazújváros 972

Csepreg 1002

Tapolca 1005

Jászkisér 1030

Pásztó2 1030

Kunszentmiklós 1043

Törökszentmiklós 1059

Csenger 1066

Tamási 1094

Tiszaföldvár 1147

Mór 1164

Ibrány 1170

Nagykõrös 1173

III.
(11 db)

Tiszavasvári 1206

Kisújszállás 1220

Pomáz 1222

Létavértes 1234

Ráckeve 1303

Vámospércs1 1304

Balatonfüred 1335

Bicske 1365

Fehérgyarmat2 1401

Vásárosnamény2 1713

Balatonboglár 1742

IV.
(1 db)

Hajdúböszörmény 2049
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Tûzoltóság Kategória HÖT Pontszámok
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H

I.
(1 db)

Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 822

II.
(5 db)

Badacsonytomaj (Veszprém megye) 1011

Csongrád (Csongrád megye) 1033

Kiskõrös (Bács-Kiskun megye) 1055

Kunszentmárton (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1125

Szendrõ (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 1128

III.
(18 db)

Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1179

Komárom (Komárom-Esztergom megye) 1223

Balatonfûzfõ (Veszprém megye) 1246

Hajdúnánás (Hajdú-Bihar megye) 1292

Nyergesújfalu (Komárom-Esztergom megye) 1299

Barcs (Somogy megye) 1333

Nagyatád (Somogy megye) 1398

Mezõtúr (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1481

Karcag (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 1514

Lenti (Zala megye) 1540

Szentes (Csongrád megye) 1728

Pétfürdõ (Veszprém megye) 1744

Szentendre (Pest megye) 1790

Kapuvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) 1831

Komló (Baranya megye) 1869

Csorna (Gyõr-Moson-Sopron megye) 1872

Marcali (Somogy megye) 1886

Heves (Heves megye) 1948

IV.
(36 db)

Szarvas3 (Békés megye) 1343

Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 1970

Makó (Csongrád megye) 1997

Mohács (Baranya megye) 2034

Paks (Tolna megye) 2038

Mezõkovácsháza (Békés megye) 2039

Siklós (Baranya megye) 2129

Szeghalom (Békés megye) 2141

Dombóvár (Tolna megye) 2211

Berettyóújfalu (Hajdú-Bihar megye) 2263

Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar megye) 2264

Hódmezõvásárhely (Csongrád megye) 2295

Ajka (Veszprém megye) 2296

Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun megye) 2336

Körmend (Vas megye) 2349

Püspökladány (Hajdú-Bihar megye) 2377

Jászberény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 2414

Dabas (Pest megye) 2425
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Tûzoltóság Kategória HÖT Pontszámok
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IV.

Esztergom (Komárom-Esztergom megye) 2434

Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2446

Nagykáta (Pest megye) 2471

Szigetvár (Baranya megye) 2472

Sárbogárd (Fejér megye) 2562

Gyula (Békés megye) 2619

Szerencs (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2664

Mezõkövesd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2685

Kalocsa (Bács-Kiskun megye) 2689

Tiszaújváros (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2709

Orosháza (Békés megye) 2722

Kisvárda (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2854

Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 2941

Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3024

Sárvár (Vas megye) 3046

Kiskunhalas (Bács-Kiskun megye) 3061

Sopron (Gyõr-Moson-Sopron megye) 3134

Mosonmagyaróvár (Gyõr-Moson-Sopron megye) 3135

V.
(16 db)

Mátészalka3 (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 2649

Veszprém (Veszprém megye) 3059

Gyöngyös (Heves megye) 3218

Balassagyarmat (Nógrád megye) 3220

Baja (Bács-Kiskun megye) 3246

Hatvan (Heves megye) 3328

Siófok (Somogy megye) 3357

Keszthely (Zala megye) 3372

Pápa (Veszprém megye) 3469

Szigetszentmiklós (Pest megye) 3481

Cegléd (Pest megye) 3514

Kazincbarcika (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 3619

Dunaújváros (Fejér megye) 3842

Zalaegerszeg (Zala megye) 3983

Szekszárd (Tolna megye) 4058

Monor (Pest megye) 4216

VI.

Békéscsaba3 (Békés megye) 3842

Salgótarján (Nógrád megye) 3996

Szombathely (Vas megye) 4201

Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 4258

Vác (Pest megye) 4288

Nagykanizsa (Zala megye) 4338

Gödöllõ (Pest megye) 4489

Tatabánya (Komárom-Esztergom megye) 4508
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Tûzoltóság Kategória HÖT

Pontszámok

2008.
12.01-tõl

 I
T

A
Z

Y
N

Á
M

R
O

K
N

Ö 
S

O
S

Á
T

A
VI

H
K

O
G

Á
S

Ó
T

L
O

Z
Û

T 

VI.
(11 db)

Eger (Heves megye) 4593
Kecskemét (Bács-Kiskun megye) 4739
Kaposvár (Somogy megye) 4746

VII.
(5 db)

Érd (Pest megye) 6353
Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 6924
Székesfehérvár (Fejér megye) 7095
Pécs (Baranya megye) 7161
Gyõr (Gyõr-Moson-Sopron megye) 7559

VII. kiemelt
(3 db)

Debrecen (Hajdú-Bihar megye) 8187
Szeged (Csongrád megye) 8663
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 9668

Kategóriába
nem sorolt

(1 db)

Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság

1 Azon új ön kén tes tûz ol tó sá gok ke rül tek meg je lö lés re, me lyek a ré szük re meg ha tá ro zott mû kö dé si te rü let men tõ-tûz vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sát 2008. de -
cem ber 1-jé vel kez dik meg.

2 Azon ön kén tes tûz ol tó sá gok ke rül tek meg je lö lés re, me lyek el sõd le ges mû kö dé si kör ze té hez 2008. de cem ber 1-jé tõl újabb te le pü lé sek ke rül nek csa to lás ra.
3 A HÖT ve szé lyez te tett sé gét mu ta tó pont ér ték 2008. de cem ber 1-jé vel, az el sõd le ges mû kö dé si kör zet vál to zá sá val mó do sul, a HÖT a meg ál la pí tott tü rel mi

idõ re te kin tet tel nem ke rül más szer ve zé si ka te gó ri á ba.

2. mel lék let a 11/2008. (XI. 26.) ÖM ren de let hez

A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok 2009. ja nu ár 1-jé tõl köz pon ti lag fi nan szí ro zott
létszáma 

A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma

Szervezési
 kategória

Tûzoltóság Megye

Készenléti
jellegû 

szolgálati
létszám

Irányító, ügyviteli 
és technikai létszám

Tûzmegelõzési
létszám

Létszám
összesen

I. Záhony SZ-SZ-B 37 6 2 45
II. Badacsonytomaj Veszprém 37 6 2 45

Csongrád Csongrád 37 4 1 42
Kiskõrös B-K 37 5 1 43
Kunszentmárton J-N-SZ 37 6 2 45
Szendrõ B-A-Z 37 6 1 44

III.

Balatonfûzfõ Veszprém 50 6 2 58
Barcs Somogy 42 6 2 50
Csorna GY-M-S 51 5 2 58
Hajdúnánás H-B 46 6 2 54
Heves Heves 42 6 1 49
Kapuvár GY-M-S 51 6 2 59
Karcag J-N-SZ 51 6 3 60
Komárom K-E 58 6 3 67
Komló Baranya 48 6 3 57
Lenti Zala 51 6 3 60
Marcali Somogy 55 6 3 64
Mezõtúr J-N-SZ 42 6 3 51
Nagyatád Somogy 46 6 4 56
Nyergesújfalu K-E 43 6 2 51
Pétfürdõ Veszprém 54 6 2 62
Szentendre Pest 51 6 2 59
Szentes Csongrád 51 6 2 59
Tiszafüred J-N-SZ 46 6 2 54
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A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma

Szervezési
 Kategória

Tûzoltóság Megye

Készenléti
jellegû

szolgálati
létszám

Irányító, ügyviteli 
és technikai létszám

Tûzmegelõzési
létszám

Létszám
összesen

IV.

Ajka Veszprém 60 6 2 68

Berettyóújfalu H-B 51 5 3 59

Dabas Pest 55 6 2 63

Dombóvár Tolna 60 6 2 68

Encs B-A-Z 55 6 2 63

Esztergom K-E 65 6 3 74

Gyula Békés 60 6 2 68

Hajdúszoboszló H-B 60 5 2 67

Hódmezõvásárhely Csongrád 60 6 2 68

Jászberény J-N-SZ 55 6 3 64

Kalocsa B-K 60 6 2 68

Kiskunfélegyháza B-K 60 6 2 68

Kiskunhalas B-K 60 6 2 68

Kisvárda SZ-SZ-B 55 6 3 64

Körmend Vas 68 6 4 78

Makó Csongrád 60 6 2 68

Mezõkovácsháza Békés 51 6 2 59

Mezõkövesd B-A-Z 60 6 2 68

Mohács Baranya 60 6 3 69

Mosonmagyaróvár GY-M-S 60 6 3 69

Nagykáta Pest 51 6 2 59

Nyírbátor SZ-SZ-B 55 6 2 63

Orosháza Békés 60 6 2 68

Ózd B-A-Z 60 6 2 68

Paks Tolna 60 7 3 70

Püspökladány H-B 55 6 2 63

Sárbogárd Fejér 55 6 3 64

Sárvár Vas 55 6 3 64

Sátoraljaújhely B-A-Z 65 6 3 74

Siklós Baranya 55 6 3 64

Sopron GY-M-S 65 6 3 74

Szarvas Békés 51 6 2 59

Szeghalom Békés 51 6 2 59

Szerencs B-A-Z 60 6 2 68

Szigetvár Baranya 55 6 3 64

Tiszaújváros B-A-Z 63 6 3 72

2008/167. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20419



A készenléti jellegû szolgálattal rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma

Szervezési
 kategória

Tûzoltóság Megye

Készenléti
jellegû

szolgálati
létszám

Irányító, ügyviteli 
és technikai létszám

Tûzmegelõzési
létszám

Létszám
összesen

V.

Baja B-K 69 6 3 78

Balassagyarmat Nógrád 69 6 3 78

Cegléd Pest 69 6 3 78

Dunaújváros Fejér 69 6 3 78

Gyöngyös Heves 69 6 3 78

Hatvan Heves 69 6 2 77

Kazincbarcika B-A-Z 69 6 2 77

Keszthely Zala 69 6 3 78

Mátészalka SZ-SZ-B 69 6 2 77

Monor Pest 65 6 2 73

Pápa Veszprém 69 6 3 78

Siófok Somogy 69 7 4 80

Szekszárd Tolna 74 6 3 83

Szigetszentmiklós Pest 65 6 2 73

Veszprém Veszprém 98 8 4 110

Zalaegerszeg Zala 102 6 4 112

VI.

Békéscsaba Békés 88 7 3 98

Eger Heves 88 9 4 101

Gödöllõ Pest 83 6 3 92

Kaposvár Somogy 92 7 4 103

Kecskemét B-K 102 8 4 114

Nagykanizsa Zala 97 6 3 106

Salgótarján Nógrád 88 7 4 99

Szolnok J-N-SZ 111 9 5 125

Szombathely Vas 88 10 4 102

Tatabánya K-E 101 7 5 113

Vác Pest 88 6 3 97

VII.

Érd Pest 105 10 6 121

Gyõr GY-M-S 134 8 4 146

Nyíregyháza SZ-SZ-B 120 8 5 133

Pécs Baranya 134 7 5 146

Székesfehérvár Fejér 116 10 5 131

VII.
kiemelt

Debrecen H-B 139 8 5 152

Miskolc B-A-Z 139 11 6 156

Szeged Csongrád 139 12 6 157

Budapest 1387 227 78 1692

Összesen 7793 837 348 8978
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A készenléti jellegû szolgálattal nem rendelkezõ hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma

Tûzoltóság Megye Parancsnok
Tûzmegelõzési

 létszám
Ügyviteli

 alkalmazott
Létszám
 összesen

Bicske Fejér  1  2  1  4

Bonyhád Tolna  1  2  1  4

Celldömölk Vas  1  1  1  3

Kõszeg Vas  1  1  1  3

Fehérgyarmat SZ-SZ-B  1  1  1  3

Füzesabony Heves  1  1  1  3

Hajdúböszörmény H-B  1  1  1  3

Letenye Zala  1  1  1  3

Mór Fejér  1  2  1  4

Nagykõrös Pest  1  1  2  4

Pásztó Nógrád  1  1  1  3

Ráckeve Pest  1  1  2  4

Rétság Nógrád  1  1  1  3

Tamási Tolna  1  2  1  4

Vásárosnamény SZ-SZ-B  1  1  1  3

Zalaszentgrót  Zala  1  1  1  3

Összesen 16 20 18 54

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok létszáma

Készenléti jellegû 
szolgálati létszám

Irányító, ügyviteli 
és technikai létszám

Tûzmegelõzési 
létszám

Létszám
 összesen

7793 fõ  871 fõ  368 fõ  9032 fõ
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3. mel lék let a 11/2008. (XI. 26.) ÖM ren de let hez

A tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai ál lo mány táb lá ja

1. a) táb lá zat – A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai ál lo -
mány táb lá ja
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I. Zá hony       
(Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye)

1 1 1 1 1

II. Ba da csony to maj        
(Veszp rém me gye)

1 1 1 1  1

Csong rád 
(Csong rád me gye)

1 1 1 1

Kis kõ rös 
(Bács-Kis kun me gye)

1 1 1 1

Kun szent már ton                     
(Jász-Nagy kun-Szol nok 
me gye)

1 1 1 1 1

Szend rõ                            
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

1 1 1* 1 1

III. Ba la ton fûz fõ
(Veszp rém me gye)

1 1 1 1 1

Barcs 
(So mogy me gye)

1 1 1  1 1 1

Csor na                                 
(Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Haj dú ná nás                       
(Haj dú-Bi har me gye)

1 1 1 1 1

He ves 
(He ves me gye)

1 1 1 1

Ka pu vár                               
(Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Kar cag                                  
(Jász-Nagy kun-Szol nok 
me gye)

1 1 1 1 1 1

Ko má rom                     
(Ko má rom-Esz ter gom
me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Kom ló 
(Ba ra nya me gye)

1 1* 1 1* 1 1

Len ti 
(Zala me gye)

1 1 1 1 1 1 1 1**

Mar ca li 
(So mogy me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Me zõ túr                                
(Jász-Nagy kun-Szol nok 
me gye)

1 1 1 1 1
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Nagy atád 
(So mogy me gye)

1 1 1 1 1 1

Nyer ges új fa lu              
(Ko má rom-Esz ter gom
megye)

1 1 1 1

Pét für dõ 
(Veszp rém me gye)

1 1 1  1 1

Szent end re 
(Pest me gye)

1 1 1 1 1 1 1* 1

Szen tes 
(Csong rád me gye)

1 1 1 1 1 1 1

Ti sza fü red                             
(Jász-Nagy kun-Szol nok 
me gye)

1 1* 1 1 1 1

IV. Ajka 
(Veszp rém me gye)

2 1 1 1 1 1

Be rettyó új fa lu                           
(Haj dú-Bi har me gye)

2 1 1 1

Da bas 
(Pest me gye)

2 1 1 1 1

Dom bó vár 
(Tol na me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Encs                                 
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

2 1 1  1 1 1

Esz ter gom
(Ko má rom-Esz ter gom
me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Gyu la 
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1 1

Haj dú szo bosz ló
(Haj dú-Bi har me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Hód me zõ vá sár hely
(Csong rád me gye)

2 1* 1* 1 1 1

Jász be rény                           
(Jász-Nagy kun-Szol nok 
me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Ka lo csa 
(Bács-Kis kun me gye)

2 1 1 1 1 1*

Kis kun fél egy há za                 
(Bács-Kis kun me gye)

2 1* 1 1 1 1*

Kis kun ha las                          
(Bács-Kis kun me gye)

2 1* 1 1 1 1

Kis vár da         
(Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye)

2 1* 1 1 1 1 1

Kör mend 
(Vas me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1 1**

Makó 
(Csong rád me gye)

2 1* 1 1 1 1 1
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Me zõ ko vács há za                  
(Bé kés me gye)

2 1* 1* 1

Me zõ kö vesd                      
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1 1

Mo hács 
(Ba ra nya me gye)

2 1* 1 1 1 1 1**

Mo son ma gya ró vár                
(Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Nagy ká ta 
(Pest me gye)

2 1* 1 1

Nyír bá tor
(Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye)

2 1 1 1 1

Oros há za 
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1 1

Ózd                                  
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Paks 
(Tol na me gye)

2 1 1 1 1* 1

Püs pök la dány
(Haj dú-Bi har me gye)

2 1 1 1 1

Sár bo gárd 
(Fej ér me gye)

2 1 1 1 1

Sár vár 
(Vas me gye)

2 1 1 1 1

Sá to ral ja új hely                  
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén megye)

2 1 1 1 1* 1 1 1

Sik lós 
(Ba ra nya me gye)

2 1 1 1 1 1* 1*

Sop ron                                 
(Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1 1**

Szar vas 
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1

Szeg ha lom 
(Bé kés me gye)

2 1 1 1 1

Sze rencs                           
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

2 1 1* 1 1 1 1

Szi get vár 
(Ba ra nya me gye)

2 1 1 1 1*

Ti sza új vá ros                      
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

2 1* 1 1 1 1 1

V. Baja 
(Bács-Kis kun me gye)

2 1 1 1 1 1 1
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Ba las sa gyar mat
(Nóg rád me gye)

2 1 1 1 1 1* 1**

Ceg léd 
(Pest me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Du na új vá ros 
(Fej ér me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Gyön gyös 
(He ves me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Hat van 
(He ves me gye)

2 1 1 1 1 1

Ka zinc bar ci ka                   
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Keszt hely 
(Zala me gye)

2 1 1 1 1 1 1

Má té szal ka    
(Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Mo nor 
(Pest me gye)

2 1 1* 1 1

Pápa 
(Veszp rém me gye)

2 1 1 1 1 1

Sió fok 
(So mogy me gye)

2 1 1 1 1* 1 1

Szek szárd 
(Tol na me gye)

2 1 1 1 1 1 1 1

Szi get szent mik lós 
(Pest me gye)

2 1 1 1 1 1

Veszp rém (Veszp rém
me gye)

2 1 1 1 1* 1 1 1 2 1 1 1 1* 1

Za la eger szeg 
(Zala me gye)

2 1 1  1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

VI. Bé kés csa ba 
(Bé kés me gye)

3 1* 1 1 1 1 1 1

Eger 
(He ves me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 1

Gö döl lõ 
(Pest me gye)

3 1 1 1 1 1

Ka pos vár 
(So mogy me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kecs ke mét
(Bács-Kis kun me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1* 1

Nagy ka ni zsa 
(Zala me gye)

3 1 1 1* 1* 1 1 1 1 1

Sal gó tar ján 
(Nóg rád me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1

Szol nok                                 
(Jász-Nagy kun-Szol nok 
me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1* 1

Szom bat hely 
(Vas me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 1
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Ta ta bá nya                  
(Ko má rom-Esz ter gom
me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vác 
(Pest me gye)

3 1 1  1 1 1 1** 1

VII. Érd 
(Pest me gye)

3 1 1 1 1 1 1

Gyõr                                      
(Gyõr-Mo son-Sop ron
me gye)

3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1* 1 1

Nyír egy há za   
(Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye)

3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Pécs 
(Ba ra nya me gye)

3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1

Szé kes fe hér vár 
(Fej ér me gye)

3 1 1 1  1 1* 1 1 1 1

VII.
K

Deb re cen 
(Haj dú-Bi har me gye)

3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1* 1

Mis kolc                               
(Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye)

3 1 1 1 1* 1 2 1 2 1 1 1 1* 1

Sze ged 
(Csong rád me gye)

3 1 1 1  1 1 1 2 1** 1 2 1 1 1 1

Bu da pest 33 17 2 3 1 3 2 2 13 3 5 2 2 1 1 1 1 1 13

Össze sen (* je lö lés nél kü li) 218 99 92 32 17 96 38 11 6 85 15 53 7 18 9 9 10 4 8 21

Összesen (*) 13 5 1 7 2 1 4 3 1 5

Összesen (**) 7

Összesen 218 112 97 33 24 96 40 12 6 89 15 63 8 18 9 9 10 9 8 21

 * a be szer zést és ké szen lét be ál lí tást kö ve tõ év tõl kez dõ dik a szer fi nan szí ro zá sa. Azon sze rek ese té ben, ahol a csil lag je lö lés elõtt egy nél na gyobb szám van, ott a
pa rancs nok ság a meg lé võ esz kö zök után au to ma ti ku san kap ja a fi nan szí ro zást, míg az új on nan be szer zett sze rek nél a be szer zést kö ve tõ év tõl.

** a gyors be avat ko zó szer be szer zé sé ig a pa rancs nok ság a meg lé võ mû sza ki men tõ szer re kap ja a fi nan szí ro zást, majd a be szer zést kö ve tõ en csak a gyors be avat ko -
zó ra.

Egye di jár mû vek:

1 db tûz ol tó hajó, FTP 1 db por/hab, Gyõr HÖT

1 db ge ne rá tor szer, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Za la eger szeg HÖT

2 db tûz ol tá si cso port, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Mar ca li HÖT

1 db ug ró pár na, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Szé kes fe hér vár HÖT

1 db bú vár szer, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Esz ter gom HÖT

2 db töm lõ szál lí tó, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Pápa HÖT

2 db lég zõ bá zis, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Vác HÖT

2 db spec. er dõ tü zes, FTP 1 db spec. er dõ tü zes, Kecs ke mét HÖT

1 db ka me ra, FTP
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1. b) táb lá zat – Az ön kén tes tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech ni kai ál lo mány táb lá ja

Szer ve zé si
ka te gó ria

Tûz ol tó ság

Kö te le zõ en tar tan dó sze rek Pá lyáz ha tó sze rek

Ké szen lé ti
gép jár mû-
fecs ken dõ

Tar ta lék
gép jár mû-
fecs ken dõ

Víz szál lí tó
gép jár mû

Er dõ tü zes
gép jár mû

Kis ha jó
Ma gas ból

men tõ 
Gyors-

be avat ko zó

I. Abád sza lók 1 1

Ács 1 1

Bá csal más 1 1

Baj na 1 1

Bak ta ló ránt há za 1 1

Bá ta szék 1 1

Bé la pát fal va 1 1

Bö hö nye 1 1

Csur gó 1 1

Egyek 1 1

Gyo ma end rõd 1 1

Já nos hal ma 1 1

Ka dar kút 1 1

Ke cel 1 1

Ke rek egy há za 1 1

Kis bér 1 1

Ko má di 1 1

Kõ szeg 1 1

Kun he gyes 1 1

La jos mi zse 1 1

Na gyig mánd 1 1

Rép ce lak 1 1

Ru zsa 1 1

Solt vad kert 1 1

Sü meg 1 1

Sza koly 1 1

Tab 1 1

Ti sza ná na 1 1

Tol na 1 1

Tót kom lós 1 1

Új fe hér tó 1 1

Vál 1 1

Vá mos mi ko la 1 1

Vas vár 1 1

Vé ménd 1 1

Za la szentg rót 1 1

Zirc 1 1
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Szer ve zé si
ka te gó ria

Tûz ol tó ság

Kö te le zõ en tar tan dó sze rek Pá lyáz ha tó sze rek

Ké szen lé ti
gép jár mû-
fecs ken dõ

Tar ta lék
gép jár mû-
fecs ken dõ

Víz szál lí tó
gép jár mû

Er dõ tü zes
gép jár mû

Kis ha jó
Ma gas ból

men tõ 
Gyors-

be avat ko zó

II. Bal ma zúj vá ros 1 1

Bé kés 1 1

Csen ger 1 1

Csep reg 1 1

Ib rány 1 1

Jász ki sér 1 1

Kun szent mik lós 1 1

Mór 1 1

Nagy kõ rös 1 1

Orosz lány 1 1

Pász tó 1 1

Pol gár di 1 1

Sza bad szál lás 1 1

Ta má si 1 1

Ta pol ca 1 1

Ti sza föld vár 1 1

Ti sza kécs ke 1 1

Tö rök szent mik lós 1 1

III. Ba la ton bog lár 1 1 1

Ba la ton fü red 1 1 1

Bics ke 1 1 1

Fe hér gyar mat 1 1 1

Kis új szál lás 1 1 1

Lé ta vér tes 1 1 1

Po máz 1 1 1

Rác ke ve 1 1 1

Ti sza vas vá ri 1 1 1

Vá mos pércs 1 1 1

Vá sá ros na mény 1 1 1

IV. Haj dú bö ször mény 1 1 1 1

Össze sen 67 67 6 0 0 0 7

Meg jegy zés: A tar ta lék gép jár mû fecs ken dõ I. szer ve zé si ka te gó ri á ba so rolt ön kén tes tûz ol tó sá gok nál középkategó riájú
gép jár mû fecs ken dõ vagy víz szál lí tó gép jár mû. A ma ga sabb II., III. és IV. szer ve zé si ka te gó ri ák ba tar to zó ön kén tes
tûz ol tó sá gok nál tar ta lék gép jár mû fecs ken dõ ként ki zá ró lag kö zép ka te gó ri ás gép jár mû fecs ken dõ tart ha tó ké szen lét ben.
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2. táb lá zat – A tûz ol tó sá gok ál tal ké szen lét ben tar tott gép jár mû fecs ken dõn mi ni má li san el he lye zen dõ anya gok,
 felszerelések és egyé ni vé dõ fel sze re lé sek jegy zé ke

a) Vé dõ esz kö zök

Egyé ni vé dõ esz kö zök

– lég zõ ké szü lék sze mé lyen ként

– tar ta lék pa lack sze mé lyen ként

– lég zõ ál arc sze mé lyen ként

– tûz ol tó vé dõ kesz tyû sze mé lyen ként

– mun ka vé del mi vé dõ kesz tyû (mû sza ki men tés hez) sze mé lyen ként

– tûz ol tó vé dõ ru ha (ka bát és nad rág) sze mé lyen ként

– tûz ol tó vé dõ si sak (arc vé dõ vel) sze mé lyen ként

– tûz ol tó vé dõ csiz ma sze mé lyen ként

– má szó öv tar to zé kok kal (kézi bal ta, töm lõ tar tó kö tél) sze mé lyen ként

Kol lek tí van al kal maz ha tó

– gu mi kesz tyû (olaj- és sav ál ló) 2 pár

– gu mi csiz ma (olaj ál ló) 2 pár

– men tõ kö tél 2 db

– men tõ ál arc+töm lõ 1 db

b) Tûz ol tó ké szü lé kek

– hor doz ha tó ABC por ral oltó (mi ni mum 34A 189B,C) 1 db

– hor doz ha tó ABC por ral oltó (mi ni mum 55A 233 B,C) 1 db

– hor doz ha tó hab bal oltó (mi ni mum 13A 144B) 2 db

– put tony fecs ken dõ 1 db

c) Szí vó ol da li fel sze re lé sek

– szí vó töm lõ 8 m

– láb sze le pes szû rõ ko sár A 1 db

– vé dõ ko sár (szû rõ ko sár hoz) 1 db

– egye te mes ka pocs pár kulcs 2 db

– gyûj tõ 2B-A 1 db

– áll vány csõ 2B 1 db

– föld alat ti tûz csap kulcs (+„tüs ke”kész let) 1 db

– föld fe let ti tûz csap kulcs 1 db

– kút- és sze lep kö tél 1-1 db

– su gár csõ kö tél 2 db

– víz el tá vo lí tás hoz (víz tur bi nás szi vattyú vagy mély szí vó) 1 db
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d) Nyo mó ol da li fel sze re lé sek

– nyo mó töm lõ B-20-K 10 db

– nyo mó töm lõ C-20-K 6 db

– osz tó B-CBC 2 db

– kom bi nált su gár csõ 2 db

– egye te mes ka pocs pár kulcs 2 db

– át tét A-B; B-C 1-1 db

– töm lõ folt bi lincs B; C 4-4 db

– tö mí tõ gyû rû A; B; C 4-4 db

– töm lõ híd 2B-2C 2 db

e) Kézi szer szá mok és szak fel sze re lé sek

– ásó la pát 2 db

– ka pacs 2 db

– vas vil la 2 db

– biz ton sá gi öv-vá gó 1 db

– bon tó bal ta 1 db

– fe szí tõ vas 1 db

– csap szeg vá gó 1 db

– csák lya 1 db

– du gó lét ra 4 ré szes 1 db

– 2 ré szes ki hú zós lét ra 1 db

f) Mû sza ki men tés esz kö zei*

– ben zin mo to ros lánc fû rész 1 kész let

– hid ra u li kus fe szí tõ-vá gó be ren de zés 1 kész let

– kár hely szín meg vi lá gí tó be ren de zés (min. 20 m ká bel lel) 1 kész let

g) Jel zõ- és vi lá gí tó esz kö zök

– te re lõ kúp 4 db

– egyéb ve szélyt jel zõ táb la 1 db

– for ga lom irá nyí tó lám pa (tár csa) 1 db

– ke re sõ lám pa 1 db

– ké zi lám pa 4 db

h) Hír adó esz kö zök

– két ke ze lõ he lyes adó-ve võ 1 db

– ké zi rá dió 2 db

i) Egyéb

– jár mû tar to zé kok a KRESZ-elõ írá sok nak meg fe le lõ en

– kor don sza lag te rü let le zá rás hoz 50 m

– fel ita tó anyag (ho mok, per lit stb.) 20 li ter

– csa tor na fe dél ki eme lõ 2 db

 * A II., III. és IV. szer ve zé si ka te gó ri á ba so rolt ön kén tes tûz ol tó sá gok tar ta lék gép jár mû fecs ken dõi vo nat ko zá sá ban a fen ti táb lá zat f) pont já ban fel so rolt esz kö zök
mál há zá sa nem kö te le zõ.
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4. melléklet a 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelethez

A tûzoltóságok elõírt legkisebb gépjármû és technikai eszközeinek kezeléséhez szükséges
 minimális létszám

1. A gép jár mû fecs ken dõk és víz szál lí tók lét szá ma

1. a) A hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá go kon a gép jár mû fecs ken dõk, víz szál lí tók mi ni má lis lét szá ma

Szer ve zé si ka te gó ria
1. fecs ken dõ 

(fõ)
2. fecs ken dõ 

(fõ)
3. fecs ken dõ 

(fõ)
Víz szál lí tó 

(fõ)

I 1+5* – – 1

II. 1+5* – – 1

III. 1+5* – – 2

IV. 1+5* 1+2+ – 1

V. 1+5 1+4+ – 1

VI. 1+5 1+3 1+3+ 1

VII. 1+5 1+5 1+4+ 1

VII. Ki emelt 1+5 1+5 1+5+ 1

A *-gal meg je lölt sze rek lét szá ma se gít ség nyúj tás hoz tör té nõ vo nu lás kor 1 fõ vel csök kent he tõ, – pa rancs no ki dön tés
sze rint – a víz szál lí tó ra vagy a víz szál lí tó 1 fõs lét szá má val együtt a tar ta lék gép jár mû fecs ken dõ re csoportosítható át.

A +-el meg je lölt sze rek az RST adat la po kon se gít ség nyúj tás ra nem ter vez he tõk, azon ban a tûz ol tás ve ze tõ uta sí tá sá ra a 
me gyei ügye let azok igény be vé te lé re in téz ked het. Ez eset ben az érin tett tûz ol tó sá gok víz szál lí tó sze rei az el sõd le ges
mû kö dé si te rü le tük men tõ-tûz vé del mé nek biztosítása érdekében segítségnyújtásra nem riaszthatók.

1. b) A gép jár mû fecs ken dõk mi ni má lis szol gá la ti lét szá ma Bu da pes ten

Szer ve zé si ka te gó ri á ba
 nem sorolt

1. fecs ken dõ 
(fõ)

2. fecs ken dõ 
(fõ)

Ro ham

Bu da pest 1+5 1+2 1+5

Bu da pes ten a Fõ vá ro si Tûz ol tó pa rancs nok ság Tûz ol tá si és Men té si Pa rancs nok sá ga i nak tûz õr sé gei és a Spe ci á lis
Men té si Parancsnoksága értendõek.

1. c) Az ön kén tes tûz ol tó sá gok nál a ké szen lé ti sze re ken (gép jár mû fecs ken dõk, tar ta lék sze rek, il let ve kü lön le ges sze -
rek) szol gá la tot el lá tó ön kén tes tûz ol tók mi ni má lis lét szá ma

Szer ve zé si ka te gó ria 1. fecs ken dõ Tar ta lék Kü lön le ges szer Mi ni má lis össz lét szám

I. 1+3 – – 4 fõ

II. 1+3 1 – 5 fõ

III. 1+3 1 1 6 fõ

IV. 1+3 2 1 7 fõ

A tar ta lék, il let ve kü lön le ges szer re be osz tott lét szám a ri asz tás jel le gé tõl füg gõ en (a tûz ol tás ve ze tõ dön té se alap ján) a 
sze rek között átcsoportosítható.

Amennyi ben a III., il let ve IV. szer ve zé si ka te gó ri á ba so rolt ön kén tes tûz ol tó ság nem ren del ke zik kü lön le ges szer rel,
ab ban az eset ben az 1. c) táb lá zat ban fel tün te tett mi ni má lis össz lét szá mot az 1. fecs ken dõn, il let ve a tar ta lék sze ren kell
ké szen lét ben tar ta ni.
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2. A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok tar ta lék és kü lön le ges sze re i nek mi ni má lis kezelõi létszáma

Gép jár mû
tí pu sa

Tar ta lék
gép jár mû-
fecs ken dõ

Hab bal
oltó 

gép jár mû

Por ral
oltó 

gép jár mû

Ma gas ból
men tõ*

Mû sza ki
men tõ -
szer*

Gyors
be avat-
ko zó

Daru K te her
Er dõ tü zes 
gép jár mû

RMMB
Kon té ner-
szál lí tó 1

RMMB
Kon té ner-
szál lí tó 2

RMMB
Daru

Napi
szol gá la ti 
lét szám

0 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2

A *-gal je lölt szer ese tén:
a) a 30 mé ter vagy an nál ki sebb ki nyú lá si ma gas ság gal ren del ke zõ ma gas ból men tõ esz köz – amennyi ben a gyár tó ál -

tal ki adott ke ze lõi uta sí tás le he tõ vé te szi – 1 fõ vel tartható készenlétben,
b) két ke ze lõ he lyes ma gas ból men tõ esz köz, vagy a mû sza ki men tõ szer ké szen lét ben tar tá sa el sõd le ges mû kö dé si

kör zet be  való ri asz tás kor – több szer együt tes vo nu lá sa ese tén – 1 fõ vel tör tén het. Se gít ség nyúj tás ra tör té nõ ön ál ló ri asz -
tás ese tén 2 fõt kell a szer kezelésére biztosítani.

3. A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok egye di jár mû ve i nek mi ni má lis létszáma

Szol gá la ti hely Tí pus Mennyi ség Lét szám

Fõ vá ro si Tûz ol tó pa rancs nok ság Bú vár szer 1 4

Ge ne rá tor szer 1 1

Ka me ra 1 2

Lég zõ bá zis 2 4

Spe ci á lis er dõ tü zes 2 2

Töm lõ szál lí tó 2 2

Tûz ol tá si cso port 2 6

Tûz ol tó hajó 1 3

Ug ró pár na 1 1

Víz szál lí tó 2 2

Kecs ke mét HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1

Esz ter gom HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1

Gyõr HÖT Por/hab 1 1

Mar ca li HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1

Pápa HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1

Szé kes fe hér vár HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1

Vác HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1

Za la eger szeg HÖT Spe ci á lis er dõ tü zes 1 1
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
144/2008. (XI. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bá lyok alkot mány elle -
nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re, va la mint nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé re irá nyu ló
in dít vá nyok tár gyá ban – dr. Bra gyo va And rás, dr. Hol ló
And rás, és dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí rák kü lön vé le mé -
nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a bûn ügyi
nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról
 szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 16.  §-a, 17.  §-a, 18.  §-a,
19.  §-a, 19/A.  §-a, 31.  § a) pont ja, 34.  §-a, 36.  §-a, va la mint 
az 59.  § b) pont ja alkot mány elle nes, ezért azo kat 2009. jú -
ni us 30. nap já val meg sem mi sí ti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a sze mély- 
és va gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny -
ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi CXXXIII. tör vény 6.  §
(3) be kez dé se alkot mány elle nes, ezért azt 2009. jú ni us 30.
nap já val meg sem mi sí ti.

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a légi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 67.  § (7) be kez -
dés b) pont ja alkot mány elle nes, ezért azt 2009. jú ni us 30.
nap já val meg sem mi sí ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az ujj- és
te nyér nyo mat-vé tel, a fény kép ké szí tés, va la mint a
DNS-min ta vé tel sza bá lya i ról  szóló 8/2000. (II. 16.)
BM–IM–PM együt tes ren de let 1.  § (2) be kez dés a) pont ja,
5.  §-a, va la mint a 6.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nes,
ezért azo kat 2009. jú ni us 30. nap já val meg sem mi sí ti.

5. Az Al kot mány bí ró ság a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és
a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi
LXXXV. tör vény 7.  § d) és f) pont ja, 9.  §-a, va la mint a
48.  § (1) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta -
sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság a sze mély- és va gyon vé del mi, 
va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról

 szóló 2005. évi CXXXIII. tör vény 3.  § (1)–(2) be kez dé se,
az 5.  § (3) be kez dés c) pont ja, a 7.  §-a, to váb bá a 6.  §
(2) be kez dés b) pont ja, il let ve a 11.  § (1) be kez dés a) pont -
ja és (2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat eluta -
sítja.

7. Az Al kot mány bí ró ság az ujj- és te nyér nyo mat-vé tel,
a fény kép ké szí tés, va la mint a DNS-min ta vé tel sza bá lya i -
ról  szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együt tes ren de let
1.  § (1) be kez dé se és 6.  § (1) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sít ja.

8. Az Al kot mány bí ró ság a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba -
nó anya gok for gal ma zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. ren de let 6.  § (1) be kez dés
b) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és
meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít ványt el uta sít ja.

9. A Al kot mány bí ró ság a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a
ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi
LXXXV. tör vény 7.  § f) pont já nak, 31.  § a) pont já nak,
34.  § (2)–(3) be kez dé sé nek és 36.  §-ának nem zet kö zi szer -
zõ dés be üt kö zé se meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt
vissza uta sít ja.

10. Az Al kot mány bí ró ság az ujj- és te nyér nyo mat-vé -
tel, a fény kép ké szí tés, va la mint a DNS-min ta vé tel sza bá -
lya i ról  szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együt tes ren de -
let 1.  § (1) be kez dé sé nek, (2) be kez dés a) pont já nak,
5.  §-ának, va la mint a 6.  § (1)–(2) be kez dé sé nek nem zet kö -
zi szer zõ dés be üt kö zé se meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
ványt vissza uta sít ja.

11. Az Al kot mány bí ró ság a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob -
ba nó anya gok for gal ma zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló
191/2002. (IX. 4.) Korm. ren de let 1.  § d) pont ja alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt
vissza uta sít ja.

12. Az Al kot mány bí ró ság a fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl 
 szóló 253/2004. (VIII. 3.) Korm. ren de let 3.  §-a alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt
vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz ti zen nyolc olyan in dít vány
ér ke zett, ame lyek köz vet le nül vagy más jog sza bá lyok
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össze füg gé sé ben a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi
er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 
(a továb biak ban: Bnyt.) egy más sal szo ros össze füg gés ben
álló ren del ke zé se it, il let ve to váb bi jog sza bá lyok nak a
Bnyt.-re ala pí tott sza bá lya it tá mad ták.

Az Al kot mány bí ró ság az ügye ket – tar tal mi azo nos sá -
guk ra és tár gyi össze füg gé sük re te kin tet tel – az Al kot -
mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te -
lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak ban: Ügy rend;
ABH 2003, 2065.) 28.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen
egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

1. Az al kot má nyos sá gi prob lé mák alap ját ké pe zõ, a
Bnyt. ren del ke zé se it tá ma dó in dít vá nyok ki sebb rész ben
ön ál ló an, dön tõ több sé gük ben azon ban a 2. és 3. pon tok -
ban is mer te tett, más jog sza bá lyok ra vo nat ko zó in dít vá -
nyok kal együt te sen ke rül tek be nyúj tás ra. Ugyan ak kor az
in dít vá nyo zók a Bnyt. egyes sza bá lya i nak alkot mány elle -
nességét az Al kot mány több ren del ke zé se alap ján kü lön is
ál lí tot ták, és a meg sem mi sí té sük re vo nat ko zó ja vas la tot az 
in dít vá nyok ban szin tén tá ma dott más jog sza bá lyok ra vo -
nat ko zó ren del ke zé sek tõl rész ben el té rõ ala pok ra he lyez -
ték.

1.1. Egy in dít vá nyo zó a Bnyt.-nek a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ra vo nat ko zó 7.  § f) pont ját, a dak ti lo szkó pi ai és
fény kép nyil ván tar tás egyes ada ta it kö rül író 31.  § a) pont -
ját, az ujj- és te nyér nyo mat-vé tel re vo nat ko zó 34.  §
(2)–(3) be kez dé se it és a szán dé kos bûn cse lek mény el kö -
ve té sé vel össze füg gõ, a 36.  § sze rin ti nyil ván tar tá si idõ tar -
ta mo kat tá mad ta. Hi vat ko zá sa sze rint a meg je lölt ren del -
ke zé sek az Al kot mány nak a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé -
gek tisz te let ben tar tá sá ra, il let ve a nem zet kö zi és a bel sõ
jog össz hang já ra vo nat ko zó 7.  § (1) be kez dé sé be, az alap -
ve tõ jo gok kor lá toz ha tó sá ga kö ré ben irány adó 8.  §
(1)–(2) be kez dé sé be, va la mint az if jú ság vé del mét elõ író
16.  §-ába üt köz nek. Az in do ko lat la nul hosszú, a fi a tal ko -
rú ak ra ezért fo ko zot tan hát rá nyos nyil ván tar tá si idõk, a
bûn ügyi nyil ván tar tó ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tás és
an nak erõ szak kal való ki kény sze rí té se sér tik to váb bá az
54.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti, az em be ri mél tó ság hoz
való jo got, il let ve a kín zás, az em ber te len, ke gyet len és
meg alá zó bá nás mód, va la mint bün te tés ti lal mát. Úgy szin -
tén össze üt kö zés ben áll nak az 59.  § (1)–(2) be kez dé se sze -
rin ti jó hír név hez és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való
jog gal, il let ve a 67.  §-nak a gyer me kek jo ga i ra és a csa lád
vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé se i vel.

Rész le tes in do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy a Bnyt. vi ta tott 
sza bá lyai nem fe lel nek meg az al kot má nyos bün te tõ jog
 ultima ra tio kö ve tel mé nyé nek, a ha tá ro zott ság és az egy -
ér tel mû ség kri té ri u ma i nak, in do ko lat la nul tar tal maz nak
szük ség te len és arány ta lan, bün te tõ jo gon kí vü li hát rá nyo -
kat. Sér tik az if jú ság ér de ke it, mert a bûn ügyi nyil ván tar tás 
sza bá lyo zá sa kor a jog al ko tó el mu lasz tot ta tel je sí te ni azon
in téz mény vé del mi kö te le zett sé gét, amely a gyer me kek
meg fe le lõ tes ti, szel le mi, er köl csi fej lõ dé se kö ré ben ter he -

li. A fi a tal ko rú el kö ve tõk re a Bnyt. nem tar tal maz dif fe -
ren ci ált sza bá lyo kat, s in do ko lat lan az is, hogy az ujj- te -
nyér nyom, il let ve a fény kép ké szí té se kor ve lük szem ben a
tes ti kény szert is tar tal ma zó meg alá zó bá nás mód ra ke rül -
het sor. Ez utób bi kö rül mény szem ben áll az 1991. évi
LXIV. tör vénnyel ki hir de tett, a gyer me kek jo ga i ról  szóló,
New York-ban 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez mény
(a továb biak ban: Gyer me kek jo ga i ról  szóló Egyez mény)
37., 39. és 40. cik ké vel.

1.2. Egy újabb in dít vány a Bnyt. 7.  § d) pont ját az Al -
kot mány nak a köz tár sa sá gi el nök ke gyel me zé si jog kö ré re
vo nat ko zó 30/A.  § (1) be kez dés k) pont já ba üt kö zõ nek
vél te. Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a ke gyel me zé si
jog kör tar tal mát ki üre sí ti, hogy a köz tár sa sá gi el nök ke -
gyel mi ha tá ro za ta el le né re a bün te tett elõ élet re vo nat ko zó
ada to kat to vább ra is nyil ván kell tar ta ni. E meg ol dás nak
ugyan is az a kö vet kez mé nye, hogy egyes fog lal ko zá sok a
ke gye lem el le né re sem gya ko rol ha tók.

1.3. A Bnyt. 17.  §-a, 18.  §-a, 19.  §-a, 19/A.  §-a és az
59.  § b) pont ja alkot mány elle nessége meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét kez de mé nye zõ in dít vány e ren del ke zé -
se ket az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be és a sze mé lyes
ada tok vé del mé re vo nat ko zó jo got tar tal ma zó 59.  §-ába
üt kö zõ nek tar tot ta.

Az in dít vá nyo zó össze fog la ló in do ko lás ként ki fej tet te,
hogy a bûn ügyi nyil ván tar tó – noha köz hi te les nyil ván tar -
tás – sem az adat ke ze lés, sem an nak mód ja, sem az adat -
szol gál ta tás, adat tá ro lás kö ve tel mé nye szem pont já ból
nem fe lel meg sem az Al kot mány fel hí vott sza bá lya i nak,
sem az al kot má nyos sá gi ga ran ci á kat tar tal ma zó, 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 (a továb biak ban:
Avtv.) ren del ke zé se i nek. A bûn ügyi sze mé lyes adat
ugyan is szen zi tív adat, me lyet a bûn ügyi nyil ván tar tás
csak cél já val össze egyez tet he tõ en ke zel het. A bûn ügyi
nyil ván tar tás lé te zé sé nek alap ja, funk ci ó ja min de nek elõtt
az igaz ság szol gál ta tás mû kö dé sé nek elõ se gí té se, így az
adat ke ze lés so rán az al kot má nyos bün te tõ jog szi go rú fel -
té te le i nek kell ér vé nye sül ni ük. A bûn ügyi nyil ván tar tó a
bün tet len elõ élet iga zo lá sá ra szol gá ló egyet len köz hi te les
nyil ván tar tás, kö vet ke zés kép pen jog biz ton sá gi kér dés,
hogy az erre vo nat ko zó sza bá lyo zás össz hang ban áll jon a
bün te tõ jog rend sze ré vel. A Bün te tõ Tör vény könyv rõl
 szóló 1978. évi IV. tör vénynek (a továb biak ban: Btk.) a
men te sí tés re vo nat ko zó ren del ke zé se i bõl az kö vet ke zik,
hogy an nak be áll ta kor az el ítélt men te sül a bün te tett elõ -
élet hez fû zõ dõ va la mennyi hát rány alól. Az irány adó ok ta -
tá si és jogi szak iro da lom, va la mint a bí ró sá gi ha tá ro za tok
is rész le te sen ki fej tik, hogy ezen anya gi jogi ren del ke zé -
sek cél ja az el ítélt tel jes körû re ha bi li tá ci ó ja, így töb bek
kö zött ép pen az, hogy be tölt hes se mind azon tiszt sé ge ket
és ál lá so kat, gya ko rol has sa mind azon jo go kat, ame lyek a
bün tet len elõ éle tû jog ala nyo kat meg il le tik.

A vi ta tott ren del ke zé sek és a fel hí vott al kot má nyi sza -
bá lyok kö zöt ti kap cso lat rész le tes elem zé se so rán az in dít -
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vá nyo zó to váb bi össze füg gé sek re is rá mu ta tott. A bûn ügyi 
nyil ván tar tó funk ci ó já nak vizs gá la ta kor hang sú lyoz ta,
hogy an nak alap ve tõ cél ját figye lembe véve, az ál lam bün -
te tõ igé nyé nek ha té kony ér vé nye sí té sé vel össze füg gés ben
a bün te tõ ügy ben el já ró ha tó sá gok jog sze rû en sze rez het -
nek tu do mást az el já rás alá vont mind azon el ítél te té se i rõl,
ame lyek hát rá nyos kö vet kez mé nyei alól már men te sült.
Ugyan ak kor adat vé del mi szem pont ból vi tat ha tó, hogy a
Bnyt. tá ma dott ren del ke zé sei lé nye gé ben ugyan ilyen ha tó -
kö rû adat igény lés re jo go sít ják fel a kü lön bö zõ – kö ze lebb -
rõl nem is min dig meg ha tá ro zott – ha tó sá go kat, ka ma rá -
kat, szer ve ket stb.

Nem fe lel meg to váb bá a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé -
nek a Bnyt. 59.  §-ának a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány
tar tal má ra vo nat ko zó ren del ke zé se sem. Az in dít vá nyo -
zó – az adat vé del mi biz tos 1552/J/2004. szá mú ál lás fog la -
lá sá ra is hi vat ko zás sal – ki fej tet te, hogy a ha tó sá gi er köl csi 
bi zo nyít vány ban sze rep lõ „a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá -
ban nem sze re pel” köz lés nem helyt ál ló azon, már men te -
sült el ítél tek vo nat ko zá sá ban, akik re néz ve a Bnyt. to váb bi 
ren del ke zé sei sze rint még nem telt el a men te sü lés hez
szük sé ges idõ tar ta mot meg ha la dó nyil ván tar tá si idõ. Az
er köl csi bi zo nyít vány, mint köz ok irat mind ezen ese tek ben 
va lót la nul és fél re ve ze tõ en tar tal maz za, hogy az érin tett a
nyil ván tar tás ban nem sze re pel. Adat vé del mi szem pont ból
pe dig el fo gad ha tat lan, hogy egy köz hi te les nyil ván tar tás
és az en nek alap ján ki ál lí tott köz ok irat egy más nak el lent -
mon dó tényt iga zol jon.

Az in dít vá nyo zó utalt arra, hogy a Bnyt. 17–19/A.  §-ai
kü lön bö zõ, a Bnyt.-ben sze rep lõ há rom el té rõ adat ke ze lé si 
célt ke ver nek össze. En nek csak egyik ki ha tá sa a köz hi te lû 
nyil ván tar tás és köz ok irat el té rõ tar tal ma. A má sik kö vet -
kez mény az egyes fog lal ko zá sok (te vé keny sé gek, mun ka -
kö rök) el lá tá sá hoz szük sé ges azon fel té tel iga zo lá sa kor je -
lent ke zik, amely a bûn ügyi nyil ván tar tó adat tar ta má ra vo -
nat ko zik. Nem tisz tá zott, hogy me lyek azok a mun ka kö -
rök, ame lyek hez va la mely jog sza bály tel jes fedd he tet len -
sé get kí ván meg, s ez át tö ri a hát rá nyos jog kö vet kez mé -
nyek aló li men te sí tés jog dog ma ti kai rend sze rét, mert a re -
ha bi li tá ci ó val el len té tes ered mény re ve zet. A Bnyt. egyéb -
ként sem tar tal maz za azo kat – a kü lön bö zõ fog lal ko zá sok
gya kor lá sá val kap cso la tos – kö rül mé nye ket, ame lyek bõl
ki tûn ne, hogy a jog ala nyok az adat vé del mi szem pont ból
fo ko zott alap jo gi kor lá to zás el tû ré sé re mi lyen ok ból kö te -
le sek. Ez pe dig a jog ala nyok szá má ra a „jog ál la mi ság
alap ját ké pe zõ jog biz ton ság el le he tet le nü lé sét” je len ti.

Az in dít vány ki tért még arra, hogy az adat ke ze lé si cé lok 
össze ke ve ré se egy több mil li ós adat bá zis ese té ben ön ma -
gá ban sér ti az adat vé de lem hez való jo got. Nem ér vé nye -
sül het az adat ke ze lés lé nye gi ele mét je len tõ in for má ci ós
ön ren del ke zé si jog, il let ve a nor ma vi lá gos ság hi á nya  miatt 
nem jut hat nak ér vény re az adat vé del mi ga ran ci ák. Al kot -
má nyos sá gi szem pont ból a tör vényi fel ha tal ma zá son ala -
pu ló adat ke ze lés is csak ak kor te kint he tõ jog sze rû nek, ha a 
kor lá to zás adat faj ták ra, adat kör re vo nat ko zó an meg ha tá -
ro zott, to váb bá tisz tá zott, hogy a nyil ván tar tás ada ta i hoz,

ki, mi lyen ok ból, mennyi ide ig és mi lyen adat faj ták ra ki -
ter je dõ en fér het hoz zá. Ezek a kö ve tel mé nyek a Bnyt.-ben
nem jut nak ér vény re.

1.4. A Bnyt. 9.  §-át, 16.  §-át és a 48.  § (1) be kez dé sét tá -
ma dó in dít vá nyo zó e ren del ke zé se ket az Al kot mány nak a
diszk ri mi ná ció ti lal mát elõ író 70/A.  § (1)–(3) be kez dé se i vel
el len té tes nek tart ja. Meg íté lé se sze rint a már men te sült sze -
mé lyek nyil ván tar tá sá nak al kot má nyos alap ja nincs. Nem kí -
vá na tos az sem, hogy a már men te sült, s így bün tet len elõ éle -
tû nek te kin ten dõ sze mé lyek a bün te tett elõ éle tû ek kel együtt,
egy nyil ván tar tás ban sze re pel je nek. Hoz zá tet te még, hogy
„jogi és Al kot má nyos igaz ság ta lan ság” ha a men te sült sze -
mé lyek jog hát rány ban ré sze sül nek azok kal az el kö ve tõk kel
szem ben, aki ket a bí ró ság sa já tos jogi kö rül mé nyek foly tán
(pl. a bün tet he tõ ség el évü lé se  miatt) el sem ítél. Összeg zés -
ként ki emel te, hogy a men te sü lés hez szük sé ges idõn túli nyil -
ván tar tás ön ma gá ban véve alkot mány elle nes, mert in do ko -
lat la nul te remt kü lönb sé get a bün tet len elõ éle tû jog ala nyok
kö zött. A bün tet len ség ka te gó ri á já ba be le tar toz nak mind -
azok, akik nem áll tak bí ró ság elõtt, il let ve aki ket a bí ró ság
nem ítélt el és azok, akik men te sül tek a bün te tett elõ élet hez
fû zõ dõ hát rá nyok alól.

2. Az in dít vá nyok egy má sik, el kü lö nít he tõ cso port ja a
vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és va gyon vé del mi, 
va la mint a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról, a
Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai
Ka ma rá ról  szóló 1998. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
VszVMt.), il let ve a sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint
a ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005.
évi CXXXIII. tör vény (a továb biak ban: SzVMt.) azon ren -
del ke zé se it tá mad ta, ame lyek sze rint nem ad ha tó az e tör -
vény ben sza bá lyo zott te vé keny ség vég zé sé re  szóló en ge -
dély an nak, aki a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978.
évi tör vény hatályba lépésérõl és vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 5. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban: Btké.), 
majd az ezt fel vál tó Bnyt. sze rint a bûn ügyi nyil ván tar tás -
ban sze re pel. Az in dít vá nyo zók – tar tal mi lag vég sõ so -
ron – egy be hang zó an azt ki fo gás ol ták, hogy az Al kot mány 
kü lön bö zõ ren del ke zé se it sér ti, ha a bün te tett elõ élet hez
fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tést köve tõen az el ítél tek
még hosszú ide ig sze re pel nek a bûn ügyi nyil ván tar tás ban,
s ezen idõ tar tam alatt a tör vényi, bí rói vagy ke gyel mi men -
te sí tés el le né re kü lön tör vény kor lá toz za egyes te vé keny -
sé gek gya kor lá sá hoz való jo gu kat.

2.1. A VszVMt.-t idõ köz ben az SzVMt. 76.  § (1) be -
kez dé se 2006. VI. 1-jei ha tállyal, a Btké. hi vat ko zott ren -
del ke zé se it pe dig a Bnyt. 64.  § a) pont ja 2000. már ci us
1-jei ha tállyal ha tá lyon kí vül he lyez te. Az Al kot mány bí ró -
ság a ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály alkot mány elle -
nességét fõ sza bály ként nem vizs gál ja (elõ ször:
335/B/1990/13. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.). Erre 
utó la gos nor ma kont roll ke re té ben csak az Abtv. 38.  §
(1) be kez dé se sze rin ti bí rói kez de mé nye zés, il let ve a 48.  §
sze rint al kot mány jo gi pa nasz alap ján van mód, mi vel
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ezek ben az ese tek ben az al kal ma zott jog sza bály alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sa mel lett a konk rét ügy -
ben való al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra is van le he tõ -
ség. A ki ala kult gya kor lat sze rint azon ban a ha tá lyon kí vül 
he lye zett jog sza bály he lyé be lépõ új ren del ke zé sek te kin -
te té ben is le foly ta tan dó a vizs gá lat ak kor, ha a régi és az új
sza bá lyo zás tar tal mi azo nos sá ga meg ál la pít ha tó [pl.
335/B/1990. AB vég zés, ABH 1990, 261, 262.; 32/2005.
(IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2055, 329, 333–334.;
519/B/2003. AB ha tá ro zat, ABH 2005, 1182, 1184.;
26/2004. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 398, 406.;
2/2007. (I. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 65, 92.].

Az SzvVMt. ren del ke zé sei kö zött vál to zat la nul meg ta -
lál ha tók mind azon sza bá lyok, ame lye ket az in dít vá nyo zók 
egy ré sze még a VszVMt. alap ján tá ma dott, a Btké. érin tett 
ren del ke zé se it pe dig a Bnyt. szin tén vál to zat lan for má ban
vet te át. Erre fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság el bí rál ta
mind azon in dít vá nyo kat, ame lye ket a ké rel me zõk még a
VszVMt.-re, il let ve an nak a Btké.-vel való össze füg gé se i -
re ala pí tot tak.

2.2. Tíz in dít vá nyo zó ál lí tot ta a VSzVMt. 5.  § (4) be -
kez dé sé nek, to váb bi há rom in dít vá nyo zó pe dig az en nek
he lyé be lépõ és az ez zel tar tal mi lag meg egye zõ SzVMt.
6.  § (3) be kez dé sé nek alkot mány elle nességét. Kö zü lük ha -
tan a kor lá to zó ren del ke zé sek el túl zott vol tát köz vet le nül
vissza ve zet ték a Btké. 30.  §-ára, il let ve a Bnyt. 16.  §
(1) be kez dé sé re, amely a tá ma dott ren del ke zé sek te kin te -
té ben ke ret ki töl tõ sza bály ként funk ci o nál, s ez ál tal
„vissza ha tó” mó don te remt az Al kot mány ren del ke zé se i -
vel el len té tes hely ze tet. Az in dít vá nyo zók azt sé rel mez ték, 
hogy a bûn ügyi nyil ván tar tás ke re té ben lét re ho zott, el té rõ
célú nyil ván tar tás nem le het adek vát mér ce adott fog lal ko -
zás gya kor lá sá hoz való jog kor lá to zá sa kor, s ezért alkot -
mány elle nes a VszVMt. és az SzVMt. ál tal kö ve tett, a
meg sem mi sí te ni kért nor mák ban tes tet öl tött meg ol dás.

Va la mennyi in dít vá nyo zó hang sú lyoz ta to váb bá azt is,
hogy e sza bá lyo zás sal ki üre sed nek a Btk.-nak a men te sí -
tés re vo nat ko zó ren del ke zé sei. A men te sí tés nek ugyan is
ép pen az a cél ja és a vég sõ ér tel me, hogy az en nek ha tá lya
alá esõ sze mély nem kö te les szá mot adni ko ráb bi el ítél te -
té se i rõl, is mé tel ten gya ko rol hat ja mind azon jo ga it, ame -
lyek a men te sí tést meg elõ zõ en a bün te tett elõ élet  miatt
nem il le tték meg. Egy be hang zó an hi vat koz tak arra, hogy
Bnyt.-ben meg sza bott – a men te sí tés hez szük sé ges idõ tar -
ta mot lé nye ge sen meg ha la dó – vá ra ko zá si idõ arány ta la -
nul hosszú, mely nek meg ál la pí tá sa kor a jog al ko tó nem
dif fe ren ci ált sem a bûn cse lek mé nyek tár gyi sú lya, sem a
tény le ge sen ki sza bott bün te té sek mér té ke kö zött. Mind ez
át te võ dik a VSzVMt., il let ve az SzVMt. tá ma dott ren del -
ke zé se i re, mi nek foly tán e fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való 
jog el le he tet le nül. Töb ben sé rel mez ték, hogy a jog biz ton -
sá got sér ti a sza bá lyo zás nak az az ele me, amely sze rint az
érin tet tek – bár úgy ne ve zett „tisz ta er köl csi bi zo nyít -
vánnyal” ren del kez nek – nem tölt he tik be azo kat az ál lá so -
kat, ame lye ket a ha son ló köz ok irat tal ren del ke zõk el lát -
hat nak.

2.2.1. A ti zen há rom in dít vá nyo zó az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá nak alap ja ként – egy ki vé te lé -
vel – min de nek elõtt az Al kot mány 70/B.  § (1) be kez dé sét
je löl te meg, amely a mun ká hoz, il let ve a fog lal ko zás gya -
kor lá sá hoz való jo got védi. Konk lú zi ó ként egy ön te tû en ál -
lí tot ták, hogy a fog lal ko zás gya kor lá sá nak – a tá ma dott
tör vényhelyek út ján – az el té rõ célt szol gá ló Bnyt. ren del -
ke zé se i hez kap cso lá sa a vég sõ oka an nak, hogy a jog ala -
nyok a VszVMt., il let ve az SzVMt. ha tá lya alá esõ fog lal -
ko zá so kat nem gya ko rol hat ják. Eb ben a kör ben – a fen -
tebb (2.2. pont) már összeg zett ér ve ken kí vül – egy in dít -
vá nyo zó még arra is hi vat ko zott, hogy a Btké. fel hí vott
ren del ke zé sé nek cél ja egy eset le ges ké sõb bi bün te tõ el já -
rás so rán a „bün te tés he lyes meg ál la pí tá sa”, nem pe dig az,
hogy az ál lam pol gárt a mun ká hoz való jo gá tól meg fossza.
Ket ten rá mu tat tak to váb bá arra, hogy ilyen mó don el té rõ
meg íté lés alá es nek azok, akik adott – szá mos eset ben
„köz bi zal mi” (pl. or vos, ügy véd, rend õr, köz jegy zõ) – fog -
lal ko zást már be töl te nek, il let ve akik új on nan kí ván nak
ugyan ilyen fog lal ko zást gya ko rol ni.

2.2.2. Négy in dít vá nyo zó – egy mást rész ben át fe dõ,
rész ben egy mást ki egé szí tõ meg oko lás sal – az Al kot -
mány nak a diszk ri mi ná ció ti lal má ra vo nat ko zó, il let ve a
jog egyen lõ sé get ga ran tá ló és az esély egyen lõt len ség ki kü -
szö bö lé sét cél zó 70/A.  § (1)–(3) be kez dé se i be üt kö zõ nek
vél te a VszVMt., il let ve az SzVMt. e ren del ke zé sét. Ki fej -
tet ték, hogy az alkot mány elle nesnek meg je lölt tör -
vényhely ki üre sí ti a Btk. men te sí tés re vo nat ko zó szabá -
lyait, s ez ál tal hát rá nyos meg kü lön böz te tést ered mé nyez a
bün tet len elõ éle tû nek te kin ten dõ sze mé lyek kö zött. En nek 
pe dig az az oka, hogy a jog al ko tó „össze mos ta” a bün te tett
elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok ra vo nat ko zó bün te tõ jo gi, és a 
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí té sen
kí vül esõ, a bün te tõ jo gon kí vü li hát rá nyok ra vo nat ko zó
kö vet kez mé nye ket. A sza bá lyo zás ered mé nye kép pen – a
men te sí tés jog in téz mé nyé nek ere de ti ren del te té sé vel el -
len té te sen – míg bün te tõ jo gi szem pont ból meg ha tá ro zó je -
len tõ sé ge van a men te sí tés nek, a bün te tõ jo gon kí vü li te rü -
le te ken gya kor la ti lag nincs is mód a re ha bi li tá ci ó ra. Egyi -
kük ki fe je zet ten utalt arra, hogy ez a hely zet nem csu pán
ön ma gá ban véve diszk ri mi na tív és a re ha bi li tá ció ere de ti
cél já val el len té tes, de a men te sí tés re már jo go sult jog ala -
nyok szem pont já ból esély egyen lõt len sé get is lét re hoz,
mert el zár ja õket a fog lal ko zás hoz való jo guk gya kor lá sá -
tól. Egy má sik in dít vá nyo zó pe dig azt tar tot ta kü lö nö sen
hang sú lyos nak, hogy ilyen mó don a jog al ko tó in do ko lat -
la nul és több szö rö sen kü lönb sé get tett a bün tet len elõ éle -
tû nek te kin ten dõ sze mé lyek kö zött. Meg íté lé se sze rint to -
váb bi hát rá nyos meg kü lön böz te tést je lent, hogy a már
men te sült sze mé lyek be hoz ha tat lan hát rá nyo kat szen ved -
nek azok hoz ké pest aki ket a bí ró ság „tech ni kai okok ból”
(pl. bün tet he tõ ség el évü lé se, el já rá si ke gye lem) el sem
ítélt.

2.2.3. Két in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a tá ma dott
ren del ke zés az Al kot mány nak az em be ri mél tó ság hoz való 
jo got ga ran tá ló és a ke gyet len, em ber te len, mag alá zó bün -
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te tést til tó 54.  § (1)–(2) be kez dé sé be (is) üt kö zik. Al kal -
ma zá sa foly tán ugyan is – már a men te sü lés be áll tát köve -
tõen – rend kí vül hosszú idõ re el le he tet le nül a jog ala nyok
szá má ra, hogy akár al kal ma zott ként, akár vál lal ko zó ként
az e tör vény ha tá lya alá esõ fog lal ko zást be tölt sék.

2.2.4. To váb bi két in dít vá nyo zó a VszVMt. hi vat ko -
zott ren del ke zé sé nek alkot mány elle nességét a 70/B.  §
(1) be kez dé sé vel szo ro so san össze füg gõ, az Al kot mány
9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt vál lal ko zás hoz való jog sé -
rel mé re (is) ala pí tot ta, mint hogy a Bnyt.-bõl kö vet ke zõ
arány ta la nul hosszú nyil ván tar tá si idõ e jog gya kor lá sát
szin tén el le he tet le ní ti.

2.2.5. Egy újabb in dít vá nyo zó meg íté lé se sze rint, a
sza bá lyo zás sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl kö -
vet ke zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyét. In do ko lá sá ban ki tért 
arra, hogy a Btké. 30.  §-ára, majd a Bnyt. 16.  § (1) be kez -
dé sé re vissza ve ze tett sza bá lyo zás kö vet kez mé nye i ben
ele ve el len té tes a tör vényi men te sí tés jog in téz mé nyé vel.
Ez az egyes fog lal ko zá sok gya kor lá sá nak szem pont já ból a 
jog ala nyok szá má ra ki szá mít ha tat lan hely ze tet te remt.
Hang sú lyoz ta, hogy az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi dön té -
se i bõl kö vet ke zõ en a jog egyes rész te rü le te i re és a jog -
rend szer egé szé re is vo nat ko zik a vi lá gos, egy ér tel mû nor -
ma tar ta lom és a ki szá mít ha tó ság kö ve tel mé nye.

2.2.6. Az Al kot mány nak a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel -
mé nyét ga ran tá ló 57.  § (1) be kez dé sé nek és a jog or vos lat -
hoz való jo got biz to sí tó (5) be kez dé sé nek sé rel mét to váb bi 
in dít vá nyo zók ál lí tot ták.

Az egyik in dít vá nyo zó a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé -
nyé be üt kö zõ nek véli, hogy az érin tet tek már a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé nek gya nú ja alap ján is be ke rül nek a nyil -
ván tar tás ba, il let ve, hogy egy ál ta lán nem kap nak sem mi fé -
le tá jé koz ta tást an nak „mû kö dé sé rõl”, az ab ból való tör lés -
rõl, va la mint a men te sü lés kor lá to zott ha tó kö ré rõl.

2.2.7.–2.2.8. A jog or vos lat hoz való jog csor bu lá sát ki -
fo gá so ló in dít vá nyo zó az alkot mány elle nesség meg va ló -
su lá sát ab ban lát ta, hogy a VszVMt. tá ma dott ren del ke zé -
sé re ala pí tott el uta sí tó dön tés sel szem ben nem áll ren del -
ke zés re tar tal mi ér te lem ben vett olyan jog or vos lat, amely
meg fe le lõ vé del met je len te ne az érin tet tek szá má ra.
Ugyan ezen ké rel me zõ – a to váb bi össze füg gé sek ki fej té se
nél kül – az alkot mány elle nesség alap já ul az Al kot mány
64.  §-ban biz to sí tott pe tí ci ós jog sé rel mét is fel hoz ta.

2.3. A VszVMt. 5.  § (4) be kez dé sé hez, il let ve az
SzVMt. 6.  § (3) be kez dé sé hez kap cso ló dó an – szin tén a
bûn ügyi nyil ván tar tás sza bá lya i ra vissza ve zet ve – egyes
in dít vá nyok e tör vények to váb bi ren del ke zé se it is tá mad -
ták.

2.3.1. A VszVMt.-nek a te vé keny ség hez szük sé ges en -
ge dély vissza vo ná sá ról  szóló 8.  § (2) be kez dé sé nek
[SzVMt. 11.  § (1) be kez dés a) pont és (2) be kez dés] alkot -
mány elle nessége meg ál la pí tá sá ra (is) vo nat ko zó in dít vány 
az Al kot mány 70/B.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re hi vat -
ko zott. Az in dít vá nyo zó sze rint a dif fe ren ci á lat lan, a bün -
te té si ne mek hez sem kap cso ló dó sza bály utó la go san el le -
he tet le ní ti a már vál lal ko zó vá lett sze mé lyek fog lal ko zás

gya kor lá sá hoz való jo gát. Ez a hely zet ak kor is fenn áll, ha
a bí ró ság még az íté le té ben elõ ze tes men te sí tés ben ré sze sí -
tet te az el ítél tet, noha más fog lal ko zá sok gya kor lá sa kor
ép pen ez zel elõz he tõ meg, hogy az el ítélt el ve szít se a mun -
ká ját.

2.3.2. A te vé keny ség gya kor lá sá nak a bün tet len elõ -
élet hez kap cso ló dó ál ta lá nos fel té te le it és a fo lya mat ban
lévõ bün te tõ el já rás nak a ké re lem el bí rá lá sá ra gya ko rolt
ha tá sát kö rül író, a VszVMt. 5.  § (3) be kez dés b) pont já nak
és (6) be kez dé sé nek [SzVMt. 6.  § (2) be kez dés b) pont],
alkot mány elle nességét (is) egy to váb bi in dít vá nyo zó ál lí -
tot ta. Hang sú lyoz ta, hogy az itt meg je lölt kor lá to zá sok az
ár tat lan ság vé lel mét ga ran tá ló, az Al kot mány 57.  § (2) be -
kez dé sé be és a 70/B.  § (1) be kez dé sé be üt köz nek, mi vel a
sza bá lyo zás már a bûn cse lek mény gya nú já ra ala pít va is
kor lá toz za a fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való jo got.

2.3.3. Egy to váb bi in dít vá nyo zó az Al kot mány 9.  §
(2) be kez dé sé re és a 70/B.  § (1) be kez dé sé re hi vat ko zás sal
tá mad ta az SzVMt.-nek a ka ma rai tag ság ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat tar tal ma zó 3.  § (1)–(2) be kez dé sét, a vál lal ko zá si
fel té telt meg sza bó 5.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ját és az
en ge dély meg újí tá sá ra vo nat ko zó 7.  §-át. Né ze te sze rint a
kö te le zõ ka ma rai tag ság olyan szank ció, amely más szak -
mák ese té ben nem fel té tel, a kö te le zõ meg újí tás pe dig
meg foszt ja a vál lal ko zás hoz, il let ve a fog lal ko zás gya kor -
lá sá hoz való jo gá tól az érin tet tet, ha idõ köz ben be ke rült a
bûn ügyi nyil ván tar tó ba.

3. Az in dít vá nyok egy újabb cso port ja a VszVMt.-hez, il -
let ve az SzVMt.-hez át té te le sen, de a Bnyt.-hez az 1.3. és a 2.
pon tok ban ki fej tet tek kel túl nyo mó részt azo nos szem pon tok
sze rint kap cso ló dó an, más jog sza bá lyo kat ki fo gás olt.

3.1. Az egyik in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé re, a 8.  § (2) be kez dé sé re és az 59.  §-ára hi vat ko -
zás sal tá mad ta a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. 
tör vénynek (a továb biak ban: Lt.) az egyes fog lal ko zá sok
gya kor lá sát kor lá to zó 67.  § (7) be kez dés b) pont ját. Hi vat -
ko zott to váb bá arra is, hogy e ren del ke zés al kot má nyos in -
dok nél kül kor lá toz za az Al kot mány 70/B.  § (1) be kez dé -
sé ben biz to sí tott mun ká hoz való jo got. Az Lt. tá ma dott
ren del ke zé se – a 1.3. pont ban ki fej tet tek sze rint – az adat -
ke ze lé si cé lok ke ve re dé sé vel funk ci o ná ló Bnyt. ren del ke -
zé sei kö vet kez té ben a légi köz le ke dés ben való el he lyez ke -
dés kor olyan fel té telt szab az érin tett nek, amely rõl a szá -
má ra ki ál lí tott er köl csi bi zo nyít vány alap ján nincs (nem is
le het) tu do má sa. Ugyan ak kor nincs olyan al kot má nyo san
fel is mer he tõ kény sze rí tõ ok, amely az adott fog lal ko zás
be töl té sét a men te sü lést meg ha la dó idõ höz kö tött nyil ván -
tar tá si idõ re kor lá toz hat ná.

Az in dít vá nyo zó az Lt. e sza bá lyá ra vo nat koz tat va is
meg is mé tel te to váb bá mind azon in do ko kat, ame lye ket a
Bnyt. tá ma dott ren del ke zé sei te kin te té ben az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé se és az 59.  §-a alap ján ki fej tett.

3.2. Egy ké rel me zõ utó la gos nor ma kont roll és egy ben
„Al kot má nyos sá gi pa nasz” meg je lö lés alatt, egye di ügy -
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bõl ki in dul va, tény le ge sen utó la gos nor ma kont roll ke re té -
ben a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok for gal ma zá -
sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Korm. R.1.) 6.  § (1) be kez dés
b) pont ja alkot mány elle nességét az alap ve tõ jo gok vé del -
mé re vo nat ko zó, az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé re, a sze -
mé lyi sza bad ság hoz való jo got biz to sí tó 55.  § (1) be kez dé -
sé re és a tisz tes sé ges el já rás hoz való jo got ga ran tá ló 57.  §
(1) be kez dé sé re hi vat ko zás sal ál lí tot ta. Az in dít vá nyo zó a
ké re lem in do ko lá sá ban ki fej tet te, hogy a tá ma dott ren del -
ke zés, amely ki zár ja a jog ala nyo kat a rob ba nó anyag gyár -
tá si, for gal ma zá si, tá ro lá si, fel hasz ná lá si, meg sem mi sí té si
mun ka, il let ve az ilyen tí pu sú mun kák irá nyí tá sá nak gya -
kor lá sá ból, arány ta la nul kor lá toz za a fen tebb meg je lölt al -
kot má nyos jo go kat. Al kot mány el le nes nek véli to váb bá,
hogy a tá ma dott ren del ke zés nek a Bnyt. 16.  §-ára vissza -
ve ze tett sza bá lya – a hi vat ko zá sa sze rint az Al kot mány
55.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt – „a hi va tás sza bad meg vá -
lasz tá sá nak a jo gát” ren de le ti szin ten kor lá toz za, noha ez
tör vényi szin tû sza bá lyo zást kí ván na meg. Ki fo gás ol ta azt
is, hogy a Bnyt. 16.  § (1) be kez dé sé nek cél ja nem azo nos a
Korm. R.1. cél já val, s csak to vább ront a hely ze ten, hogy a
Bnyt., szem ben a Btk.-val nem is is me ri az elõ ze tes men te -
sí tés in téz mé nyét. A be ad vány sze rint a „sé rel me zett
Korm. ren de let 1.  § d) pont já ban fog lal tak kal sé rül to váb -
bá az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé ben rög zí tett ár tat lan -
ság vé lel me is.”

A ké rel me zõ mind eze ken túl rész le le te sen fej te get te a
jog al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak ban:
Jat.) egyes ren del ke zé se it, a Btk.-nak a men te sí tés re vo nat -
ko zó, va la mint az Avtv. kü lön bö zõ sza bá lya it. Ugyan ak -
kor azon ban ezek és az Al kot mány ál ta la fel hí vott vagy to -
váb bi ren del ke zé sei, va la mint a tá ma dott nor ma kö zött
nem te rem tett kap cso la tot.

3.3. Egy to váb bi in dít vá nyo zó a Bnyt. 16.  §-ára vissza -
ve zet ve in dít ványt ter jesz tett elõ a fegy ve rek rõl és lõ sze -
rek rõl  szóló 253/2004. (VIII. 3.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Korm. R.2.) 3.  §-a alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sa ér de ké ben. Ki fej tet te, hogy a lõ fegy ve rek -
rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi XXIV. tör vény 21.  §
(1)–(4) be kez dé sei nem tesz nek kü lönb sé get a bün tet len
elõ éle tû és men te sí tés ben ré sze sí tett sze mé lyek kö zött, s
ezt a ren del ke zést a Korm. R.2. – noha ala cso nyabb szin tû
jog sza bály – fe lül ír ja. Az in dít vá nyo zó (eb ben a te kin tet -
ben) fel hí vás el le né re sem je löl te meg az Al kot mány nak
azt a sza ka szát, amely re a ké rel met ala pí tot ta.

3.4. Egy má sik in dít vá nyo zó az ujj- és te nyér nyo -
mat-vé tel, a fény kép ké szí tés, va la mint a DNS-min ta vé tel
sza bá lya i ról  szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM együt tes
ren de let nek (a továb biak ban: BM–IM–PM együt tes R.) a
min ta vé tel egyes rész le tes sza bá lya i ra vo nat ko zó 1.  §
(1) be kez dé sét, a (2) be kez dés a) pont ját, az 5.  §-át, va la -
mint a 6.  § (1)–(2) be kez dé sét tar tot ta alkot mány elle -
nesnek. Meg íté lé se sze rint – az 1.1. pont ban ki fej tet tek kel
azo nos in do kok alap ján – a tá ma dott ren del ke zé sek az Al -
kot mány nak a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek tisz te let -

ben tar tá sá ra, va la mint a nem zet kö zi és a bel sõ jog össz -
hang já ra vo nat ko zó 7.  § (1) be kez dé sé be, az alap ve tõ jo -
gok kor lá toz ha tó sá ga kö ré ben irány adó 8.  § (1)–(2) be kez -
dé sé be, va la mint az if jú ság vé del mét elõ író 16.  §-ába üt -
köz nek. Sér tik to váb bá az 54.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti,
az em be ri mél tó ság hoz való jo got, il let ve a kín zás, az em -
ber te len, ke gyet len és meg alá zó bá nás mód, va la mint bün -
te tés ti lal mát. Össze üt kö zés ben áll nak to váb bá az 59.  §
(1)–(2) be kez dé se sze rin ti jó hír név hez és a sze mé lyes ada -
tok vé del mé hez való jog gal, il let ve a 67.  §-nak a gyer me -
kek jo ga i ra és a csa lád vé del mé re vo nat ko zó rendelkezé -
seivel.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ jog sza bá lyi ren del -
ke zé se ket vizs gál ta:

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

kus jog ál lam.”
„7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja

a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.”

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„16.  § A Ma gyar Köz tár sa ság kü lö nös gon dot for dít az
if jú ság lét biz ton sá gá ra, ok ta tá sá ra és ne ve lé sé re, vé del me -
zi az if jú ság ér de ke it.”

„30/A.  § (1) A köz tár sa sá gi el nök (...)
k) gya ko rol ja az egyé ni ke gyel me zés jo gát,”
„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek

ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz,
ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen meg fosz ta ni.

(2) Sen kit nem le het kín zás nak, ke gyet len, em ber te len,
meg alá zó el bá nás nak vagy bün te tés nek alá vet ni, és kü lö -
nö sen ti los em be ren a hoz zá já ru lá sa nél kül or vo si vagy tu -
do má nyos kí sér le tet vé gez ni.”

„55.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra, sen kit sem le -
het sza bad sá gá tól más ként, mint a tör vény ben meg ha tá ro -
zott okok ból és a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján 
meg fosz ta ni.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
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az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a jo -
ga it és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és
pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál -
ja el.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki sem te kint he tõ bû -
nös nek mind ad dig, amíg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét a bí ró -
ság jog erõs ha tá ro za ta nem ál la pí tot ta meg. (...)

(4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés -
sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés ide -
jén a ma gyar jog sze rint nem volt bûn cse lek mény.

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

„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il let a
jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la mint a
ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog.”

„64.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga van
arra, hogy egye dül vagy má sok kal együt te sen írás ban ké rel -
met vagy pa naszt ter jesszen az ille té kes ál la mi szerv elé.”

„67.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den gyer mek -
nek joga van a csa lád ja, az ál lam és a tár sa da lom ré szé rõl
arra a vé de lem re és gon dos ko dás ra, amely a meg fe le lõ tes -
ti, szel le mi és er köl csi fej lõ dé sé hez szük sé ges.

(2) A szü lõ ket meg il le ti az a jog, hogy a gyer me kük nek
adan dó ne ve lést meg vá lasszák.

(3) A csa lá dok és az if jú ság hely ze té vel és vé del mé vel
kap cso la tos ál la mi fel ada to kat kü lön ren del ke zé sek tar tal -
maz zák.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az ál -
lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen
faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény,
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy
egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen hát -
rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te ti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

„70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.

(2) Az egyen lõ mun ká ért min den ki nek, bár mi lyen meg -
kü lön böz te tés nél kül, egyen lõ bér hez van joga.

(3) Min den dol go zó nak joga van olyan jö ve de lem hez,
amely meg fe lel vég zett mun ká ja mennyi sé gé nek és mi nõ -
sé gé nek.”

2. A Bnyt. tá ma dott ren del ke zé sei:
„7.  § A bûn ügyi nyil ván tar tás tar tal maz za an nak a sze -

mély nek (a továb biak ban: nyil ván tar tott) az ada ta it, (...)
d) aki ke gye lem ben ré sze sült; (...)

f) akit gya nú sí tott ként, il let ve vád lott ként bün te tõ el já -
rás alá von tak; (...)”

„9.  § A bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak cél ja a bün te tett,
il let ve a bün tet len elõ élet té nyé nek meg ál la pí tá sa bûn ül -
dö zé si, igaz ság szol gál ta tá si és nem zet biz ton sá gi ér dek bõl, 
va la mint az érin tett jo gai gya kor lá sá nak biz to sí tá sa, il le tõ -
leg má sok jo ga i nak és biz ton sá gá nak vé del me ér de ké ben.”

„10.  § (1) A bûn tet te sek nyil ván tar tá sa tar tal maz za
a) a nyil ván tar tott ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada -

ta it [csa lá di és utó ne ve(i), nõk ese té ben le ány ko ri csa lá di
és utó ne ve(i), neme, szü le té si he lye és ide je, any ja le ány -
ko ri csa lá di és utó ne ve(i)], sze mé lyi azo no sí tó ját, elõ zõ
csa lá di és utó ne vét, ál lam pol gár sá gát, la kó he lyét;

b) a jog erõs íté let; a meg szün te tõ vég zés; a ke gye lem
foly tán a fel je len tést el uta sí tó, il le tõ leg a nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro zat; meg ro vás ese tén a nyo mo zást meg ta -
ga dó, il let ve meg szün te tõ ha tá ro zat; a vád eme lés el ha lasz -
tá sá ról  szóló ha tá ro zat; il le tõ leg fel men tés ese tén a vád
sze rint

ba) a bûn cse lek mény(ek) meg ne ve zé sét,
bb) a bûn cse lek mény(ek) Btk. sze rin ti mi nõ sí té sét,
bc) az el kö ve tõi és az el kö ve té si alak zat meg je lö lé sét,
bd) a bûn cse lek mény(ek) el kö ve té sé nek ide jét,
be) azt, hogy az el ítélt vissza esõ, kü lö nös vissza esõ,

több szö rös vissza esõ-e;
c) a meg ro vást al kal ma zó ügyész ség meg ne ve zé sét,

ha tá ro za tá nak szá mát és kel tét;
d) a vád eme lés el ha lasz tá sát és idõ tar ta mát, a ha tá ro za -

tot hozó ügyész ség meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát
és kel tét;

e) a ke gye lem foly tán a fel je len tés el uta sí tá sá ról vagy a
nyo mo zás meg szün te té sé rõl ha tá ro za tot hozó ügyész ség
meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és kel tét;

f) az el sõ-, má sod- és har mad fo kon, va la mint a per újí -
tás, il le tõ leg a fe lül vizs gá lat, va la mint a tör vényesség ér -
de ké ben emelt jog or vos lat so rán el járt bí ró ság meg ne ve -
zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és kel tét, a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ját;

g) a ki sza bott fõ- és mel lék bün te tés ne mét és mér té két,
a bün te tés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sé re vo nat ko zó
ada to kat, a ko ráb bi fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá -
nak el ren de lé se ese tén a fel füg gesz tett bün te tést ki sza bó
bí ró ság meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ját;

h) az al kal ma zott in téz ke dés ne mét és mér té két, a ko ráb -
ban al kal ma zott pró bá ra bo csá tás meg szün te té se vagy meg -
hosszab bí tá sa ese tén a pró bá ra bo csá tást el ren de lõ bí ró ság
meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és jog erõ re emel ke dé -
sé nek nap ját, a pró bá ra bo csá tás meg hosszab bí tá sa ese tén a
meg hosszab bí tott pró ba idõ le já ra tá nak nap ját;

i) össz bün te tés be fog la lás ese tén az alap ügy ben el járt bí -
ró sá gok meg ne ve zé sét, ha tá ro za tuk szá mát, az össz bün te tés -
ként meg ál la pí tott sza bad ság vesz tés ne mét és mér té két;

j) a köz ke gyel mi vagy egyé ni ke gyel mi ren del ke zés
alap ján a bí ró sá gi ha tá ro za tot érin tõ vál to zá so kat, az egyé -
ni ke gyel mi el ha tá ro zás szá mát, kel tét, a jog erõs ha tá ro za -
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tot hozó bí ró ság meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és
jog erõ re emel ke dé sé nek kel tét;

k) a bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak el évü lés oká ból
tör tént meg szû né sét meg ál la pí tó ha tá ro za tot hozó bí ró ság
meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és jog erõ re emel ke -
dé sé nek kel tét;

l) a men te sí tés re vo nat ko zó ada to kat;
m) a kül föl di el íté lés ér vé nyé nek el is me ré se ese tén a

bí ró ság er rõl  szóló ér te sí té sét;
n) a nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen le foly ta tott más

kü lön le ges el já rás so rán ho zott ha tá ro zat ada ta it;
o) a nyil ván tar tott ha lá lá nak idõ pont ját.
(2) A bün te tés-vég re haj tá si ada tok kö zül a bûn tet te sek

nyil ván tar tá sa tar tal maz za
a) a sza bad ság vesz tés fo ga nat ba vé te lé nek (a be fo ga dás -

nak, il let ve a sza bad ság vesz tés meg kez dé sé nek) nap ját;
b) a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás nap ját, a fel té te les

sza bad ság le já ra tá nak nap ját, a fel té te les sza bad ság meg -
szün te té sét, a párt fo gó fel ügye let tel kap cso la tos ada to kat;

c) a bün te tés fél be sza kí tá sá ról  szóló ada to kat;
d) a sza ba don bo csá tás nap ját;
e) a ja ví tó in té ze ti ne ve lés meg kez dé sé nek nap ját;
f) a ja ví tó in té zet bõl tör té nõ ide ig le nes el bo csá tás nap -

ját, az ide ig le nes el bo csá tás le já ra tá nak nap ját, az ide ig le -
nes el bo csá tás meg szün te té sét;

g) a ja ví tó in té ze ti ne ve lés bõl el bo csá tás nap ját;
h) a köz ér de kû mun ka, il le tõ leg a pénz bün te tés sza bad -

ság vesz tés re tör té nõ át vál toz ta tá sá ról  szóló ha tá ro zat ada ta it;
i) a köz ügyek tõl el til tás, a fog lal ko zás tól el til tás, a jár mû -

ve ze tés tõl el til tás, a ki uta sí tás le já ra tá nak nap ját, to váb bá a
le já rat nap já nak a fel so rolt bün te té sek tar ta má ba be szá mít ha -
tó, il let ve be nem szá mít ha tó idõ sze rin ti vál to zá sát;

j) a kény szer gyógy ke ze lés meg szün te té sé nek nap ját.”
„16.  § (1) A bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ba fel vett ada to -

kat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
a) a szán dé kos bûn cse lek mény  miatt sza bad ság vesz -

tés re ítél tek ese tén a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok 
aló li men te sí tés (a továb biak ban: men te sí tés) be áll tá tól
szá mí tott ti zen öt évig,

b) a szán dé kos bûn cse lek mény  miatt köz ér de kû mun -
ká ra, il le tõ leg pénz bün te tés re ítél tek ese tén a men te sí tés
be áll tá tól szá mí tott öt évig,

c) a gon dat lan bûn cse lek mény  miatt sza bad ság vesz tés -
re ítél tek ese tén a men te sí tés be áll tá tól szá mí tott öt évig,

d) a gon dat lan bûn cse lek mény  miatt köz ér de kû mun -
ká ra, pénz bün te tés re ítél tek ese tén a men te sí tés be áll tá tól
szá mí tott há rom évig,

e) fi a tal ko rú ak ese tén leg fel jebb 30. élet évük betölté -
séig, fel té ve, hogy ed dig az idõ pon tig men te sül tek,

f) a fõ bün te tés he lyett mel lék bün te tés re ítél tek ese tén a
bün te tés vég re haj tá sá nak be fe je zé sé tõl szá mí tott öt évig,

g) a meg ro vás ban ré sze sí tet tek, il let ve azok ese tén,
akik nek ter hé re az egyes kü lön le ges el já rá sok kö zött meg -
ha tá ro zott el kob zás ra irá nyu ló el já rás so rán el kob zást al -
kal maz tak, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
há rom évig,

h) a pró bá ra bo csá tot tak ese tén a pró ba idõ, il le tõ leg
meg hosszab bí tá sa ese tén a meg hosszab bí tott pró ba idõ el -
tel té tõl szá mí tott há rom évig,

i) az el já rá si ke gye lem ben ré sze sí tet tek ese tén a ha tá ro -
zat kel té tõl szá mí tott há rom évig,

j) azok ese tén, akik kel szem ben az ügyész a vád eme lést 
el ha lasz tot ta, a vád eme lés el ha lasz tá sa tar ta má nak el tel té -
tõl szá mí tott há rom évig,

k) ja ví tó in té ze ti ne ve lés ese tén az in téz ke dés vég re haj -
tá sá nak be fe je zé sé tõl szá mí tott há rom évig,

l) azok ese tén, akik kel szem ben az el já rás meg szün te -
té se mel lett el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob zást ren del tek 
el, to váb bá akik kel szem ben a vád alól fel men tés mel lett
kény szer gyógy ke ze lést, el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob -
zást ren del tek el, a meg szün te tõ vég zés, il let ve a fel men tõ
íté let jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom évig
kell ke zel ni.

(2) An nak a sze mély nek az ada tai, aki több szö rö sen van
nyil ván tart va, ak kor tö röl he tõk, ha min den adat ra vo nat -
ko zó an el telt az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá si idõ.”

„17.  § (1) A 10.  §-ban meg ha tá ro zott ada tok szol gál ta tá -
sá nak igény lé sé re

a) a bí ró ság, az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó sá gok,
b) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a ke gye lem irán ti

elõ ter jesz téshez, to váb bá a jog se gély ké re lem el in té zé sé -
hez és a bûn ügyi jog se gély rõl  szóló jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott, il le tõ leg nem zet kö zi egyez mény bõl ere dõ fel -
ada tai tel je sí té sé hez,

c) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok a nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok ról  szóló 1995. évi CXXV. tör vény ben meg ha -
tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz,

d) a had kö te les ka to nai nyil ván tar tá sá nak cél já ra a had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság,

e) a kül föl di nyo mo zó ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság,
nem zet kö zi igaz ság ügyi és bûn ül dö zõ szerv a bûn ügyi
jog se gély rõl, va la mint a bûn ül dö zõ szer vek nem zet kö zi
együtt mû kö dé sé rõl  szóló jog sza bá lyok ban, il let ve nem -
zet kö zi szer zõ dés ben, egyéb nem zet kö zi kö te le zett -
ség-vál la lás ban fog lal tak sze rint,

f) a Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont, il -
le tõ leg a Ma gyar Köz tár sa ság nak nem zet kö zi szer zõ dés -
ben adat to váb bí tás ra fel jo go sí tott más szer ve az e) pont -
ban fel so rol tak ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tás hoz,

g) az ide gen ren dé sze ti ügyek ben el já ró szer vek a kül -
föl di ek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada ta ik el lá tá sá hoz,
va la mint a fel adat kö rük be tar to zó ügyek el bí rá lá sá hoz
jo go sul tak.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül a bûn tet te sek
nyil ván tar tá sá ból – jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint – ada tok szol gál ta tá sá nak igény lé sé re jo go sult az is, akit
a ha tás kö ré be tar to zó fel adat el lá tá sa ér de ké ben jog sza bály
fel jo go sít a bûn ügyi nyil ván tar tás ada ta i nak meg is me ré sé re.”

„18.  § A 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok
szol gál ta tá sá nak igény lé sé re

a) a rend õrség
aa) a fegy ve res biz ton sá gi õr ség fel ügye le té nek el lá tá -

sá val kap cso la tos fel ada tai el lá tá sá hoz,
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ab) a nuk le á ris lé te sít mény ben, to váb bá a lé te sít mény
ha tó sá gi el len õr zé sé vel, a lé te sít mény ter ve zé sé vel, épí té -
sé vel, üze mel te té sé vel, át ala kí tá sá val, a nuk le á ris be ren -
de zé sek kar ban tar tá sá val, a nuk le á ris anyag fel hasz ná lá sá -
val, tá ro lá sá val, szál lí tá sá val és a szál lít má nyok kí sé ré sé -
vel össze füg gõ mun ka kö rök ben tör té nõ fog lal koz ta tás hoz
szük sé ges bün tet len ség meg ál la pí tá sá hoz,

ac) a sze mély- és va gyon vé del mi, il le tõ leg a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges en ge -
dély ki adá sá hoz;

b) a köz tár sa sá gi el nök ál tal ado má nyoz ha tó ki tün te -
tés re irá nyu ló ja vas la tot elõ ter jesz tõ mi nisz ter a je lölt bün -
tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá hoz;

c) az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke a bí -
rói, a ki ne ve zés re jo go sult bí ró sá gi el nök a bí ró sá gi tit ká ri, 
fo gal ma zói, me gyei bí ró sá gi vég re haj tói és vég re haj tó-he -
lyet te sei ki ne ve zés hez szük sé ges bün tet len ség meg ál la pí -
tá sá hoz;

d) a Leg fõbb Ügyész ség, a Ka to nai Fõ ügyész ség, a fel -
lebb vi te li fõ ügyész ség, a fõ ügyész ség az ügyé szi, az
ügyész sé gi tit ká ri, fo gal ma zói, il le tõ leg nyo mo zói ki ne ve -
zés hez;

e) a vám ha tó ság a meg bíz ha tó vám adós fel té te le ként
elõ írt bün tet len elõ élet vizs gá la ta cél já ból.”

„19.  § A 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok -
ból, tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint adat szol gál ta tás
igény lé sé re jo go sult

a) a rend õrség a ké zi lõ fegy ve rek kel, a lõ sze rek kel, a
gáz- és ri asz tó fegy ve rek kel, a lég fegy ve rek kel, a lõt erek -
kel, va la mint a lõ fegy ver- és a lõ szer tá ro ló he lyek kel, to -
váb bá a vak töl ténnyel üze mel tet he tõ és a ha tás ta la ní tott
lõ fegy ve rek kel kap cso la tos en ge dé lyek ki adá sá hoz;

b) a rend õrség a köz úti köz le ke dés ren dé sze ti fel ada tai
el lá tá sa so rán a jár mû ve ze tés re jo go sí tó ok mány hely szí -
nen tör té nõ el vé te le fel té te le i nek meg ál la pí tá sá hoz;

c) a bí ró sá gi ül nök meg vá lasz tá sá hoz a te le pü lé si ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te, a me gyei (fõ vá ro si), me -
gyei jogú vá ro si köz gyû lés, ka to nai bí ró sá gi ül nök ese tén
az állományille té kes pa rancs nok;

d) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a köz jegy zõi, ön -
ál ló bí ró sá gi vég re haj tói és igaz ság ügyi szak ér tõi ki ne ve -
zés hez, a köz jegy zõ je lölt, köz jegy zõ-he lyet tes és ön ál ló
bí ró sá gi vég re haj tó-he lyet tes al kal ma zá sá hoz, to váb bá a
vég re haj tói iro dai tag ság lé te sí té sé hez;

e) a rend vé del mi szer vek és a Ma gyar Hon véd ség
állományille té kes pa rancs no kai a hi va tá sos (szer zõ dé ses)
ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zés hez;

f) az ál lam pol gár sá gi, út le vél, be ván dor lá si, il let ve me -
ne kült ügyek ben el já ró szer vek, va la mint az út le vél ha tó sá -
gok a fel adat kö rük be tar to zó ügyek el bí rá lá sá hoz;

g)

h) a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra és a te rü le ti ka ma ra az ügy -
vé di ka ma rá ba való fel vé tel irán ti ké re lem el bí rá lá sá hoz;

i) a fegy ver nél kü li ka to nai, il le tõ leg a pol gá ri szol gá lat 
tel je sí té sét en ge dé lye zõ ha tó ság a ké re lem el bí rá lá sá hoz;

j) a he lyet tes szü lõi és a ne ve lõ szü lõi há ló zat mû kö dé -
sét en ge dé lye zõ, il let ve el len õr zõ szerv;

k) a te vé keny ség vég zé sét en ge dé lye zõ ha tó ság,
amennyi ben a te vé keny ség vég zé sé nek, il le tõ leg en ge dé -
lye zé sé nek jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te le a bün -
tet len elõ élet; to váb bá a fog lal koz ta tás fel té te le ként jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott bün tet len ség el len õr zé sé re tör -
vény alap ján jo go sult ha tó ság, il let ve szerv.”

„19/A.  § A köz le ke dé si igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha -
tó ság a 10.  § (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ada to kat a jár mû -
ve ze tés re jo go sí tó ok mány vissza vo ná sá hoz, a ve ze tés re
való jo go sult ság szü ne tel te té sé nek el ren de lé sé hez, va la -
mint a „kez dõ ve ze tõi en ge dély” mi nõ sí tés meg hosszab bí -
tá sa fel té te le i nek meg ál la pí tá sá hoz igé nyel he ti.”

„31.  § A dak ti lo szkó pi ai és fény kép nyil ván tar tás ban
kell nyil ván tar ta ni

a) an nak az ada ta it, ujj- és te nyér nyo ma tát, to váb bá arc -
ké pét, akit szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos
gya nú ja  miatt bün te tõ el já rás alá von tak, ki vé ve azt, aki vel
szem ben ma gán vá das bûn cse lek mény  miatt elõ ter jesz tett
ma gán in dít vány alap ján in dult el já rás, füg get le nül at tól, hogy 
az ügyész át vet te-e a vád kép vi se le tét, és azt, aki nek ka to nai
bûn cse lek mé nye  miatt a ka to nai ügyész a fel je len tést el uta sí -
tot ta, és az el bí rá lást fe gyel mi el já rás ra utal ta, (...)”

„34.  § (1) A 33.  § (1) be kez dés sze rin ti nyo mo zó ha tó -
ság in téz ke dik a szán dé kos bûn cse lek mény ala pos gya nú ja 
 miatt bün te tõ el já rás alá vont sze mély ujj- és te nyér nyo ma -
tá nak le vé te lé re, to váb bá arc fény ké pé nek el ké szí té sé re.

(2) A szán dé kos bûn cse lek mény ala pos gya nú ja  miatt
bün te tõ el já rás alá vont sze mély kö te les alá vet ni ma gát az
ujj- és te nyér nyo mat vé te li el já rás nak, va la mint a fény ké -
pe zés nek.

(3) A szán dé kos bûn cse lek mény ala pos gya nú ja  miatt
bün te tõ el já rás alá vont sze méllyel szem ben – ha a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge tel je sí té sét meg -
ta gad ja – tes ti kény szer al kal maz ha tó.”

„36.  § A 32.  §-ban meg ha tá ro zott ada to kat

a) szán dé kos bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek ala pos
gya nú ja  miatt el já rás alá vont sze mély

aa) el íté lé se ese tén a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá -
nyok aló li men te sí tés tõl szá mí tott 20 évig,

ab) kény szer gyógy ke ze lé sé nek, pró bá ra bo csá tá sá nak, 
il le tõ leg ja ví tó in té ze ti ne ve lé sé nek el ren de lé se ese tén a
bûn cse lek mény bün tet he tõ sé gé nek el évü lé sé ig,

b) a nyo mo zás, il let ve a bün te tõ el já rás meg szün te té se
ese tén a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig,

c) a bûn cse lek mény hely szí nén rög zí tett ujj- és te nyér -
nyo mok ese tén a bûn cse lek mény bün tet he tõ sé gé nek el -
évü lé sé ig

kell nyil ván tar ta ni”

„48.  § (1) Meg kell szün tet ni an nak a nyil ván tar tá sát,
aki re vo nat ko zó an a nyil ván tar tá si idõ le telt.

(2) A nyil ván tar tás meg szün te té sét a szá mí tó gép adat bá zi -
sá ból tör lés sel és a nyil ván tar tott ok mány, il let ve más adat -
hor do zó fi zi kai meg sem mi sí té sé vel kell vég re haj ta ni.”
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„49.  § (1) A bûn ügyi nyil ván tar tás ké re lem re tel je sít
adat szol gál ta tást. (...)

(4) A bûn ügyi nyil ván tar tó az érin tett nek a róla nyil ván -
tar tott bûn ügyi sze mé lyes ada tá ról 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 12–13.  §-ában fog lal tak sze rint
ad tá jé koz ta tást.”

„57.  § A ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány a bûn tet te sek
nyil ván tar tá sá nak ada ta i ról a nyil ván tar tás ke ze lõ je ál tal
ki ál lí tott köz ok irat, amely – ha tör vény más képp nem ren -
del ke zik – a ki ál lí tá sá tól szá mí tott há rom hó na pig ér vé -
nyes.”

„59.  § A ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány tar tal maz za a
ké rel me zõ (...)

b) bün tet len sé ge, men te sí tés ben ré sze sü lé se, to váb bá a
vád eme lés el ha lasz tá sa ese tén a „bûn tet te sek nyil ván tar tá -
sá ban nem sze re pel” köz lést, (...)”

3. Az SzVMt. ren del ke zé sei:
„3.  § (1) Vál lal ko zás sze mély- és va gyon vé del mi te vé -

keny sé get, va la mint ma gánnyo mo zói te vé keny sé get ak kor 
foly tat hat – amennyi ben e tör vény ki vé telt nem tesz –, ha a
Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo zói Szak mai
Ka ma ra (a továb biak ban: ka ma ra) nyil ván tar tás ba vet te.

(2) Vál lal ko zás ke re té ben ter mé sze tes sze mély ilyen te -
vé keny sé get – ha e tör vény ki vé telt nem tesz – csak a ka -
ma ra tag ja ként foly tat hat. (...)”

„5.  § (...)
(3) A rend õrség – a vál lal ko zás ké rel mé re – ak kor ad ki

en ge délyt, ha a ké rel me zõ iga zol ja, hogy
(...)
c) jog erõ sen meg ál la pí tott adó-, vám- vagy tár sa da lom -

biz to sí tá si tar to zá sa nincs.”
„6.  § (...)
(2) Iga zol ványt kap hat – írás be li ké rel mé re – a ma gyar

ál lam pol gár, il let ve a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá -
val ren del ke zõ sze mély, amennyi ben meg fe lel a kö vet ke -
zõ fel té te lek nek: (...)

b) nem fo lyik el le ne két évi vagy en nél hosszabb tar ta -
mú sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett szán dé kos bûn cse lek -
mény el kö ve té sé nek gya nú ja  miatt bün te tõ el já rás; és (...)

(3) Ha a ké rel me zõt a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) sze rin ti ál lam
és em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (Btk. X–XI. fe je zet),
sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény (Btk. XII. fe je -
zet, I. cím, II. cím 174–176.  §), nemi er kölcs el le ni erõ sza -
kos bûn cse lek mény [Btk. XIV. fe je zet, II. cím 197. és
198.  §, 207.  § (3) be kez dés b) pont], hi va ta li bûn cse lek -
mény (Btk. XV. fe je zet, IV. cím), hi va ta los sze mély el le ni
bûn cse lek mény (Btk. XV. fe je zet, V. cím), ter ror cse lek -
mény (Btk. 261.  §), vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob -
ban tó szer rel (Btk. 263.  §), vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ -
szer rel (Btk. 263/A.  §), vissza élés ha di tech ni kai ter mék kel 
és szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mék kel
(Btk. 263/B.  §), bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C.  §), 
vissza élés ra dio ak tív anyag gal (Btk. 264.  §), vissza élés

nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel (Btk. 264/A.  §),
vissza élés atom ener gia al kal ma zá sá val (Btk. 264/B.  §),
vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
(Btk. 264/C.  §), ga ráz da ság (Btk. 271.  §), ön bí rás ko dás
(Btk. 273.  §), vagy vissza élés ká bí tó szer rel bûn cse lek -
mény (Btk. 282–283.  §), to váb bá va gyon el le ni bûn cse lek -
mény (Btk. XVIII. fe je zet)  miatt el ítél ték vagy vele szem -
ben in téz ke dést al kal maz tak, az iga zol vány ki adá sa irán ti
ké re lem a bün te tés vagy in téz ke dés kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá nak idõ tar ta má ig, de 
leg alább a jog erõs dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ há rom évig 
nem tel je sít he tõ.”

„7.  § A mû kö dé si en ge dély és az iga zol vány öt évig ér -
vé nyes, ér vé nyes sé gük al kal man ként to váb bi öt évre meg -
hosszab bít ha tó, ha a ki adás fel té te lei – azok is mé telt vizs -
gá la ta alap ján – fenn áll nak.”

„11.  § (1) A rend õrség a mû kö dé si en ge délyt ha la dék ta -
la nul, de leg ké sõbb a tu do más ra ju tás tól szá mí tott nyolc
na pon be lül ha tá ro zat tal vissza von ja, ha

a) ki adá sá nak fel té te lei meg szûn tek; (...)
(2) A rend õrség a mû kö dé si en ge délyt ha la dék ta la nul,

de leg ké sõbb a tu do más ra ju tás tól szá mí tott nyolc na pon
be lül ha tá ro zat tal be von ja, ha a vál lal ko zás e tör vény sza -
bá lya it is mé tel ten vagy sú lyo san meg szeg te.”

4. Az Lt. tá ma dott ren del ke zé se:
„67.  § (...)
(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak kö zül a légi

köz le ke dés te rü le tén nem fog lal koz tat ha tó, a re pü lõ tér zárt 
te rü le té re nem lép het be, aki (...)

b) ál lam el le ni, az em be ri ség el le ni, a köz biz ton ság el le ni
(ki vé ve: ve szé lyes eb tar tá sá val kap cso la tos kö te le zett ség
meg sze gé se, til tott ál lat vi a dal szer ve zé se, til tott sze ren cse já -
ték szer ve zé se), hi va ta los sze mély el le ni bûn cse lek mény, va -
la mint szán dé kos em ber ölés, sze mé lyi sza bad ság meg sér té -
se, em ber rab lás, em ber ke res ke de lem, em ber csem pé szet, erõ -
sza kos kö zö sü lés, sze mé rem el le ni erõ szak, ál lam ti tok sér tés,
szol gá la ti ti tok sér tés, köz ve széllyel fe nye ge tés, ga ráz da ság,
vissza élés ká bí tó szer rel, szá mí tás tech ni kai rend szer és ada -
tok el le ni bûn cse lek mény, szá mí tás tech ni kai rend szer vé del -
mét biz to sí tó tech ni kai in téz ke dés ki ját szá sa, pénz ha mi sí tás,
csem pé szet bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt a bûn tet te sek
nyil ván tar tá sá ban sze re pel; (...)

(8) A rend õrség, il let ve – a szak szol gá la ti en ge déllyel kap -
cso lat ban – az ille té kes lé gi köz le ke dé si ha tó ság a bûn tet te sek 
nyil ván tar tá sá ban és a bün te tõ el já rás alatt ál lók nyil ván tar tá -
sá ban a (7) be kez dés a)–d) pont já ban, va la mint a Nem zet biz -
ton sá gi Hi va tal a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyil ván tar tá -
sá ban a (7) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek való meg fe le lés el len õr zé sé re jo go sult

a) a fog lal ko zás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sét meg -
elõ zõ en, va la mint a fog lal ko zás ide je alatt,

b) a szak szol gá la ti en ge dély ki adá sát, il let ve meg -
hosszab bí tá sát meg elõ zõ en,

c) a re pü lõ tér zárt te rü le té re tör té nõ be lé pést meg -
elõzõen.”
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5. A Korm. R.1. ren del ke zé se:
„6.  § (1) Rob ba nó anyag gyár tá si, for gal ma zá si, tá ro lá si, 

fel hasz ná lá si, il let ve meg sem mi sí té si mun kát, va la mint e
mun kák irá nyí tá sát nem vé gez he ti az a ter mé sze tes sze -
mély, (...)

b) akit ál lam el le ni bûn cse lek mény (Btk. X. fe je zet),
em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (Btk. XI. fe je zet), sze -
mély el le ni bûn cse lek mény [Btk. XII. fe je zet I. cím
166–168.  §, 170.  § (2)–(5) be kez dés, 171.  §, III. cím
174.  §, 175.  §, 175/A.  §, 175/B.  §], nemi er kölcs el le ni erõ -
sza kos bûn cse lek mény [Btk. XIV. fe je zet II. cím
197–198.  §, 207.  § (3) be kez dés b) pont], em ber csem pé -
szés (Btk. 218.  §), hi va ta los sze mély el le ni bûn cse lek mény 
(Btk. XV. fe je zet V. cím), köz ve szély oko zás (Btk. 259.  §), 
köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa (Btk. 260.  §),
ter ror cse lek mény (Btk. 261.  §), nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé se (Btk. 261/A.  §), lé gi jár mû, vas úti, vízi,
köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al -
kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (Btk. 262.  §), vissza élés
rob ba nó anyag gal és rob ban tó szer rel (Btk. 263.  §), vissza -
élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel (Btk. 263/A.  §), vissza élés 
ha di tech ni kai ter mék kel és szol gál ta tás sal, il le tõ leg ket tõs
fel hasz ná lá sú ter mék kel (Btk. 263/B.  §), bûn szer ve zet ben
rész vé tel (Btk. 263/C.  §), vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés 
ál tal til tott fegy ver rel (264/C.  §), ga ráz da ság (Btk. 271.  §),
ön bí rás ko dás (Btk. 273.  §), vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá -
sá hoz hasz nált anyag gal (Btk. 283/A.  §), va gyon el le ni
szán dé kos bûn cse lek mény (Btk. XVIII. fe je zet 316–324.  § 
és 326–327.  §), fegy ve re sen el kö ve tett szö kés [Btk. 343.  §
(2) a) pont], fegy ver rel el kö ve tett elöl já ró vagy szol gá la ti
kö zeg el le ni erõ szak [Btk. 355.  § (2) a) pont] el kö ve té se
 miatt el ítél tek, il le tõ leg vele szem ben in téz ke dést al kal -
maz tak, a bün te tés vagy in téz ke dés kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá nak idõ tar ta má ig, de 
leg alább a jog erõs dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ há rom
évig; (...)

6. A Korm. R.2. ren del ke zé sei:
„3.  § (1) E ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a

2.  §-ban, va la mint az Ftv. 3.  §-ában em lí tett en ge dély nem
ad ha tó an nak

a) aki a ti zen nyol ca dik élet évét nem töl töt te be;
b) aki cse lek võ ké pes sé gét ki zá ró vagy kor lá to zó gond -

nok ság alatt áll;
c) akit ál lam el le ni bûn cse lek mény [a Bün te tõ Tör -

vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Btk.) X. fe je zet], em be ri ség el le ni bûn cse lek mény
(Btk. XI. fe je zet), sze mély el le ni bûn cse lek mény [Btk.
166–168.  §, 170.  § (2)–(5) be kez dés, 171.  §, 174.  §,
175/B.  §], nemi er kölcs el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény
[Btk. 197. és 198.  §, 207.  § (3) be kez dés b) pont], hi va ta los 
sze mély el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XV. fe je zet
V. cím), em ber csem pé szés (Btk. 218.  §), köz ér de kû üzem
mû kö dé sé nek meg za va rá sa (Btk. 260.  §), ter ror cse lek -
mény (Btk. 261.  §), nem zet kö zi jogi kö te le zett ség meg sze -
gé se (Btk. 26l/A.  §), légi jár mû, vas úti, vízi, köz úti tö meg -

köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû
ha ta lom ba ke rí té se (Btk. 262.  §), vissza élés lõ fegy ver rel
vagy lõ szer rel (Btk. 263/A.  §), a Btk. 263/A.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott – a kü lö nös vissza esés szem -
pont já ból a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel bûn cse -
lek mény hez ha son ló – bûn cse lek mény, bûn szer ve zet ben
rész vé tel (Btk. 263/C.  §), til tott ál lat vi a dal szer ve zé se
(Btk. 266/A.  §), ál lat kín zás (Btk. 266/B.  §), ga ráz da ság
(Btk. 271.  §), ön bí rás ko dás (Btk. 273.  §), ter mé szet ká ro sí -
tás (Btk. 281.  §), vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz -
nált anyag gal (Btk. 283/A.  §) vagy va gyon el le ni szán dé -
kos bûn cse lek mény (Btk. XVIII. fe je zet 316–324.  § és
326–327.  §) el kö ve té se  miatt el ítél tek, il le tõ leg vele szem -
ben in téz ke dést al kal maz tak, a bün te tés vagy in téz ke dés
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá -
sá nak idõ tar ta má ig, de leg alább a jog erõs dön tés meg ho -
za ta lát kö ve tõ há rom évig;

d) akit bûn cse lek mény bûn szer ve zet ben tör tént el kö ve -
té se  miatt el ítél tek, il let ve, ha vele szem ben bûn cse lek -
mény bûn szer ve zet ben tör tént el kö ve té se  miatt in téz ke -
dést al kal maz tak, a bün te tés vagy in téz ke dés kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá nak idõ tar -
ta má ig, de leg alább a jog erõs dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
há rom évig;

e) aki el len a c) és d) pont ban meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja  miatt bün te tõ -
el já rás fo lyik;

f) aki el len pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok kal
és pi ro tech ni kai ter mé kek kel, lõ fegy ver rel, köz biz ton ság -
ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz zel kap cso la tos sza bály sér -
tés, rend za va rás, sport ren dez vény rend jé nek meg bon tá sa,
szám szer íj vagy szi gony pus ka jog el le nes hasz ná la ta, ve -
szé lyes fe nye ge tés, jo go su lat lan va dá szat, ter mé szet vé del -
mi sza bály sér tés el kö ve té se  miatt bün te tést szab tak ki
vagy in téz ke dést al kal maz tak, a sza bály sér té si ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott két évig;

g) aki az en ge dély ki adá sá ra vo nat ko zó ké rel mé ben va -
lót lan ada tot kö zöl, il let ve a ké re lem mel össze füg gõ va lós
ada tot el hall gat vagy a fegy ver re, lõ szer re (töl tény re) lõ -
sze re lem re, lõ tér re vo nat ko zó jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gét meg sze gi, a ké re lem be nyúj tá sá tól, il -
let ve a vissza vo nó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
két évig.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te le ket a jogi sze -
mély ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, egyéb, jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet ese tén a te vé keny sé gért fe le lõs
ve ze tõ te kin te té ben kell vizs gál ni.”

7. A BM–IM–PM együt tes R. ren del ke zé sei:
„1.  § (1) A ren de let ha tá lya a (2) be kez dés ben meg ha tá -

ro zott bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé nek meg ala po zott gya -
nú ja  miatt bün te tõ el já rás alatt álló sze mé lyek re (a továb -
biak ban: gya nú sí tott), va la mint a ve lük szem ben bün te tõ -
el já rást foly ta tó nyo mo zó ha tó sá gok ra ter jed ki.
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(2) E ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni
a) a Tv. 31.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott bûn cse -

lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott gya nú ja  miatt bün -
te tõ el já rás alatt álló sze mé lyek tõl tör té nõ ujj- és te nyér -
nyo mat vé tel nek, va la mint arc fény kép ké szí tés nek, (...)”

„5.  § A gya nú sí tott kö te les alá vet ni ma gát az ujj- és te -
nyér nyo mat-, il let ve a DNS-min ta vé te li el já rás nak, va la -
mint a fény ké pe zés nek (a továb biak ban együtt: min ta vé -
tel), el len sze gü lé se ese tén vele szem ben tes ti kény szer al -
kal maz ha tó.”

„6.  § (1) El len sze gü lés nek kell te kin te ni a gya nú sí tott -
nak azt a cél za tos cse lek vé sét, ma ga tar tá sát, amely a min -
ta vé tel meg kez dé sét, foly ta tá sát, an nak elõ írások sze rin ti
vég re haj tá sát aka dá lyoz za.

(2) A tes ti kény szer meg fo gást, le fo gást, il let ve tes ti
erõ vel va la mely cse lek vés, ma ga tar tás ab ba ha gyá sá ra
vagy a min ta vé tel tû ré sé re kény sze rí tést je lent.”

III.

1. Fi gye lem mel arra, hogy – el té rõ re lá ci ók ban – az in -
dít vá nyok kö zös alap ja a bûn ügyi nyil ván tar tás, és a men -
te sí tés jog in téz mé nye, az Al kot mány bí ró ság rö vi den át te -
kin tet te ezek lé nye gét.

Bûn ügyi nyil ván tar tás cím szó alatt a ha tá lyos jog sze -
rint olyan – össze füg gõ és össze kap csolt, ámde el té rõ ren -
de zõ el vek és kö ve tel mé nyek men tén ki ala kult – köz hi te -
lû, ha tó sá gi nyil ván tar tá so kat (adat bá zi so kat) ér tünk, ame -
lyek a leg szé le sebb ér te lem ben vett bün te tõ jo gi (anya gi
jogi, bûn ül dö zé si, fel de rí té si) cé lok ra egy aránt fel hasz nál -
ha tó ak. Ez zel pár hu za mo san lé nye ges sze re pet töl te nek be 
a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés ben és in for má ció -
cse ré ben, és még in kább ki emel ke dõ je len tõ ség re tet tek
szert a bün te tõ jo gon kí vü li szfé rá ban, el sõ sor ban bi zo nyos 
alap jo gok kor lá toz ha tó sá gá nak mér cé je ként is. Ezek az
adat bá zi sok struk tu rált rend ben, ám az egyes adat ál lo má -
nyok sa já tos cél jai ál tal meg ha tá ro zot tan – a nyil ván tar tás -
sal érin tet tek tény le ges bün te tõ el já rás jo gi hely ze té hez és a 
bün te tõ el já rás so rán al kal ma zott anya gi jogi kö vet kez mé -
nyek hez nem pon to san iga zod va – tar tal maz zák a bûn cse -
lek mé nyek ter helt je i nek, sze mé lyes és szen zi tív ada ta it.

2.1. Az el ítél tek nyil ván tar tá sa szo ros kap cso lat ban áll
a re ha bi li tá ció (men te sí tés) kér dés kö ré vel.

A re ha bi li tá ció az em be ri mél tó ság hoz való jog ból le ve -
ze tett olyan ga ran ci á lis kö ve tel mény, amely nek cél ja,
hogy az el ítél tet fel old ja mind azon hát rá nyok alól, ame lye -
ket a kü lön bö zõ jog sza bá lyok a bün te tett elõ élet hez fûz -
nek. A re ha bi li tá ció jog in téz mé nye azon alap szik, hogy a
ter helt a bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá val
bün te tett elõ éle tû vé vá lik, s e jogi tény hez – a bün te tés fo -
ga na to sí tá sát (ki ál lá sát) köve tõen is – bün te tõ jo gi és azon
kí vü li jog hát rá nyok kap cso lód nak. A bün te tõ jog a sa ját
dog ma ti kai rend sze ré be il leszt ve – a bûn is mét lés hez kap -
cso ló dó sza bály rend szer ke re té ben – ke ze li azt a hely ze tet, 
ha a bün te tett elõ éle tû el kö ve tõ is mé tel ten bûn cse lek -

ményt va ló sít meg. A bün te tett elõ élet hez azon ban az
egyéb jog te rü le te ken ér vé nyes jog sza bá lyok is fûz nek kö -
vet kez mé nye ket, ame lyek sok szí nû ek le het nek, ter mé sze -
tük, jel le gük több nyi re kor, nem ze ti jog rend és bün te tõ po -
li ti ka füg gõ.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az ál -
lam bün te tõ ha tal ma kor lá to zott köz ha tal mi jo go sít vány; a
kor lá to kat min de nek elõtt az Al kot mány ren del ke zé sei je -
lö lik ki. A kor lá tok tar tal mát, az Al kot mány bí ró ság ko ráb -
bi dön té se i ben eset rõl eset re bon tot ta ki. Ha tá ro za ta i ból
ki tû nik, hogy de mok ra ti kus tár sa da lom ban az alap jo gi vé -
de lem a bûn cse lek mé nyek el kö ve tõ it is meg il le ti, az Al -
kot mány 54.  § (1) be kez dé se sze rin ti, az em be ri élet hez és
mél tó ság hoz való jog pe dig a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo -
nás rend sze ré ben is ab szo lút ér té ket je lent [össze fog la ló an
pl. 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 93.;
14/2004. (V. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 241, 254–256.;
42/2005. (XI. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 504,
517–518.].

A bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás fo lya ma ta több sza -
kaszt fog lal ma gá ban, ab ban az el já rás le foly ta tá sa és az
el ítél te tés jogi té nye csu pán az egyik moz za nat. Ah hoz
szo ro san kap cso lód nak a szin tén köz vet len alap jo gi kor lá -
to zás ban meg nyil vá nu ló, a vég re haj tás so rán el szen ve dett
jog hát rá nyok, ame lyek re az al kot má nyos vé de lem szin tén
ki ter jed; kor lá to zá suk ra a szük sé ges ség és ará nyos ság kö -
ve tel mé nye sze rint ke rül het sor [pl. 5/1992. (I. 30.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1992, 27, 31.; 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 77, 85.].

Az em be ri mél tó ság hoz való jog nak szá mos, az Al kot -
mány ban ne ve sí tett és nem ne ve sí tett össze te võ je van.
Fon tos ré sze az ön ren del ke zés hez való jog, a ma gán szfé ra
vé del me, és en nek egyik spe ci á lis as pek tu sa: az adat vé de -
lem. A min den kit meg il le tõ, a sze mé lyi ség sza bad ki bon -
ta koz ta tá sá hoz, az ön ren del ke zés hez és a sze mé lyes ada -
tok vé del mé hez fû zõ dõ jog ból az Al kot mány bí ró ság le ve -
zet te to váb bá azt is, hogy a bûn cse lek mé nyek el kö ve té sé -
hez fû zõ dõ kö vet kez mé nyek ha tó kö re sem le het kor lát lan.
Az el ítél te tés té nye a bün te tõ jo gon kí vü li szfé rá ban nem
ve zet het szük ség te len kor lá to zá sok hoz; a sza bá lyo zás so -
rán figye lembe kell ven ni a sze mé lyes ada tok hoz való jo -
got és az em be ri mél tó ság hoz való alap jo got [12/1996.
(III. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 1996, 241, 244–245.].

Az em be ri mél tó ság hoz való jog ból kö vet ke zik, hogy az 
el ítél tek nek le he tõ sé get kell biz to sí ta ni a re ha bi li tá ci ó ra,
arra, hogy jog sér tés nél kül helyt áll ja nak egy sza bad tár sa -
da lom fel té te lei kö zött. A re szo ci a li zá ció pe dig meg kö ve -
te li, hogy az arra ob jek tív szem pon tok alap ján ér de me sült
el kö ve tõ szá má ra egy ké sõb bi, bün te tés tõl men tes élet vi tel 
fel té te le it a jog meg te remt se. Ez nem csu pán a ter helt ér de -
ke, ha nem a tár sa da lo mé is, mint hogy a bün te tõ jo gon kí -
vü li meg szo rí tá sok meg szû né sé vel, a bün tet len elõ é le tû e -
ket meg il le tõ tiszt sé gek el lá tá sá ra, ál lá sok be töl té sé re való 
új le he tõ sé gek meg nyí lá sa nö ve li el he lyez ke dé si esé lye i -
ket, ami pe dig csök ken ti a tár sa dal mi gon dos ko dás költ sé -
ge it, le he tõ vé te szi az el ítélt szá má ra a bûn is mét lés el ke rü -
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lé sét. Erre fi gye lem mel is mer te el az Al kot mány bí ró ság a
re szo ci a li zá ció je len tõ sé gét már a fog va tar tás sza ka szá ban 
is, és mond ta ki ál ta lá nos ér vénnyel hogy az alap jo gok
kor lá to zá sa so rán ek kor is „tö re ked ni kell a tár sa da lom vé -
del me ér de ké ben fel tét le nül szük sé ges, mi ni má lis mér ték -
re” [13/2001. (V. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 177, 194.; 
569/B/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1015, 1019.].

2.2. A re ha bi li tá ció ezen el vek men tén nyert el is me rést a
kü lön bö zõ nem zet kö zi do ku men tu mok ban: így az Eu ró pa
Ta nács R (84) 10 szá mú, az el ítél tek bûn ügyi nyil ván tar tá sá -
ról és re ha bi li tá lá sá ról  szóló Aján lá sá ban; az Eu ró pa Ta nács
Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak R (96) 8 szá mú, a bün te tõ jog-po li -
ti ká ról az át ala ku ló Eu ró pá ban címû Aján lá sá ban; a Ta nács
2005. no vem ber 21-i 2005/876/IB ha tá ro za tá ban.

Mind ezek hang sú lyoz zák, hogy a de mok ra ti kus ér té kek 
fel adá sa még sú lyos bû nö zé si hely zet ben sem el fo ga dott, a 
bû nö zés és a nem zet kö zi bû nö zés el le ni küz de lem csak az
em be ri jo gok tisz te let ben tar tá sá val és a jog ural má ból fa -
ka dó kö ve tel mé nyek men tén va ló sul hat meg. Az el vek bõl
kö vet ke zõ en az ál la mok nak a bûn el kö ve tõk tár sa dal mi be -
il lesz ke dé se ér de ké ben jogi esz kö zök igény be vé te lé vel is
fo lya ma tos erõ fe szí té se ket kell ten ni ük, mert ez köz vet len
ha tás sal van a bû nö zés ala ku lá sá ra. A bû nö zés el le ni nem -
zet kö zi fel lé pés egyik esz kö ze, az el kö ve tõk re vo nat ko zó
in for má ció cse re is csak az igaz ság szol gál ta tás mû kö dé sét,
a sze mély re sza bott he lyes dön tés ho za talt elõ se gí tõ olyan
esz köz le het, amely nem ront hat ja az el ítél tek tár sa da lom -
ba való is mé telt be il lesz ke dé sé nek esé lye it.

2.3. A re ha bi li tá ci ót szol gá ló men te sí tés jog in téz mé -
nye ál tal ki tû zött, a bün te tõ jo gi szank ci ó hoz és a bün te tõ -
jog, mint vég sõ esz köz igény be vé te lé hez kap csolt cé lo kat
töri át az, hogy az el ítél tet ez zel egy idõ ben nem tör lik a
bûn ügyi nyil ván tar tás ból, majd a jog rend eh hez a nyil ván -
tar tá si idõ höz fûz to váb bi, bün te tõ jo gon kí vü li hát rá nyo -
kat (a fog lal ko zá sok, hi va tá sok, ál lá sok gya kor lá sá hoz,
tiszt sé gek, funk ci ók, ran gok el nye ré sé hez ef fek tív bün tet -
len sé get elõ író kri té ri um rend szer). Ez zel a tény le ges és a
bün te tõ jo gi ér te lem ben vett „bün tet len ség” fo gal ma ép pen 
a bün te tõ jo gon kí vü li szfé rá ban kü lö nül el éle sen egy más -
tól. A ket tõ nek a met szés pont já ba pe dig a bûn ügyi nyil -
ván tar tó ke rül két fé le ér te lem ben is. Egy részt ez a lajst rom 
al kal mas sá vált a tény le ges bün tet len ség rész le ges el len õr -
zé sé re, más fe lõl a men te sí té sen túli (sõt ak kor kez dõ dõ),
azt je len tõ sen meg is ha la dó nyil ván tar tá si idõt a jog al ko tó 
az al kal mas ság (meg bíz ha tó ság) vizs gá la tá ra szol gá ló biz -
ton sá gi esz köz zé, má sod la gos jog hát ránnyá mi nõ sí tet te.

Az Al kot mány bí ró ság el is me ri, hogy a bûn ügyi nyil -
ván tar tás mint tör vény ben meg ha tá ro zott és al kot má nyos
cé lok ra igény be ve he tõ adat bá zis lé te zé se in do kolt, ám az
erre vo nat ko zó sza bá lyo zás ki ala kí tá sa so rán is fi gye lem -
mel kell len ni mind azon al kot má nyos kor lá tok ra, ame lyek
az alap jo gi vé de lem bõl fa kad nak. Ugyan ez a tar tal mi kö -
ve tel mény ér vé nyes mind azon ese tek re, ami kor – más jog -
sza bá lyok alap ján – a jog al ko tó a jog ala nyok nak az adat -
bá zis ban való sze rep lé sé hez jog kö vet kez ményt kap csol. A 

to váb bi ak ban eb bõl ki in dul va vizs gál ta meg az in dít vá -
nyok ban fog lalt ki fo gá so kat.

IV.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azo kat az in dít vá nyo kat
vizs gál ta, ame lyek a Bnyt. sza bá lya it – ön ma guk ban – az
Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé re, 30/A.  § (1) be kez dés
k) pont já ra, 8.  § (1)–(2) be kez dé sé re, 16.  §-ára, 54.  §
(1)–(2) be kez dé sé re, 59.  §-ára, 67.  §-ára és 70/A.  §-ára hi -
vat ko zás sal tá mad ták. Ez zel össze füg gés ben ke rült sor, a
Bnyt. egyes sza bá lya i val szo ros össze füg gés ben álló (vagy 
az in dít vá nyo zók ál tal ilyen nek vélt), ese ten ként azok vég -
re haj tá sá nak te kint he tõ ren de le tek egyes jogszabályhe -
lyeinek át te kin té sé re. Ezt köve tõen azon in dít vá nyok ke -
rül tek el bí rá lás ra, ame lyek az egyes fog lal ko zá sok gya kor -
lá sá ra vo nat ko zó tör vények meg ha tá ro zott, a Bnyt. ren del -
ke zé sé re vissza ve ze tett sza bá lya it – el sõd le ge sen az Al -
kot mány 9.  § (2) be kez dé sé re, 70/A.  §-ára, 70/B.  §-ára, bi -
zo nyos ese tek ben pe dig a 2.  § (1) be kez dé sé re, 8.  § (2) be -
kez dé sé re, il let ve az 59.  §-ára ala pít va – tar tot ták alkot -
mány elle nesnek. Eh hez kap cso ló dó an fog lal ko zott az Al -
kot mány bí ró ság azon in dít vá nyi ré szek kel is, ame lyek az
SzVMt.-nek az elõ zõ ek kel szo ros kap cso lat ban nem álló
to váb bi ren del ke zé se i re, il let ve az SzVMt.-hez, vagy a
Bnyt.-hez szin tén mar gi ná li san kap cso ló dó más jog sza bá -
lyok ra vo nat koz tak.

1. A több rész bõl álló bûn ügyi nyil ván tar tás
olyan – rész le ge sen – egy más tól el kü lö ní tet ten mû kö dõ,
de szá mos eset ben szük ség kép pen össze kap cso ló dó adat -
bá zi sok összes sé ge, ame lyek egyen ként is a sze mé lyes és a 
kü lön le ges sze mé lyes ada tok ki vé te le sen nagy mennyi sé -
gû adat ál lo má nyát tar tal maz zák. Az adat bá zi sok lé te zé se,
az ada tok ke ze lé se, az ada tok kal való ren del ke zés min den
eset ben alap jo gi kor lá to zást je lent, mint hogy az Al kot -
mány 59.  §-ából le ve ze tett vé de lem a bûn ügyi sze mé lyes
ada tok ra is ki ter jed. Az in for má ci ós ön ren del ke zés hez
való jog kor lá to zá sa a bün te tõ el já rás le zá rá sát, mi több, a
jog erõs el ítél te tést köve tõen is fenn ma rad, mi vel a nyil -
ván tar tá si idõk nem a bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé nyek hez, 
nem a bün te té si cé lok hoz, s nem a bün te tõ el já rás kü lön bö -
zõ sza ka sza i hoz kap cso lód nak.

Az adat ál lo má nyok ada ta i nak a bün te tõ ügyek ben el já -
ró ha tó sá gok ál tal tör té nõ be szer zé se, fel hasz ná lá sa,
össze kap cso lá sa a konk rét bün te tõ el já rá sok ban bi zo nyí tá -
si szem pon tok alap ján el ke rül he tet len. Ez hoz zá tar to zik a
bün te tõ el já rás lé nye gé hez, az ál lam bün te tõ igé nyé nek ha -
té kony ér vé nye sí té sé hez és a bün te tés tör vényes mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sá hoz. Az in dít vá nyo zók sem ezt kifogá -
solták. Kü lön bö zõ össze füg gé sek ben arra hi vat koz tak,
hogy a bün te tõ el já rás le zá rá sát köve tõen nem ér vé nye sül -
nek az adat to váb bí tás kor lá tai, il let ve – el sõ sor ban az in -
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do ko lat la nul hosszú ide ig tar tó, dif fe ren ci á lat lan nyil ván -
tar tá si idõk re fi gye lem mel – az adat biz ton ság, va la mint az
adat ta ka ré kos ság elve, a kül sõ fel hasz ná lók adat igény lés -
re való fel jo go sí tá sa pe dig túl sá go san szé les kö rû en és bi -
zony ta la nul kö rül írt ese tek re, az ada tok in do ko lat la nul
nagy ter je del mé re vo nat koz tat va ke rült meg ál la pí tás ra. Az 
al kot má nyos sá gi vizs gá la tot kez de mé nye zõk te hát (ide
nem ért ve, az adat fel vé tel mód ját vi ta tó egyet len ké rel me -
zõt) a bün te tõ el já rá son kí vü li ese tek re vo nat ko zó an ál lí -
tot ták az Al kot mány 59.  §-a sze rin ti alap jo gi sé rel met. A
bün te tõ el já rá son kí vü li ese tek ben pe dig el sõ sor ban az ada -
tok hoz való hoz zá fé rés ter je del mét meg ha tá ro zó sza bá -
lyok tól függ, hogy a bûn ügyi sze mé lyes ada tok nak – adott
kon tex tus ban – mi kor, mi lyen mély ség ben van „sze mé lyi -
ségp ro fil” for má ló ere je, mennyi ben ér vé nye sül az in for -
má ci ós ön ren del ke zés hez való jog, s ezek függ vé nyé ben
ér vény re jut hat nak-e a re ha bi li tá ció kö ve tel mé nyei. Ezért
az Al kot mány bí ró ság el sõ ként azt vizs gál ta, hogy a tá ma -
dott ren del ke zé sek – az Al kot mány 8.  § (1)–(2) bekezdé -
seire is fi gye lem mel – meg fe lel nek-e az Al kot mány
59.  §-ából le ve zet he tõ kö ve tel mé nyek nek, il let ve ez zel
össze füg gés ben az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak. Te kin tet tel arra, hogy a Bnyt. tá ma dott ren del -
ke zé se i nek tar tal ma szo ros össze füg gés ben áll – a kü lön
nem vi ta tott – a nyil ván tar tás adat tar ta má ra vo nat ko zó
10.  § ren del ke zé se i vel, a vizs gá la tot en nek figye lembe -
véte lével vé gez te el.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 59.  § (1) be -
kez dé sé hez fû zött ér tel me zé se so rán már mû kö dé sé nek
kez de tén ki fej tet te, hogy a sze mé lyes ada tok vé del mé hez
való alap jo got nem ha gyo má nyos vé del mi jog nak te kin ti.
Dön té se i ben egy aránt hang sú lyoz ta az adat vé de lem ak tív
ol da lát és az ál lam nak a jog ér vé nye sí té sé vel össze füg gõ
in téz mény vé del mi kö te le zett sé gét.

Az adat vé de lem tar tal má nak alap ve tõ al kot má nyos kö -
ve tel mé nye it és ele me it rész le te sen a 15/1991. (IV. 13.)
AB ha tá ro za tá ban (a továb biak ban: Abh.) fek tet te le az Al -
kot mány bí ró ság. „Az Al kot mány 59.  §-ában biz to sí tott
sze mé lyes ada tok vé del mé hez való jog nak esze rint az a
tar tal ma, hogy min den ki maga ren del ke zik sze mé lyes ada -
ta i nak fel tá rá sá ról. Sze mé lyes ada tot fel ven ni és fel hasz -
nál ni te hát ál ta lá ban csa kis az érin tett be le egye zé sé vel sza -
bad; min den ki szá má ra kö vet he tõ vé és el len õriz he tõ vé
kell ten ni az adat fel dol go zás egész út ját, va gyis min den ki -
nek joga van tud ni, ki, hol, mi kor, mi lyen cél ra hasz nál ja
fel az õ sze mé lyes ada tát. Ki vé te le sen tör vény el ren del he ti 
sze mé lyes adat kö te le zõ ki szol gál ta tá sát, és elõ ír hat ja a
fel hasz ná lás mód ját is. Az ilyen tör vény kor lá toz za az in -
for má ci ós ön ren del ke zés alap ve tõ jo gát, és ak kor al kot má -
nyos, ha meg fe lel az Al kot mány 8.  §-ában meg kö ve telt
fel té te lek nek.” A ha tá ro zat ki emel te to váb bá, hogy a sze -
mé lyes ada tok fel dol go zá sá nak tör vénnyel való el ren de lé -
se ezen kí vül is ga ran ci á kat kí ván meg az adat ke ze lés va la -
mennyi fá zi sá ban. Az érin tett szá má ra – jo ga i nak gya kor -
lá sa ér de ké ben – kö vet he tõ vé kell ten ni az adat fel dol go zás 
út ját, s kü lön biz to sí té kok szük sé ge sek arra az eset re, ha az 

adat fel dol go zás ra be le egye zé se nél kül ke rül sor. E ga ran -
ci ák ren del te té se, hogy ob jek tív kor lá tok közé szo rít sák az
adat út ját. A dön tés hang sú lyos ele me volt, hogy az adat tá -
ro lás és fel dol go zás leg fon to sabb kor lát ja a cél hoz kö tött -
ség, ami egy ben az in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gya -
kor lá sá nak leg fon to sabb fel té te le, il let ve ga ran ci á ja. „A
ha tá ro zott cél nél kü li, s de fi ni ált cé lok hi á nyá ban a kü lön -
bö zõ fel hasz ná lá si cé lok sze rint nem oszt ha tó, bár mely
ada tot elõ re meg nem ha tá roz ha tó fel hasz ná lói kö rök szá -
má ra ren del ke zés re bo csá tó, »kész let re« való adat fel dol -
go zás ön ma gá ban alkot mány elle nes.” A cél hoz kö tött ség -
nek az adat fel vé tel tõl kezd ve az adat tör lé sig be zá ró lag ér -
vé nye sül nie kell (ABH 1991, 40–44.).

A tör vénnyel tör té nõ alap jog kor lá to zás sal össze füg gés -
ben már az Abh. ki emel te, majd a 46/1995. (VI. 9.) AB ha -
tá ro zat még mar kán sabb kö ve tel ménnyé tet te, hogy a
szük sé ges sé get szi go rú mér cé vel kell mér ni. Erre nem ke -
rül het sor túl ál ta lá no san meg ha tá ro zott okok, pl. szer ve -
ze tek „fel ada ta i nak el lá tá sa”, „má sok ér de ke i nek” „jo gos
ér de kek” és más ha son ló meg ra gad ha tat lan ka te gó ri ák,
vagy ön ma gá ban a köz ér dek re tör té nõ hi vat ko zás alap ján.
„Az el ke rül he tet len ség és szük sé ges ség a »köz ér dek nél«
szi go rúbb al kot má nyos kö ve tel mény (...), va gyis az Al kot -
mány bí ró ság a »köz ér dek« fenn ál lá sá nak és al kot má nyos
in do ká nak a vizs gá la tá nál is a »szük sé ges ség – ará nyos -
ság« is mér ve it al kal maz za” (ABH 1991, 40, 45, 47.; ABH
1995, 219, 224.).

1.2. Az egyik in dít vánnyal több ren del ke zé sé ben is
érin tett, a bûn tet te sek nyil ván tar tá sa el ne ve zé sû re gisz ter
cél ját a Bnyt. 9.  § elsõ for du la ta ha tá roz za meg, míg a má -
so dik for du la ta a célt tá gí tó is mér ve ket so rol ja fel. A nyil -
ván tar tás adat tar tal mát a 10.  § (1) be kez dé se a)–o) pont jai,
il let ve a (2) be kez dés a)–j) pont jai rög zí tik. A fel so ro lás -
ból meg ál la pít ha tó an a nyil ván tar tás sze mé lyi ha tá lya nem 
a tény le ges el íté lés hez kap cso ló dik. Füg get le nül a konk rét
bün te tõ el já rás ban ho zott dön tés tar tal má tól, az el já rás le -
zá rá sát köve tõen tel jes kö rû en és min den ele mé ben ki ter -
jed mind azok ra, akik kel szem ben bün te tõ el já rást kez de -
mé nyez tek és ügyük ben bár mely el já rá si sza kasz ban, bár -
mi lyen tar tal mú ha tá ro zat szü le tett. Így még a ter helt té
nem vált bün te tõ el já rás sal érin tet tek (pl. a nyil ván va ló an
alap ta lan kez de mé nye zés „ered mé nyét je len tõ” nyo mo zás
meg szün te té se kor, a fel je len tés el uta sí tá sa kor) „egyen ran -
gú ak” a tény le ge sen el ítél tek kel. Ez az adat bá zis cél já hoz
mért va ló ság tar tal mát is meg kér dõ je le zi. A tár gyi ha tályt
te kint ve a nyil ván tar tás ele mei közé tar toz nak az el kö ve tõ -
re vo nat ko zó, bün te tõ jo gi le író ada tok, to váb bá a bûn cse -
lek ménnyel, az el já rás sal és az el já ró ha tó sá gok és a bí ró -
ság azo no sí tá sá val kap cso la tos ada tok. Ki ter jed a re gisz ter 
a kü lön le ges el já rás ban ho zott ha tá ro za tok ra, a kül föl di el -
íté lés té nyé nek el is me ré sé re, a ke gye lem re, a men te sí tés re
és a nyil ván tar tott ha lá lá ra. Szé les kö rû en tar tal maz za va la -
mennyi bün te tés és in téz ke dés vég re haj tá sá val kap cso la -
tos ada to kat. A nyil ván tar tás idõ be li ha tá lyát – a más ok ból 
szin tén tá ma dott – 16.  § ren del ke zé sei szab ják meg, a men -
te sí tés idõ pont já hoz köt ve a tör lés idõ tar ta má nak kez de tét.
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A nyil ván tar tok ada tok igény lé sé nek sza bá lya it a Bnyt.
17–19/A.  §-ai tar tal maz zák.

1.3. Az adat igény lés re vo nat ko zó tör vényhelyek kö zül, 
a Bnyt. tá ma dott 18.  §-a va ló já ban nem tar tal maz adat -
igény lés re való jo go sult sá got, mint hogy a tör vény – a Ma -
gyar Köz löny nyom dai tõ pél dá nya sze rin ti – hi va ta lo san
ki hir de tett szö ve gé ben az ilyen fel ha tal ma zást meg ala po -
zó „jo go sult” szó nem sze re pel. A jo go sult ság ra tör té nõ
uta lás hi á nyá ban a ren del ke zés a ha tá ro zott, vi lá gos, nor -
ma tar tal mat nél kü lö zõ vé vá lik, ami pe dig az Al kot mány -
bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en va la mennyi jog sza bály
alap ve tõ al kot má nyos sá gi kri té ri u ma [pl. 11/1991.
(III. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 34, 35.; 26/1996.
(IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 135, 142.; 47/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 525, 536, 551.]. A
42/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat konk ré tan meg is fo gal -
maz ta, hogy „alkot mány elle nessé nyil vá nít ha tó az a sza -
bály, amely ér tel mez he tet len vol tá nál fog va te remt jog bi -
zony ta lan sá got (...)” (ABH 1997, 299, 301.).

Az Al kot mány bí ró ság több íz ben nyo ma té ko sí tot ta,
hogy a jog ál la mi ság kla u zu lá ja szo ro san össze függ az
alap jo gi vé de lem al kot má nyos el vé vel. [pl. 5/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 75, 85.; 6/1998. (III. 1.) 
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 91, 98–99.; 36/2000. (X. 27.)
AB ha tá ro zat, ABH 2000, 241, 272.; 65/2003. (XII. 18.)
AB ha tá ro zat, ABH, 2003, 707, 718–719.]. A 36/2000.
(X. 27.) AB ha tá ro zat elvi él lel mu ta tott rá, hogy az alap jo -
got érin tõ kor lá to zás nak az el éren dõ cél és az al kal ma zott
esz köz re lá ci ó já ban min den kor ha tá ro zott tör vényi ren del -
ke zé sen kell ala pul nia (ABH 2000, 241, 274.). A 65/2002.
(XII. 3.) AB dön tés ki emel te, hogy a kü lön le ges ada tok ke -
ze lé sé re vo nat ko zó tör vényi fel ha tal ma zás egy ér tel mû sé -
gé nek hi á nya ön ma gá ban is alkot mány elle nes alap jo gi
kor lá to zást va ló sít meg (rész le te sen: ABH 2002, 357,
363–364.).

Az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sét érin tõ jog kor lá to zás 
te kin te té ben a Bnyt. 18.  §-ának nyelv ta ni lag in ko he rens
tar tal má ra fi gye lem mel, je len leg ép pen az el éren dõ cél ér -
de ké ben az al kal maz ha tó esz köz re vo nat ko zó tör vényi fel -
ha tal ma zás hi ány zik. A vizs gált ren del ke zés ugyan ak kor
szá mos te rü le ten és el té rõ okok ból jo go sít fel kü lön bö zõ
szer ve ket és in téz mé nye ket a kü lön le ges sze mé lyes ada -
tok hoz való tel jes körû hoz zá fé rés re. Az így igé nyelt ada -
tok ra más jog sza bá lyok to váb bi, alap jo go kat érin tõ kor lá -
to zá so kat – köz vet le nül, kö te le zõ ere jû jogi nor ma szint -
jén, vagy mér le ge lést en ge dõ meg fo gal ma zás ban – te le pí -
te nek (pl. egyes fog lal ko zá sok gya kor lá sá val kap cso lat -
ban).

A Bnyt. 18.  §-ában meg lé võ jog bi zony ta lan ság ele ve
fel bo rít ja azt a ké nyes egyen súlyt, amely a tör vénnyel el -
ren delt kö te le zõ adat szol gál ta tás ese tén az adat alany – az
adat ke ze lõ – adat igény lõ hár ma sá ban csak a kü lön le ges
ada tok ke ze lé sé nek fo ko zott al kot má nyos sá gi ga ran ci ái
hi bát lan meg tar tá sá val ér he tõ el. Ugyan ak kor a vizs gált
ren del ke zés – az aláb bi ak sze rint – más szem pon tok alap -

ján is el len tét ben áll az Al kot mány 59.  §-a sze rin ti kö ve tel -
mé nyek kel.

1.4. A Bnyt. 17., 18., 19., 19/A.  §-ai a bûn tet te sek nyil -
ván tar tá sá ra vo nat ko zó adat bá zis ból való adat igény lés jo -
go sult ja it és az adat igény lés kö rét lis táz za. Az itt meg je löl -
te ket – idõ be li kor lá tok nél kül (azaz a nyil ván tar tás tel jes
idõ tar ta ma alatt) – a 10.  § sze rint nyil ván tar tott ada tok
rend kí vül szé les kö ré nek igény lé sé re jo go sí tó fel so ro lás
azon ban sem mi lyen te kin tet ben nem tel jes, nem pon tos,
nem egy ér tel mû, nem át lát ha tó, és az ér dek-le gi ti mi tás
szem pont já ból is el té rõ ese te ket von azo nos sza bá lyo zá si
kör be. E ren del ke zé sek nem min den eset ben ne ve sí tik az
adat igény lés konk rét jo go sult ját, több olyan sza bályt tar -
tal maz nak, ame lyek elõ ze tes, ál ta lá nos fel ha tal ma zást ad -
nak kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott „jo go sul tak nak”. Pél -
dá ul a 17.  § (1) be kez dés e) pont ja alap ján min den kö tött -
ség nél kül vá lik bár mely kül föl di nyo mo zó ha tó ság az
adat igény lés jo go sult já vá, mi köz ben az sem tisz tá zott, ez a 
stá tu sa a ma gyar jog ren del ke zé se i nek meg fe lel-e. Sem mi -
fé le konk rét jo go sult ja nincs a 17.  § f) pont já ban rög zí tett
„adat to váb bí tás ra fel jo go sí tott más szerv”-nek, vagy a
19.  § k) pont ja sze rin ti „te vé keny ség vég zé sét en ge dé lye zõ 
ha tó ság nak”. Part ta lan ná te szi az adat igény lést a 17.  §
(1) be kez dés g) pont sze rin ti ál ta lá nos ság ban meg je lölt
„szer vek re” és „ha tó sá gok ra” vo nat ko zó fel so ro lás, vagy a 
(2) be kez dé se sze rin ti, bár mi lyen szin tû jog sza bály ban,
ge ne rá li san ha tás kör, il let ve fel adat sze rin ti fel jo go sí tás.
Ezek, il let ve a to váb bi ren del ke zé sek nem zár ják ki azt
sem, hogy az itt sza bá lyo zot tal meg egye zõ (ha son ló) vagy
el té rõ tar ta lom mal adat igény lé si jo go sult sá got to váb bi tör -
vények is meg ha tá roz za nak (mint aho gyan a va ló ság ban
ez a hely zet). E mel lett az adat igény lés kö ré ben ge ne rá li -
san hi vat koz nak „más tör vények, il let ve jog sza bá lyok”
ren del ke zé se i re (pl. 19.  § be ve ze tõ ren del ke zé se), vagy
adat igény lé si okok ra [pl. 19.  § k) pont]. Kor lá to zás tól
men tes, át sem te kint he tõ ál ta lá nos fel jo go sí tást ka pott az
adat igény lés re az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a 17.  §
(1) be kez dés b) pont já ban, vagy a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok a 17.  § (1) be kez dés c) pont já ban.

Ez a meg ol dás azt ered mé nye zi, hogy a kor lá to zó nak
szánt – 17–19/A.  § sze rin ti – ren del ke zé sek ön ma guk old -
ják fel a kor lá to zás ér tel mét, és vég sõ so ron el te kin te nek
az ada tok fel hasz ná lás nak cél já tól, az adat ké rés in do kolt -
sá gá tól; en nek so rán kö zér de kû sé gi szem pon to kat nem,
vagy csak na gyon át té te le sen ér vé nye sí te nek, köz jo gi és
ma gán jo gi fel hasz ná lók kö zött ér de mi kü lönb sé get nem
tesz nek [pl. 17.  § b), c), e), f), g) pont, 18.  § a) aa) pont,
e) pont, 19.  § a), i), k) pont, s leg preg nán sab ban a 17.  §
(2) be kez dés, 19.  § (2) be kez dés, 19/A.  §]. A Bnyt. egyes
ren del ke zé sei az adat meg is me rés hez és fel hasz ná lás hoz
tör vényi szin tet sem kí ván nak meg, ál ta lá ban ren del kez -
nek „jog sza bá lyi” fel ha tal ma zás ról [pl. 17.  § (1) be kez dés
b) pont, e) pont, (2) be kez dés, 19.  § k) pont], mi köz ben
alap jog köz vet len kor lá to zá sá ra csak tör vény ad hat fel ha -
tal ma zást. Más ese tek ben a Bnyt. nem ha tá roz za meg az
adat igény lés re, fel hasz ná lás ra jo go sult sá got ke let kez te tõ
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jog for rá si szin tet sem [pl. 17.  § (1) be kez dés a), b), d),
g) pont jai, 18.  §, 19.  §]. A bûn ügyi nyil ván tar tás így ál ta lá -
ban véve a tel jes fog lal koz ta tá si, mun ka vál la lói szfé rá ban
a sze mé lyi ség „ál ta lá nos át vi lá gí tá sá nak” esz kö zé vé vá lik. 
Ez a funk ci ó ja meg ma rad ak kor is, ha az érin tett már men -
te sült a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól, és
funk ció nél kü li mind azon ese tek ben, ha az érin tett el len
nem is in dult bün te tõ el já rás, vagy az fel men tés sel be fe je -
zõ dött. A 10.  § ren del ke zé sei foly tán ugyan is a nyil ván tar -
tás adat tar ta ma nem a jog erõ re ké pes ügy dön tõ bí ró sá gi
ha tá ro za tok hoz, vagy a fe le lõs sé get leg alább át té te le sen
meg ál la pí tó, szank ci ót tar tal ma zó más ha tó sá gi ha tá ro za -
tok hoz kap cso ló dik. Tar tal maz za – a ter helt té nem is min -
dig vált – sze mé lyek ada ta it, és (oly kor csu pán a fel je len tõ
ál tal mi nõ sí tett) vé lel me zett bûn cse lek mé nye it (pl. nyo -
mo zá si sza kasz ban ho zott meg szün te tõ vég zés), a fel men -
tõ íté let meg ho za ta la kor pe dig nem a bí ró sá gi dön tés rõl,
csu pán a vád ról ad tá jé koz ta tást. Az így nyert ada tok azon -
ban az adat igény lõk dön té sé nek az ada ta lannyal kap cso la -
tos dön té se (ne ga tív) be fo lyá so lá sá ra szin tén al kal ma sak.

Az adat igény lés tar tal ma más szem pont ból is tisz tá zat -
lan, ál ta lá ban véve túl szé le sen, ese ten ként pe dig nem egy -
ér tel mû en meg ha tá ro zott. A Bnyt. 17–18.  §-ai nak be ve ze -
tõ for du la ta, il let ve a 19/A.  §-a az ott fel so rolt ese tek -
ben – az adat igény lés cél já tól füg get le nül – a 10.  § sze rint
nyil ván tar tott ada tok tel jes körû igény lé sé re jo go sít ja a fel -
hasz ná lót; a 19.  § be ve ze tõ mon da ta pe dig „a 10.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada tok ból” való adat igény lés
for du la tot al kal maz za. Azt a ké sõb bi ren del ke zé sek sem
tisz táz zák, hogy az egyes, egy más tól je len tõs mér ték ben
el té rõ ese tek ben ez – az a)-tól o) pon tig ter je dõ – fel so ro -
lás nak pon to san mely ele me i re ter jed ki.

E sza bá lyok for ma i lag „adat igény lés rõl” in téz ked nek,
de a Bnyt. to váb bi ren del ke zé se it figye lembe véve en nek
tel je sí té se egyet len eset ben sem igény li az adat alany hoz -
zá já ru lá sát, az adat alany az adat át adás ról és az adat út já ról
tá jé koz ta tást csak ké re lem re kap, il let ve egyes ese tek ben
ez utób bi is meg ta gad ha tó (Bnyt. 54.  § má so dik mon dat).
A Bnyt. 49.  § (3) be kez dé sé nek ki je len tõ mód ban tör té nõ
fo gal ma zá sá ból kö vet ke zõ en pe dig a bûn ügyi nyil ván tar tó 
a fel hasz ná lók ré szé re ha tár idõn be lül kö te les tel je sí te ni az 
adat szol gál ta tást. En nél fog va a vizs gált ren del ke zé sek
min den eset ben a kö te le zõ adat szol gál ta tás sal egy te kin tet
alá es nek, az zal azo nos mó don mû köd nek, arra te kin tet
nél kül, hogy az adat igény lé si ér de kek sú lya je len tõs mér -
ték ben el té rõ (pl. bün te tõ el já rás le foly ta tá sa, ma gán szfé rá -
ban tör té nõ fog lal koz ta tás, köz le ke dé si igaz ga tás). Az
adat fel hasz ná lá si jo go sult ság sze mé lyi, tár gyi és idõ be li
ha tá lya an nak ren del te té sé tõl füg get le nül egy be esik a
Bnyt. ha tá lyá val.

1.4.1. Aho gyan arra az Al kot mány bí ró ság – már a
2/1990. (II. 18.) AB ha tá ro za tá ban, majd a 20/1990. (X. 4.) 
AB ha tá ro za tá ban, il let ve az 55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro -
za tá ban, leg utóbb pe dig a 36/2007. (VI. 6.) AB ha tá ro za tá -
ban rá mu ta tott – a sze mé lyes ada tok vé del me nem azt je -
len ti, hogy azo kat az érin tet ten kí vül sen ki és sem mi lyen

ok ból nem is mer he ti meg. Ön ma gá ban nem sér ti az Al kot -
mány e ren del ke zé sét, ha jog sza bály a sze mé lyes ada tok
köz lé sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get ír elõ. Az ilyen tör -
vényi kor lá to zás is alkot mány elle nes azon ban ak kor, ha
arra kény sze rí tõ ok nél kül, a szük sé ges ség és ará nyos ság
al kot má nyi mér cé jét túl lép ve ke rül sor (ABH 1990, 18,
20.; ABH 1990, 69, 70.; ABH 2001, 442, 460.; ABH 2007, 
433, 447.). Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor több ha tá ro -
za tá ban az Al kot mány 59.  §-a sze rin ti in for má ci ós ön ren -
del ke zé si jog alap té te le ként szö gez te le, hogy a cél hoz kö -
tött ség elve az adat ke ze lés egész fo lya ma tá ra, így az adat -
to váb bí tás ra, az adat igény lés re, az adat át vé tel re is vo nat -
ko zik. Az adat alany szá má ra kö vet he tõ vé kell ten ni az
adat út ját, az érin tett tud ta nél kü li adat to váb bí tás ese te it
pe dig meg fe le lõ tör vényi szin tû ga ran ci ák nak kell övez -
niük (el sõ ként: Abh. ABH 1991, 40, 43.).

Az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé hez kap cso ló dó an is
van nak olyan ese tek, ami kor az egyén nek a szük sé ges
mér ték ben el kell vi sel nie jo ga i nak tár sa dal mi ér dek bõl
való kor lá to zá sát, így bi zo nyos pon ton túl nem aka dá lyoz -
hat ja sze mé lyes ada ta i nak fel hasz ná lá sát. A bûn ügyi nyil -
ván tar tás ren del te té sé bõl kö vet ke zik, hogy az itt tá rolt
ada tok to váb bí tá sa az Al kot mány ban meg ha tá ro zott fel -
ada tok tel je sí té sé hez, al kot má nyo san el is mer he tõ cé lok
ér vény re ju tá sá hoz kap cso ló dó an nem min dig függ het az
érin tett aka ra tá tól, sõt azo kat ki vé tel kép pen tud ta nél kül is
kö zöl ni kell az arra jo go sul tak kal. Ilyen eset le het pél dá ul
az ál lam bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye sí té se ér de ké ben a
ko ráb bi bün te tõ el já rás so rán be szer zett ada tok nak az új el -
já rás ban való fel hasz ná lá sa, vagy az Al kot mány bí ró ság
más ha tá ro za tá ban is el is mert al kot má nyos ér té kek: a bûn -
ül dö zés bõl, a bûn meg elõ zés bõl, a nem zet biz ton ság vé del -
mé bõl szár ma zó fel ada tok tel je sí té se. Az ará nyos ság kö -
ve tel mé nye – amely ép pen úgy vo nat ko zik az adat tá ro lás,
az adat igény lés, az adat to váb bí tás ter je del mé re és cél ja i ra,
mint a fel hasz ná lás in do kolt sá gá ra – azon ban a jog kor lá to -
zás ilyen ese te i ben is irány adó [rész le te sen: pl. 20/1997.
(III. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 85, 92.; 24/1998.
(VI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 191, 195.; 13/2001.
(V. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 177, 196.; 44/2004.
(XI. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 618, 641–642.].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a szük sé ges -
ség-ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek vizs gá la ta kor ab ból in -
dul ki, hogy a ma gán szfé rát érin tõ vé del mi jo gok lé nye gé -
hez tar to zik az azok ba való be avat ko zás tól tör té nõ tar tóz -
ko dás is, ezért a be avat ko zás in do kolt sá gát és ter je del mét
szi go rú mér cé vel kell mér ni. A bûn ügyi nyil ván tar tás ön -
ma gá ban véve is a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez kap cso -
ló dó, a ma gán szfé rá ba való, lé nye ges, utó la gos be avat ko -
zást le he tõ vé tévõ jogi esz köz. Ez szük ség kép pen szem ben 
áll az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé se ál tal vé dett, az em be -
ri mél tó ság hoz való jog ból fa ka dó, a sze mé lyi ség sza bad
ki bon ta ko zá sá nak ré szét ké pe zõ, a ma gán szfé rá hoz való
hoz zá fé rés ha tá ra it meg sza bó ön ren del ke zé si jog gal, il let -
ve – a tár sa dal mi hasz nos sá gát te kint ve el is mert – reszo -
cializációs igénnyel. Pusz tán már a bün te tõ el já rás ról való
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bár ki ál tal tör té nõ tu do más szer zés je len tõ sen csor bít ja a
sze mé lyi sé gi jo go kat, mert az adat alanyt ne ga tí van mi nõ -
sí ti. A Bnyt. most vizs gált ren del ke zé sei – rész ben ön ma -
guk ban, rész ben más jog sza bá lyok ren del ke zé se in ke resz -
tül – a meg is me rés hez olyan fel hasz ná lá si cé lo kat tár sí ta -
nak, ame lyek az adat alany szem pont já ból a sze mé lyi ség
sza bad ki bon ta ko zá sá nak ra di ká lis kor lá ta i ként funk ci o -
nál nak, il let ve adott kon tex tus ban je len tõ sen be fo lyá sol -
ják azt a meg íté lést, amely az adat alany jö võ be ni hely ze tét
meg ha tá roz za. A kü lön le ges sze mé lyes ada tok hoz való
hoz zá ju tás je len eset ben azt cé loz za, hogy az adat alany fe -
lett – kü lön bö zõ, egy más tól je len tõs mér ték ben el té rõ jog -
vi szo nyok ban – dön te ni jo go sult ha tó sá gok, szer vek, sze -
mé lyek, köz jo gi és ma gán jo gi fel hasz ná lók az így meg is -
mert ada tok ból dön té sü ket ko mo lyan meg ha tá ro zó kö vet -
kez te té se ket von ja nak le. Ezen a pon ton érint ke zik az Al -
kot mány 59.  §-a sze rin ti in for má ci ós ön ren del ke zé si jog
az 54.  § sze rin ti em be ri mél tó ság hoz való jog gal és más
alap jo gok kal, töb bek kö zött a fog lal ko zás gya kor lá sá hoz
való jog gal.

A nyil ván tar tás cél já ból kö vet ke zõ en az adat alany nak
sem mi lyen dön té si joga nincs ab ban, hogy a nyil ván tar tás
ve ze té sé re jo go sult ha tó sá gok szá má ra en ge di-e a privát -
autonomiájához való hoz zá fé rést. A nyil ván tar tás ba való
be ke rü lés au to ma ti kus, az adat alany sem a be ke rü lés rõl,
sem a tör lés rõl kü lön ha tá ro zat ban nem ér te sül, abba be
sem te kint het, az ada tok pon tos sá gát, tel jes kö rû sé gét, idõ -
sze rû sé gét (az adat ke ze lés tisz tes sé ges sé gét) nem el len -
õriz he ti, is me ret hi á nyá ban pe dig tör lést, he lyes bí tést nem
kér het. Ugyan ez a be avat ko zá si, dön té si ti la lom ér vé nye -
sül a kö te le zõ adat to váb bí tás azon ese te i ben, ami kor a de -
mok ra ti kus tár sa da lom vé del me ér de ké ben iga zol ha tó a
le gi tim kont roll.

A ma gán szfé rá ba való be avat ko zás hoz fû zõ dõ ér dek in -
ten zi tá sa azon ban még ezen ese tek ben, az in for má ci ós ön -
ren del ke zés szük ség kép pe ni kor lá to zá sa kor sem le het
min dig azo nos. Az függ het a bûn cse lek mény sú lyá tól, jogi 
tár gyá tól, kö vet kez mé nye i tõl, az el kö ve tõi mi nõ ség tõl (pl. 
fi a tal ko rú), az adat fel hasz ná lá si jo go sult ság utó la gos ese -
te i ben pe dig ter je del mét meg ha tá roz za a le gi tim kont roll -
nak a bûn ügyi nyil ván tar tás hoz vi szo nyí tott cél ja és a re -
szo ci a li zá ci ós igénnyel szem be ni je len tõ sé ge. A bûn cse -
lek mény el kö ve tõ je is a tár sa da lom tag ja ma rad, így ön ren -
del ke zé si joga az arra való igé nye kö ré ben nem kor lá toz -
ha tó, hogy jog sér tés nél kül helyt áll jon egy sza bad tár sa da -
lom fel té te lei kö zött, mint hogy a re szo ci a li zá ció már a
bün te tõ el já rás nak és a bün te tés nek is el is mert cél ja. Az
em be ri mél tó ság hoz való jog gal is el len té tes a rehabilitá -
ciót ki zá ró, ki re kesz tés hez ve ze tõ sta bi li zált stig ma ti zá ció, 
a tár sa dal mi lag hasz nos te vé keny sé get tar tó san el le he tet -
le ní tõ meg bé lyeg zés. Eb bõl kö vet ke zõ en az in for má ci ós
ön ren del ke zés hez való jog kor lá to zá sá ra is csak az el ke -
rül he tet le nül szük sé ges ese tek ben és ak kor is csak az ará -
nyos ság ke re tei kö zött ke rül het sor.

A Bnyt. vizs gált ren del ke zé se i ben az in for má ci ós ön -
ren del ke zé si jog lé nye ge sen sé rül az zal, hogy a 10.  § sze -

rin ti dif fe ren ci á lat lan és nem min den eset ben pon tos adat -
tar ta lom mal, va la mennyi bûn cse lek mény re és bün te tõ el já -
rás sal érin tett sze mély re nyil ván tar tott adat ál lo mány ból
való adat igény lés so rán nem kü lö nül nek el az alap jog kor -
lá to zá sá nak „szük ség kép pe ni”, így a kö te le zõ adat szol gál -
ta tás kö ré be von ha tó ese tei azok tól az adat fel hasz ná lá si
kö rök tõl, ami kor az adat alany hoz zá já ru lá sa nem mel lõz -
he tõ az adat igény lé sé hez. Eb bõl a szem pont ból az itt sza -
bá lyo zott és egy sé ge sen az „adat igény lé si jo go sult ság” fo -
gal ma alá so rolt adat igény lé si okok nagy mér ték ben kü lön -
böz nek egy más tól. {Az adat alany hoz zá já ru lá sa ér te lem -
sze rû en kö zöm bös pl. az újabb bün te tõ el já rás ban, [pl.
17.  § (1) § a) pont], nem tar toz hat vi szont a kö te le zõ adat -
szol gál ta tás eset kö ré be, ha az adat igény lõ va la mely fog lal -
ko zás, hi va tás gya kor lá sá hoz, va la mi lyen jog gya kor lá sát
le he tõ vé tévõ en ge dély ki adá sá hoz kap cso ló dó dön té se
meg ho za ta lá hoz kí ván az adat alany ról in for má ci ót sze rez -
ni. A más ok ból alkot mány elle nesnek ta lált, a Bnyt.
18.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ken kí vül dön tõ en ilyen
sza bá lyo kat tar tal maz a 17.  § (2) be kez dé se, a Bnyt.
19.  §-a.}

Az el té rõ adat igény lé si, adat ke ze lé si cé lok és igé nyek
vizs gá la tá nak a Bnyt. sze rin ti egy sé ges ke ze lé se, az igé -
nyel he tõ ada tok kö ré nek egy sé ge sen szé les spekt ru ma, il -
let ve az ori en tá ci ós pon tok nél kü li vá lo ga tást le he tõ vé
tévõ vol ta (pl. 19.  §), to váb bá az adat igény lõ adat ke ze lõi
jogi stá tu sá val (ki ne ve zõ-el len õr zõ ha tó ság) össze füg gõ
fel ha tal ma zás tisz tá zat lan sá ga ugyan csak érin ti az in for -
má ci ós ön ren del ke zé si jog kor lá to zá sá nak szük sé ges sé -
gét. Az adat vé de lem min den ese té re irány adó kö ve tel -
mény, hogy az adat to váb bí tá si mû ve let vég re haj tá sa kor az
adat fel dol go zás hoz az adat ke ze lés mind két részt ve võ jé -
nek vagy tör vényi fel ha tal ma zás sal vagy az adat alany tól
szár ma zó hoz zá já ru lás sal kell ren del kez nie (rész le te sen:
Abh. ABH 1991, 40, 42–43.). A cél hoz kö tött ség nek ab -
ban a te kin tet ben is ér vé nye sül nie kell, hogy a to váb bí tott
adat kör csak a fel hasz ná lá si cél ál tal meg ha tá ro zot tak sze -
rint, az ada tok iga zol tan szük sé ges mér té ké re kor lá to zód -
hat. Eb bõl a szem pont ból le gi tim cél mel lett is az adat -
igény lés ha tá rát (az ará nyos ság kö ve tel mé nyét) je len ti,
hogy az igé nyelt adat a konk rét eset ben (ügy ben) a dön tés -
re jo go sult fel hasz ná ló – el len õr zé si, mér le ge lé si szem -
pont jai sze rin ti – va ló di tá jé koz ta tá sá ra és ne „sze mé lyi -
ség-fel tá rás ra” szol gál jon.

1.4.2. A sze mé lyes ada tok vé del mé nek és az informá -
ciós ön ren del ke zés hez való jog ér vé nye sü lé sé nek az Al -
kot mány bí ró ság ál tal több ször hang sú lyo zott ga ran ci á ja,
hogy az adat ke ze lé si mû ve le tek so rán csak olyan adat ke -
zel he tõ, amely az adat ke ze lés cél já nak meg va ló su lá sá hoz
fel tét le nül szük sé ges. Az adat vé de lem kons tans ele mét, a
cél hoz kö tött sé get nem pó tol ja, ha az adat bir to kos és az
adat ké rõ az adat fel hasz ná lás ra meg fe le lõ fel ha tal ma zás sal 
ren del ke zik és az adat to váb bí tás mû ve le té nek biz ton sá ga
ga ran tált. Az Al kot mány bí ró ság a 29/1994. (V. 20.) AB
ha tá ro za tá ban rá mu ta tott arra, hogy a cél hoz kö tött ség és
az osz tott in for má ci ós rend sze rek kö ve tel mé nye olyan al -
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kot má nyos sá gi ga ran ci ák, ame lyek az adat fel dol go zók nak 
az érin tett fe lett való kor lát lan ha tal mát és az ál lam ab szo -
lút ha tal mat ge ne rá ló in for má ció kon cent rá ci ó ját is hi va -
tot tak vissza szo rí ta ni (ABH 1994, 148, 153.). Ezért az
adat to váb bí tás fo lya ma tá ban is fel is mer he tõ vé kell ten ni a
cél foly to nos sá gát, vagy le gi ti mál ni kell a cél meg vál to zá -
sát (rész le te sen: ABH 1991, 40, 44–45.).

A bûn ügyi nyil ván tar tás és azon be lül a most vizs gált
bûn tet te sek nyil ván tar tá sa glo bá lis ki ter je dé sû, nagy ka pa -
ci tá sú adat bá zis, amely a Bnyt. 10.  §-a alap ján a szen zi tív
ada tok ki vé te le sen szé les spekt ru mát tá rol ja. Az ilyen uni -
ver zá lis adat bá zi sok kü lö nö sen ve szé lye sek az egyén adat -
vé del mi ér de ke i re, mert lé te zé sük és az adat ál lo má nyuk -
ból vég zett adat to váb bí tá si mû ve le tek ön ma guk ban is ma -
gas fokú adat biz ton sá gi koc ká zat tal jár nak. Ezért kü lö nö -
sen fon tos, hogy a kü lön bö zõ fel hasz ná lók kö zött, a fel -
hasz ná lói mi nõ ség re, a fel hasz ná lás vég sõ cél já ra fi gye -
lem mel a jog al ko tó kü lönb sé get te gyen, az ál ta luk igé -
nyel he tõ ada tok pon tos kö rét sza ba to san kö rül ír ja, és a
szük sé ges ség kö ve tel mé nyé nek meg fele lõen konk re ti zál ja 
a cél hoz kö tött ség pa ra mé te re it az adat igény lõ ol da lán is.
Az ada tok tá ro lá sá ra, to váb bí tá sá ra egy aránt vo nat ko zó
adat ta ka ré kos ság kö ve tel mé nyé nek meg tar tá sa az adat ke -
ze lé si mû ve le tek so rán olyan ga ran ci á lis elem, amely nél -
kül az in for má ci ós ön ren del ke zés hez való jog ér vé nye sü -
lé se il lu zó ri kus sá vá lik.

A bûn ügyi nyil ván tar tó ban és a bûn tet te sek nyil ván tar -
tá sá ban tá rolt, a bün te tés-vég re haj tá si adat kört is tar tal ma -
zó adat hal maz át fo gó is me re te még az adat hasz no sí tás nak
a bûn ügyi nyil ván tar tás hoz leg szo ro sab ban kap cso ló dó
ese té ben, a ter helt el len fo lyó konk rét bün te tõ el já rás ban is
csak ki vé te le sen in do kolt. En nek so rán sem le het ugyan is
szél sõ sé ge sen el tá vo lod ni at tól a cél tól, ame lyet a Bnyt.
9.  §-a meg ha tá roz. Más el já rá sok ban, il let ve más ok ból
tör té nõ adat igény lés ese tén azon ban az ada tok en nél szû -
kebb kö ré nek hoz zá fér he tõ sé ge és a hoz zá fé rés kö ré ben
meg sza bott idõ be li (a nyil ván tar tá si idõ vel nem min dig
egy be esõ kor lá tok) biz to sít hat ják az ará nyos ság kö ve tel -
mé nyé nek ér vé nye sü lé sét. En nek pe dig egye dül az az al -
kot má nyos sá gi szem pont ból meg fe le lõ ga ran ci á ja, ha a
tör vény az adat igény lõ ol da lán, az adat ta ka ré kos ság el vét
figye lembe véve, a fel hasz ná lás cél já val adek vát mó don
pon to san meg ha tá roz za az igé nyel he tõ ada tok kö rét. Kü -
lö nö sen fon tos en nek a kö ve tel mény nek a tel je sü lé se az
adat alany in for má ció-gaz dál ko dás hoz való jo gá nak tel jes
ki zárt sá gá val járó azon adat for ga lom ban, ami kor az érin -
tett nek még az adat to váb bí tás té nyé rõl sem ad ha tó tá jé -
koz ta tás. A jog or vos lat tel jes körû hi á nyá ban is meg nyil -
vá nu ló egyen lõt len kom mu ni ká ci ós hely zet el len sú lyo zá -
sa mel lett, nem hagy ha tó fi gyel men kí vül az sem, hogy az
adat útja ilyen kor vég le ge sen ki ke rül az adat ke ze lés el sõd -
le ges jo go sult ja: a bûn ügyi nyil ván tar tást vég zõ ha tó ság
ren del ke zé se alól is.

A Bnyt. 17–19/A.  §-ai ban fog lalt ren del ke zé sek en nek a 
kö ve tel mény nek nem fe lel nek meg. A tör vény az itt fel so -
rolt adat igény lõ ket a fel hasz ná lás cél já tól füg get le nül, a

szük sé ges kor lá to zás ese te it messze meg ha la dó an – ese -
ten ként bi zony ta lan tar tal mú „ér dek” men tén, tör vényi
szint alat ti jog for rás alap ján – glo bá li san jo go sít ja fel a
bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ, a 10.  §-ban fel so -
rolt va la mennyi adat vagy leg alább a 10.  § (1) be kez dé se
sze rint fel vett ada tok igény lé sé re.

1.4.3. A cél hoz kö tött ség el vé nek ér vé nye sü lé sé tõl
való to váb bi el tá vo lo dást tesz nek le he tõ vé a Bnyt. vizs gált 
sza bá lya i nak az adat igény lõk és az igé nyel he tõ ada tok kö -
ré re vo nat ko zó ren del ke zé sei is.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az alap jo gi
kor lá to zás szük sé ges sé gé nek és ará nyos sá gá nak el vont és
konk rét meg íté lé sé hez szo ro san hoz zá tar to zik, hogy mind
az el ér ni kí vánt cél, mind az en nek ér de ké ben al kal ma zott
esz köz tar tal ma tör vény ben vi lá go san kö rül írt le gyen
[rész le te sen pl. 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro zat (ABH
2000, 241, 274.); 65/2002 (XI. 3.) AB ha tá ro zat, (ABH
2002, 357, 363–364.)]. Már az Abh.-ban hang sú lyoz ta,
hogy a sze mé lyi sé gi jo gok vé del mé vel nem áll össz hang -
ban a sze mé lyes ada tok nak ál ta lá ban va la mi lyen „fel adat
el lá tá sá val” kap cso la tos igény lé se. Eb bõl a szem pont ból
nem ha lad ja meg az ál ta lá nos ság szint jét az olyan tí pu sú
tör vényi meg ha tá ro zás sem, amely mi nisz té ri u mok, szer -
ve ze tek „alap fel ada tá ra”, kö rül nem ha tá rolt te vé keny sé gi
kö ré re utal, vagy ha son ló, az adat fel dol go zás azo no sí tá sá -
ra al kal mat lan mó don írja kö rül az adat igény lõ ér dek kö rét
(Abh. ABH 1991, 40, 44–45, 47–49.). A 44/2004. (XI. 23.) 
AB ha tá ro zat az in for má ci ós ön ren del ke zés hez való jog
szük ség te len és arány ta lan kor lá to zá sá nak mi nõ sí tet te az
adat ke ze lés nek ál ta lá ban egy szer ve zet mû kö dé sé re
(,,rend õrségi cél ra”) vo nat koz ta tott meg ha tá ro zá sát. Rá -
mu ta tott, hogy az ilyen jog sza bály tar ta lom nél kü li, part ta -
lan ér tel me zést tesz le he tõ vé, így a konk rét ese tek ben nem
is ítél he tõ meg, hogy az erre épü lõ adat fel hasz ná lá si sza -
bá lyok meg fe lel nek-e a szük sé ges ség-ará nyos ság al kot -
má nyi kö ve tel mé nyé nek (ABH 2004, 618, 638.). A
46/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat azt emel te ki, hogy egy
meg lé võ adat bá zis hasz no sí tá sa kor a fel hasz ná lói kör bõ -
vü lé sé vel és ré teg zõ dé sé vel ará nyo san még a cél hoz kö -
tött ség sza bá lya i nak ér vény re ju tá sa mel lett is fo ko zott ga -
ran ci ák ra van szük ség (ABH 1995, 219, 223–225.).

Az Al kot mány bí ró ság nagy szá mú ha tá ro za tá ban fej tet -
te ki, hogy az alap jog kor lá to zá sá ra a szük sé ges ség és ará -
nyos ság kö ve tel mé nyé nek ér vény re ju tá sa mel lett is csak
tör vény ben ke rül het sor [össze fog la ló an pl. 64/1991.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 300.; 29/1994.
(V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 148, 155.; 27/2002.
(VI. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 143, 147–148.]. A kü -
lön le ges sze mé lyes ada tok ke ze lé sé vel kap cso lat ban a
65/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat kü lön ki emel te, hogy az
alap jog kor lá to zá sá ra az adat mi nõ ség re te kin tet tel szi go rú
kö ve tel mé nyek vo nat koz nak. Az adat ke ze lé si mû ve le tek,
az el vég zé sük re való fel jo go sí tás, a cél hoz kö tött ség sza -
bá lya i nak az adat igény lõ ol da lán való meg lé te, az adat fel -
dol go zók pon tos kö ré nek és az igé nyel he tõ adat kör nek a
meg ha tá ro zá sa köz vet len kap cso lat ban áll nak az alap jog

20450 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/167. szám



lé nye gé vel és spe ci á lis ga ran ci á kat igé nyel nek. Ezért nem
le het sé ges az adat igény lés re való jo go sult ság és az adat kör 
fel adat hoz iga zí tott meg ha tá ro zá sa bár mi lyen szin tû jog -
for rás ban, az ki zá ró lag csak tör vény ben tör tén het (ABH
2002, 357, 363, 364.).

A fel hasz ná lás ra vo nat ko zó ga ran ci ák nél kül, de fi ni ált
cél nél kü li, vagy a tör vényes adat mi nõ sé get nem ga ran tá ló 
gyûj tõ kör je le nik meg el sõ sor ban a Bnyt. azon ren del ke zé -
se i ben, ame lyek kü lön bö zõ „kö te le zett sé gek hez”, „ha tás -
kö rök höz”, „fel adat kör ökhöz” kap cso ló dó an ad nak fel ha -
tal ma zást adat to váb bí tás ra vagy ge ne rá li san „jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti” ál ta lá nos adat igény lést
tesz nek le he tõ vé [17.  § (1) be kez dés b), e), f) pont jai,
(2) be kez dé se, 18.  § e) pont ja, 19.  § k) pont ja]. Az adat -
igény lés re vo nat ko zó ren del ke zé sek, egy más tól tá vol esõ
ér de kek tel jes körû ki elé gí té sé re tö rek võ és az adat igény -
lõk ér de ke it rész ben szük ség te le nül, rész ben arány ta la nul
pre fe rá ló sza bá lyo zá si kon cep ci ó ra vissza ve zet he tõ en
csak rész le ge sen ve szik figye lembe az alap jog kor lá to zá -
sá ra vo nat ko zó, az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé bõl fa ka -
dó kö ve tel mé nye ket. Az adat igény lés re jo go sul tak ol da -
lán – a rend kí vül tág ke re tek kö zött moz gó – utó la go san,
jog sza bály ban biz to sít ha tó fel ha tal ma zás ra, kö rül nem írt
te vé keny ség re, ha tás kör re te kin tet tel nem min dig mu tat -
ha tó ki olyan köz ér dek, amely egy ál ta lán az in for má ci ós
ön ren del ke zé si jog ba való be avat ko zás szük sé ges sé gét
iga zol ná; vagy a tár gyi (fel adat sze rin ti) kor lá to zás te kin -
te té ben nem iga zol ha tó olyan, má sok alap jo ga i nak vé del -
me, al kot má nyos cél, vagy fel adat ér vény re ju tá sa  miatt
szük sé ges ko moly ér dek, amely az idõ be li leg is szé les
körû be avat ko zás el ke rül he tet len sé gét alá tá masz ta ná.

El len õriz he tet len né te szik az adat áram lást, és így nem
iga zol ják a kor lá to zás szük sé ges sé gé nek meg en ged he tõ -
sé gét azok a ren del ke zé sek is, ame lyek ál ta lá ban nem zet -
kö zi egyez mé nyek re, még in kább nem zet kö zi kö te le zett -
ség vál la lás ra hi vat ko zás sal biz to sít ják a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ada ta i nak fel hasz ná lá sát. Az Al kot mány bí ró ság a
47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro zat ban ki mond ta, hogy a
nem zet kö zi jog for rá sa i nak a bel sõ jog for rás ban tör té nõ
hi vat ko zás so rán is azo no sít ha tó nak és az ál lam pol gá rok
szá má ra hoz zá fér he tõ nek kell len nie mind azon ese tek ben,
ami kor ab ból rá juk kö te le zett ség vagy ér vé nyes ti la lom
szár ma zik. Ugyan csak ez a ha tá ro zat hang sú lyoz ta azt is,
hogy ál ta lá ban a „jog sza bá lyok ra”, azok elõ írásaira való
hi vat ko zás túl sá go san tág, mert „a ma gyar jog rend szer ben
sze rep lõ va la mennyi jog sza bályt – be le ért ve az ala cso -
nyabb szin tû és a he lyi jog sza bá lyo kat is – fel öle li.” (ABH
2000, 377, 380–381.). A Bnyt. hi vat ko zott sza bá lya i ban az 
alap jo gi kor lá to zás mér cé je ként nem szol gá ló fen ti eset kör 
ki bõ vül egy to váb bi – jo gon kí vü li ele me ket is tar tal ma -
zó – kör rel, a „nem zet kö zi kö te le zett ség-vál la lás sal”.

1.4.4. Az 1.4.1–1.4.3. pon tok ban ki fej tet tek re fi gye -
lem mel az Al kot mány bí ró ság a Bnyt. 17–19/A.  §-ait meg -
sem mi sí tet te. A tá ma dott ren del ke zé sek az ese tek dön tõ
több sé gé ben kü lön-kü lön több ok nál fog va is, összes sé -
gük ben pe dig több szö rö sen, kény sze rí tõ, vagy a jog sza -

bály ból fel is mer he tõ, meg fe le lõ in dok nél kül, rész ben
szük ség te le nül, rész ben arány ta la nul kor lá toz zák az Al -
kot mány 59.  § (1) be kez dé sé ben vé dett, az in for má ci ós ön -
ren del ke zés hez és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez való al -
kot má nyos jo got.

A bûn ügyi nyil ván tar tás ren del te té sé bõl kö vet ke zõ en
az adat ke ze lõ és az adat alany kö zött szük ség kép pen ki -
egyen sú lyo zat lan hely zet áll fenn. Az adat gaz dál ko dás
joga az érin tett nél igen kor lá to zott, fõ ként a rész le ges és
utó la gos tá jé ko zó dás ra ter jed ki. Az adat áram lást a kö te le -
zõ adat szol gál ta tás ese te i ben a hoz zá já ru lá sa meg ta ga dá -
sá val sem aka dá lyoz hat ja meg, és ar ról elõ ze tesen sem mi -
kép pen nem is tud hat, to váb bá utó la gos el len õr zés re sem
min den kor van le he tõ sé ge.

Két ség te le nül le het nek az adat to váb bí tás nak olyan ese -
tei, ame lyek rõl az adat alany nem ér te sül het, mert ez az
adat igény lés cél ját és az ah hoz kap cso ló dó fel adat tel je sí -
té sét hi ú sí ta ná meg. Mind azon ál tal az al kot má nyos sá gi
kont roll nak ilyen ese tek ben is ér vé nye sül nie kell, leg alább 
úgy, hogy az okok, a fel té te lek és az ilyen fel hasz ná lók
köre, il let ve az adat igény lés cél ja a tör vény ben elõ re tisz -
tá zott. Ez a konk rét ese tek re vo nat koz tat va még min dig
nem ga ran tál ja az adat fel hasz ná lás szük sé ges sé gé nek és
ará nyos sá gá nak ér vé nye sü lé sét, de a sza bá lyo zás leg alább
az el vont al kot má nyos sá gi kont roll le foly ta tá sát le he tõ vé
te szi. Az adat igény lés nek az 1.4.3. pont ban vizs gált ese te i -
ben a sza bá lyo zás leg na gyobb hát rá nya az, hogy a tisz tá -
zat lan fel té te lek men tén az adat igény lés, to váb bí tás, fel -
hasz ná lás ren del te té se nem ál la pít ha tó meg, és így nem
iga zol ha tó, hogy a kor lá to zás – leg alább – el vont ér te lem -
ben össz hang ban van-e az el éren dõ cél lal, el ke rül he tet le -
nül in do kolt-e és ará nyos-e.

A bûn ügyi nyil ván tar tás nak és al kot má nyos ke re tek kö -
zött tör té nõ „hasz no sí tá sá nak” több fé le mo dell je le het.
Ezek el té rõ ha tást gya ko rol nak az alap jo gok ér vé nye sü lé -
sé re és el té rõ mér ték ben jo go sít ják az adat alanyt az adat -
szol gál ta tás ban való köz re mû kö dés re. Az el té rõ koncep -
cióra épü lõ sza bá lyo zás el té rõ tí pu sú ga ran ci á kat is kí ván
meg. Azt azon ban a tör vénynek kell tisz táz nia, hogy hol
van nak a kö te le zõ adat szol gál ta tás ha tá rai, mi kor, mi lyen
fel té te lek és kö vet kez mé nyek mel lett von ha tó be az adat -
alany az adat hasz no sí tás ba. Min den mo dell re vo nat ko zó
kö ve tel mény, hogy a tör vény ben meg ha tá ro zott adat ke ze -
lé si cé lo kon az adat igény lés rend sze re nem me het túl, a
cél hoz kö tött ség nek mind az adat szol gál ta tó, mind az
adat igény lõ ol da lán ér vé nye sül nie kell. Eb ben a te kin tet -
ben a jog al ko tó fe le lõs sé ge a Bnyt. és az arra tá masz ko dó
jog sza bá lyok kö zöt ti ko he ren cia meg te rem té se.

A tá ma dott ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé re vo nat ko -
zó idõ pont meg ha tá ro zá sa kor az Al kot mány bí ró ság – ko -
ráb bi gya kor la tá nak meg fele lõen – fi gye lem mel volt arra,
hogy a jog sza bály alkot mány elle nességének az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 43.  §-ában meg ha tá ro zott kö vet kez mé -
nyei szo ros össze füg gés ben áll nak a jog biz ton ság kö ve tel -
mé nyé vel [elõ ször: 10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH

2008/167. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 20451



1992, 72, 73–74.; 66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 397, 407.]. A 64/1997. (XII.17.) AB ha tá ro zat ki -
mond ta, hogy a fõ sza bály ként irány adó ex nunc ha tá lyú
meg sem mi sí tés tõl ak kor le het el tér ni, „ha a jog biz ton ság
vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke
in do kol ja” (ABH 1997, 380, 388.). A jog rend ép sé gét, ki -
szá mít ha tó mû kö dé sét je len eset ben is az alkot mány elle -
nes jog sza bály idõ le ges ha tály ban tar tá sa biz to sít ja, mint -
hogy ez ke ve sebb ve szélyt je lent az azon na li meg sem mi sí -
tés nél [rész le te sen pl. 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 690, 770.]. Az Al kot mány bí ró ság te kin tet be
vet te, hogy a köz rend, a köz biz ton ság vé del me, az ál lam
nem zet kö zi kö te le zett sé gei a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ra
vo nat ko zó új sza bá lyo zás meg al ko tá sig sem nél kü löz he tik 
a már meg lé võ adat bá zis meg fe le lõ ke re tek kö zött tör té nõ
igény be vé te lét.

2. Az erre vo nat ko zó in dít vány ra fi gye lem mel az Al -
kot mány 59.  § (1) be kez dé se és a 2.  § (1) be kez dé se men -
tén vizs gál ta az Al kot mány bí ró ság a Bnyt.-nek az er köl csi
bi zo nyít vány tar tal má ra vo nat ko zó 59.  § b) pont ját.

A ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány olyan köz ok irat,
amely a Bnyt. 59.  §-a sze rin ti ter mé sze tes sze mély azo no sí -
tó ada to kat és az ott meg for mu lá zott köz lé se ket – a Bnyt.
3.  §-ára fi gye lem mel – köz hi te le sen ta nú sít ja. A tá ma dott
ren del ke zés sze rint „a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ban nem
sze re pel” köz lést kell be je gyez ni ak kor, ha az adat alany
bün tet len, men te sült a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá -
nyok alól, vagy – noha ez a fe le lõs ség meg ál la pí tá sát je -
len ti – vele szem ben az ügyész a vád eme lést el ha lasz tot ta.
Fi gye lem mel azon ban a 10.  § ren del ke zé se i re ez a köz lés
egyet len olyan eset ben sem fe lel meg a va ló ság nak, ha az
el ítélt men te sült ugyan a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá -
nyok alól, de vele szem ben a Bnyt. 16.  §-ában meg ha tá ro -
zott kü lön nyil ván tar tá si idõ még nem telt el. A ún. pót ma -
gán vá das ügyek ben pe dig ele ve ket tõs nyil ván tar tás jö het
lét re, mi nek foly tán a köz ok irat ki zá ró lag hely te len tar ta -
lom mal ál lít ha tó ki.

Az er köl csi bi zo nyít vány igény lé sé nek és ki adá sá nak
cél ját a Bnyt. csak át té te le sen az 58.  § (2) be kez dé sé ben
ha tá roz za meg. E sze rint az ok irat a bün tet len elõ élet iga -
zo lá sá ra szol gál. Eb bõl, va la mint to váb bi jog sza bá lyok ból 
kö vet ke zõ en az er köl csi bi zo nyít vány nak nem az a funk -
ciója, hogy a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ban tá rolt ada tok
tel jes kö ré rõl az adat alanyt tá jé koz tas sa. Ilyen tá jé koz ta -
tás ra az érin tett a bûn ügyi nyil ván tar tást ke ze lõ szerv tõl,
az adat köz lés és az adat szol gál ta tás rend jé rõl  szóló
7/2000. (II. 16.) BM–IM együt tes ren de let 32.  §-a sze rint
(ki vé te lek kel) jo go sult. Az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé se 
sze rin ti in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gya kor lá sá ra te hát 
nem az er köl csi bi zo nyít vány ki adá sa, ha nem ez a tá jé koz -
ta tás szol gál. Eb bõl kö vet ke zõ en a Bnyt. 59.  § b) pont ja ezt 
a jo got nem sér ti, te hát az in dít vány e te kin tet ben nem
meg ala po zott.

Sér ti vi szont az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti
jog biz ton ság kö ve tel mé nyét.

A „bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ban nem sze re pel” köz lés
mö gött meg hú zó dó, a Bnyt. 59.  § b) pont ja sze rin ti jog sza -
bá lyi tar ta lom lé nye gé ben a bün te tõ anya gi jog sze rin ti
bün tet len ség fo gal mát fedi le. A bün tet len ség te kin te té ben
a jog ren den be lül ki ala kult azon ban egy há rom szin tû kü -
lönb ség té tel. A jog sza bá lyok el té rõ en ke ze lik a bün te tõ jo -
gi szank ci ó val súj tott, de bün te tõ jo gi ér te lem ben men te -
sült ter hel te ket, a men te sü lést kö ve tõ kü lön nyil ván tar tá si
idõn be lül a bün tet te sek nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ, bün te -
tõ jo gi lag bün tet len nek mi nõ sü lõ sze mé lye ket, és azo kat a
jog ala nyo kat, akik kel szem ben bün te tõ el já rás soha nem
in dult, bün te tõ jo gi, vagy bün te tõ el já rás jo gi jog kö vet kez -
mény al kal ma zá sá ra nem ke rült sor. A tá ma dott ren del ke -
zés ben sze rep lõ for mu la en nek a há rom ré te gû kü lönb ség -
té tel nek az azo nos ke ze lé sét kí ván ta – alkot mány elle nes
mó don – meg je le ní te ni.

Az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi ha tá ro za ta i ban a jo gok
és kö te le zett sé gek fenn ál lá sa, il let ve iga zo lá sa szem pont -
já ból a köz hi te lû nyil ván tar tá sok nak ön ma guk ban is ga -
ran ci á lis je len tõ sé get tu laj do ní tott [pl. 8/1998. (III. 20.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 102, 103–105.; 646/B/1993. AB 
ha tá ro zat, ABH 1998, 883, 885–886.; 354/B/1995. AB ha -
tá ro zat, ABH 1998, 904, 907.; 1130/B/1995. AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 520, 522–523.; 955/B/1998. AB ha tá ro -
zat, ABH 2000, 787, 788.; 652/D/2005. AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 1774, 1777.; 441/D/2006. AB ha tá ro zat, ABH
2007, 1984, 1992.]. A 8/1998. (III. 20.) AB ha tá ro zat meg -
ál la pí tot ta, hogy a köz hi te les ség elve har ma dik sze mé -
lyek kel szem ben fenn ál ló olyan elv, amely re a jó hi sze mû
jo gok gya kor lá sa épül, amely al kot má nyos jo gok garan -
ciájaként is funk ci o nál hat, s amely nek lé nye ges tar tal ma
nem kor lá toz ha tó (ABH 1998, 883, 885.).

A köz hi te lû nyil ván tar tá sok hoz ál ta lá ban a be jegy zett
ada tok fenn ál lá sá ról és a hoz zá juk fû zõ dõ jo go sult sá gok -
ról, a tö rölt jo gok fenn nem ál lá sá ról  szóló vé lel mek fû -
zõd nek. A bûn ügyi nyil ván tar tás egy te kin tet ben min den
más köz hi te lû nyil ván tar tás tól kü lön bö zik. A töb bi eset -
ben a nyil ván tar tás ba be te kin tés vagy az ab ból való tá jé ko -
zó dás bár ki szá má ra meg en ge dett. A bûn ügyi nyil ván tar -
tás ba való be te kin tés nem le het sé ges, az ab ból való adat -
szol gál ta tás kor lá to zott. E be te kin tés hi á nyát pó tol ja a
köz ok ira ti ság elve. Ez alap ján az érin tet tõl (adat alany tól)
szer ve ze tek és har ma dik sze mé lyek olyan iga zo lást igé -
nyel het nek, ami nek a ki ál lí tá sá ra – tör vény ál tal ga ran tál -
tan – a bûn tet te sek nyil ván tar tá sa alap ján, csak a ha tó ság
ré szé rõl ke rül het sor. A ki ál lí tás alap ját az iga zo lás igény -
lõ je sem mi lyen mó don nem kont rol lál hat ja, an nak tar tal -
má val szem ben bi zo nyí tást nem foly tat hat le, ak kor sem,
ha an nak tar tal má hoz szá mos jog sza bály di rekt kö vet kez -
mé nye ket kap csol. Így a har ma dik sze mé lyek ré szé rõl
fenn ál ló jó hi sze mû vé le lem nem csu pán a nyil ván tar tás
köz hi te les sé gé hez fû zõ dik, ha nem az en nek alap ján ki ál lí -
tott köz ok irat hoz is.

Jog ál lam ban a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel ele ve el -
len té tes, ha a köz hi te les nyil ván tar tás alap ján a ha tó ság ré -
szé rõl ki ál lí tott köz ok irat va ló ság tar tal má val szem ben ép -
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pen a köz ok irat ki ál lí tá sá nak alap já ul szol gá ló tör vény éb -
reszt két sé ge ket. Az Al kot mány ban is vé dett jo gok, al kot -
má nyos cé lok és ér de kek biz to sí té ká ul is szol gá ló közhi -
teleség és a köz ok ira ti ság el vé nek ér vé nye sü lé sét ero dál ja, 
ha a jog vi szo nyok lé te sí té sé nek, fenn tar tá sá nak alap já ul
szol gá ló ok irat mö gött ép pen a ki ál lí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló tör vény, vagy a jog rend szer bel sõ el lent mon dá sai, il -
let ve az al kal ma zott jog tech ni kai meg ol dá sok foly tán
tény le ge sen nem fûz he tõ a köz ok ira tok va ló di sá gá hoz fû -
zõ dõ vé le lem. Ez a jog rend szer ki szá mít ha tó és hi te les mû -
kö dé sét ve szé lyez te ti, így az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé be üt kö zõ en alkot mány elle nes. Ezért az Al kot mány bí ró -
ság a Bnyt. 59.  § b) pont ját – az elõ zõ pont ban ki fej tett ér -
vek re fi gye lem mel, jö võ be ni ha tállyal – meg sem mi sí tet te.

3. Az egyik in dít vány a Bnyt.-nek a dak ti lo szkó pi ai és
fény kép nyil ván tar tás ra vo nat ko zó csak nem va la mennyi
sza bá lyát és ez zel össze füg gés ben az e ren del ke zé sek vég -
re haj tá sá ra irány adó BM–IM–PM együt tes Ren de let kap -
cso ló dó tör vényhelyeit tá mad ta min de nek elõtt az Al kot -
mány 59.  §-ára hi vat ko zás sal.

3.1. Az Al kot mány bí ró ság en nek kap csán el sõ ként azt
vizs gál ta, hogy a dak ti lo szkó pia nyo mok és a fény ké pek
olyan adat nak te kin ten dõk-e, ame lyek vé del mé re az Al -
kot mány 59.  § (1) be kez dé se ki ter jed.

Az Avtv. 2.  § 1. pont ja sze rint sze mé lyes adat nak mi nõ -
sül min den, meg ha tá ro zott ter mé sze tes sze méllyel kap cso -
lat ba hoz ha tó adat. Az 1998. évi VI. tör vénnyel ki hir de tett, 
az egyé nek vé del mé rõl a sze mé lyes ada tok gépi fel dol go -
zá sa so rán, Stras bo urg ban 1981. ja nu ár 28. nap ján kelt
Egyez mény el ne ve zé sû jogi inst ru men tum 2. cik ke a sze -
mé lyes adat fo gal má ba von min den olyan in for má ci ót,
amely egy be azo no sít ha tó egyén re vo nat ko zik.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga (a továb biak ban:
Bí ró ság) az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az em -
be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló,
Ró má ban 1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény (a továb -
biak ban: Egyez mény) al kal ma zá sa so rán – a pri vát szfé ra
ál ta lá nos vé del mét ga ran tá ló – a ma gán és csa lá di élet vé -
del mé rõl  szóló 8. cikk ha tá lya alá von ta a kép más- és ujj -
nyo mat-ké szí tés eset kö ré vel össze füg gõ ügye ket (pl.
 Friedl cont ra Auszt ria, ügy ben ho zott 1995. ja nu ár 31-i
íté let, a P.G. és J.H. cont ra Egye sült Ki rály ság ügy ben ho -
zott, 2001. szep tem ber 25-i dön tés). A dön té sek bõl meg ál -
la pít ha tó an eze ket a meg ha tá ro zott sze méllyel kap cso lat ba 
hoz ha tó, meg ha tá ro zott célt szol gá ló in for má ci ó kat és is -
mer te tõ ket a pri vát szfé ra olyan szeg men se i nek te kin tet te,
ame lyek re a 8. cikk ha tá lya an nak el le né re ki ter jed, hogy a
ró luk  szóló do ku men tu mok ke let ke zé se csu pán sa já tos fel -
ada tok el lá tá sá hoz kap cso ló dó an meg en ge dett.

Az Al kot mány bí ró ság a ka me ra rend sze rek kö te le zõ al -
kal ma zá sát vizs gá ló 35/2002. (VII. 19.) AB ha tá ro za tá ban
a fény kép fel vé tel re, an nak ké szí té sé re, tá ro lá sá ra, to váb bí -
tá sá ra szin tén vo nat koz tat ta az adat vé del mi, adat ke ze lé si
sza bá lyo kat. A fény ké pet (fel vé telt) az érin tett olyan jel -
lem zõ azo no sí tó já nak is mer te el, amely nek fel hasz ná lá sá -

ra az Avtv. 16.  §-ából kö vet ke zõ en a szük sé ges-ará nyos
kor lá to zás kö ve tel mé nye vo nat ko zik. Az e ha tá ro za tá ban
fog lalt meg ál la pí tá sa it az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben
is irány adó nak te kin tet te.

A 8–12 pon tos egye zés sel a sze mély azo nos ság meg ál la -
pí tá sá ra me cha ni ku san és bio met ri ku san al kal mas ujj le -
nyo mat szin tén csak egy meg ha tá ro zott sze mély hez kap -
csol ha tó, ma gas pri o ri tá sú azo no sí tó, amely a sze mély azo -
nos ság fel is me ré sét ön ma gá ban is le he tõ vé te szi. Az ujj le -
nyo mat olyan spe ci á lis el já rás sal ké szült, az egyén tes ti sa -
já tos sá ga i nak meg je le ní té sé re köz vet le nül al kal mas, kons -
tans is mér vek összes sé gét hor do zó le nyo mat, amely nek
más sze mé lyek hez való hoz zá ren de lé se – meg fe le lõ azo -
no sí tó pon tok mel lett – ki zárt. E sze rint te hát a dakti -
loszkópia mód sze ré nek igény be vé te lé vel ke let ke zett in -
for má ci ók, a sze mé lyes ada tok át fo gó ka te gó ri á ján be lül
meg fe lel nek a bi o ló gia azo no sí tó adat kri té ri u ma i nak,
ame lyek le író adat for má já ban is meg je le nít he tõk.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság az
alaptör vény 59.  § (1) be kez dé sé bõl le ve ze tett adat vé del mi
kö ve tel mé nye ket a fény kép és dak ti lo szkó pai nyil ván tar -
tá sok ra is vo nat koz tat ta.

3.2. A jog al ko tó a dak ti lo szkó pi ai ada tok ra és a fény -
ké pek re vo nat ko zó nyil ván tar tás ba-vé te li kö te le zett sé get,
a bû nös ség for má ját meg ha tá ro zó egyik anya gi jogi ka te -
gó ri á hoz: a szán dé kos ság hoz, a tör lés egyes ese te it pe dig
to váb bi, rész ben anya gi, rész ben el já rás jo gi jog in téz mé -
nyek hez kö töt te. Ez a meg ol dás azon ban a nyil ván tar tá si
ka te gó ri ák Bnyt. 36.  §-a sze rin ti meg ha tá ro zá sá val együtt
in do ko lat la nul szé les adat bá zis lét re ho zá sá hoz ve zet,
amely – fi gye lem mel az adat ke ze lés Bnyt.-ben meg ha tá ro -
zott cél já ra – a sze mé lyes ada tok vé del me és az informá -
ciós ön ren del ke zé si jog szem pont já ból ön ma gá ban is
szük ség te len és arány ta lan kor lá to zást ered mé nyez. A vá -
lasz tott sza bá lyo zá si mód (kri té ri um) fo lya ma to san, ha tal -
mas mennyi sé gû bûn ügyi sze mé lyes adat meg fe le lõ adat -
biz ton sá gi és el já rá si ga ran ci ák nél kü li ke ze lé sé vel: gyûj -
té sé vel, tá ro lá sá val, fel dol go zá sá val, to váb bí tá sá val jár
együtt, ami mind két cím zett adat ál lo mány sé rü lé sé nek
koc ká za tát az el fo gad ha tó, a szük ség kép pe ni tech ni kai ve -
szé lye ket meg ha la dó mér té ken túl nö ve li. Mind eköz ben az 
adat ke ze lés sel érin tett szá má ra a tá jé ko zó dás le he tõ sé ge
csak kor lá to zot tan biz to sí tott. Ez pe dig szin tén alkot mány -
elle nes hely zet ki ala ku lá sá ra ve zet.

3.2.1. A nyil ván tar tás alap ja ként meg je lölt „szán dé kos
bûn cse lek mény” el kö ve té sé nek „ala pos” gya nú ja, a Btk.
sze rin ti bûn cse lek mé nyek dön tõ több sé gét érin ti. A szán -
dé kos ság (il let ve en nek gya nú ja) ön ma gá ban nem mu tat ja
a bûn cse lek mény nek a Btk. (s így a jog al ko tó meg íté lé se)
sze rin ti sú lyát, és nem al kal mas a gya nú sí tott ké sõb bi po -
ten ci á lis tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé nek, az is mé telt bûn -
el kö ve tés koc ká za tá nak vissza tük rö zé sé re sem. Már pe dig
az itt vizs gált nyil ván tar tás le gi tim cél ja szük ség kép pen
csak a jö võ be li bûn cse lek mé nyek el kö ve tõ i nek fel de rí té se
és azo no sí tá sa le het.
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Az is mé telt bûn el kö ve tés és bû nös ség for mái kö zött ön -
ma gá ban sem mi lyen kap cso lat nem te remt he tõ. Mind -
emel lett a dak ti lo szkó pi ai és fény kép nyil ván tar tás szá mos
bûn cse lek mény szem pont já ból funk ció nél kü li, mert ren -
del te té sét nem töl ti be, az el kö ve tõ fel de rí té sé hez és azo -
no sí tá sá hoz ugyan is sem mi lyen te kin tet ben nem já rul hoz -
zá. Az el kö ve tõi ka te gó ri á kat figye lembe véve, egyes ese -
tek ben ugyan így in dif fe rens, mert még át té te les lo gi kai
kö vet kez te tés le vo ná sá ra sem al kal mas a ké sõb bi bûn el kö -
ve tés elõ re jel zé se szem pont já ból. Ugyan ak kor az egy sé -
ge sen tör lés hez ve ze tõ, az el já rást meg szün te tõ okok is el -
té rõ ter mé sze tû ek, de az a sza bá lyo zás ban sem mi lyen mó -
don nem tük rö zõ dik. Min dent egy be vet ve a nyil ván tar tás
funk ci ó já nak, a jö võ be ni bûn cse lek mény ter helt jé nek azo -
no sí tá sa szem pont já ból el té rõ a je len tõ sé ge. En nek figye -
lembevételére a sza bá lyo zás nem al kal mas, mert a jog al -
ko tó nem dif fe ren ci ált sem az al kal ma zott jog hát rány, sem
az el kö ve tõi ka te gó ri ák, vagy a bûn is mét lés nek a bün te tõ -
jo gi dog ma ti ká ban, a bün te tõ jog tu do má nyá ban ki dol go -
zott szem pont jai sze rint.

3.2.2. A 36.  § c) pont ja sze rint – a sze mély hez nem köt -
he tõ – a hely szí nen rög zí tett ujj nyo mok ese té ben a nyil -
ván tar tá si idõ szin tén a bûn cse lek mény el évü lé sé hez iga -
zo dik. Ez azon ban azt is je len ti, hogy töb bek kö zött ép pen
azért, mert ilyen eset ben a bû nös ség for má já nak meg ha tá -
ro zá sa bi zony ta lan, to váb bá, mert a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé nek kö rül mé nyei, hely szí ne, mint ob jek tív té nye zõk
meg ke rül he tet le nek, szá mos eset ben még po ten ci á lis el kö -
ve tõ ként sem szám ba jö he tõ, nagy szá mú sze mély ada tai
ke rül nek rög zí tés re és hosszú idõn át tá ro lás ra is. Ugyan -
ak kor a ké sõbb ér dek te len né vált sze mé lyek ada ta i nak tör -
lé sé re, az adat ke ze lés rõl  szóló ér te sí té sük re nin cse nek sza -
bá lyok.

3.3. A kri mi na lisz ti kai nyil ván tar tá sok ren del te té se,
hogy az al kot má nyo san is el is mert célt, a bûn ül dö zést elõ -
se gít sék. A jogi esz köz nek olyan adat bá zis lét re ho zá sát
kell tá mo gat nia, amely ezt a célt ha té ko nyan szol gál ja. En -
nek egyik fel té te le ép pen az, hogy az adat biz ton ság és
adat vé de lem, va la mint a bûn ül dö zé si ér dek kö zött meg fe -
le lõ egyen súly le gyen. A Bnyt. 36.  §-a azon ban a nyil ván -
tar tás tör vényes funk ci ó it fi gyel men kí vül hagy va, dif fe -
ren ci á lat lan jog kor lá to zást al kal maz va, és eb bõl adó dó an
in do ko lat la nul szé les sze mé lyi kört érin tõ en ha tá roz ta meg 
a nyil ván tar tás ba vé tel és rész ben meg en ged he tet le nül
hosszú idõ tar tam ban az adat tá ro lás idõ tar ta má nak sza bá -
lya it. Az ese tek egy ré szé ben a re giszt rá lás – pon to san meg 
nem ha tá ro zott fel té te lek és tör lé si kon dí ci ók mel -
lett – olyan sze mé lyek re is ki ter jed, akik a bûn cse lek mény
el kö ve té sé vel nem áll nak kap cso lat ban. A cél hoz kö tött -
ség sza bá lya it át lé põ, ga ran ci á lis ele me ket csak hi á nyo san
tar tal ma zó meg ol dás pe dig a kü lön le ges sze mé lyes ada tok
in do ko lat la nul szé les kö ré nek áram lá sá hoz, ezen ke resz tül 
az adat biz ton ság ve szé lyez te té sé hez, s így az Al kot mány
59.  § (1) be kez dé se sze rin ti, in for má ci ós ön ren del ke zé si
jog szük ség te len kor lá to zás hoz ve zet. Az adat ta ka ré kos -
ság el vei fi gyel men kí vül ma rad nak, a bün te tõ jo gi szank -

ci ók kal érin tett ter hel tek ada tai pe dig a jog erõ sen fel men -
tet tek ada ta i val együt te sen ke rül nek tá ro lás ra. Mind ez az
adat tár (szük ség kép pen) fo lya ma tos bõ vü lé sét figye lembe
véve a biz ton sá gos adat ke ze lést ve szé lyez te ti, s ez a fen -
tiekkel meg egye zõ ok ból szin tén alkot mány elle nes.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a
Bnyt. 31.  § a) pont já nak, a 34.  §-ának és a 36.  §-ának
alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta, és a ren del ke zé se -
ket meg sem mi sí tet te.

Az ugyan csak tá ma dott, BM–IM–PM együt tes Ren de -
let 1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a Bnyt. meg sem mi sí -
tett – a Bnyt. 31.  § a) pont já val szo ros össze füg gés ben álló, 
arra vissza uta ló – olyan sza bá lyo kat tar tal maz, ame lyek
ön ma guk ban nem len né nek alkot mány elle nesek. Te kin tet -
tel azon ban arra, hogy e ren del ke zés tar tal mát a Bnyt.
meg sem mi sí tett, 31.  § a) pont ja adja, a ren de let sza bá lya i -
nak ha tály ban tar tá sa a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé vel el -
len tét ben áll na. Ezért az Al kot mány bí ró ság a tör vényhely
meg sem mi sí té sé rõl az össze füg gõ okra fi gye lem mel ha tá -
ro zott. A meg sem mi sí tés idõ pont ját mind két jog sza bály
ese té ben az 1.4.5. pont ban ki fej tet tek nek meg fele lõen ha -
tá roz ta meg.

Mint hogy az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 59.  §-a
te kin te té ben az alkot mány elle nességet meg ál la pí tot ta, a
tá ma dott sza bá lyo kat az Al kot mány nak az in dít vá nyo zó
ál tal fel hí vott to váb bi ren del ke zé se i vel össze füg gés ben
nem vizs gál ta.

4. Az egyik in dít vány az IM–BM–PM együt tes Ren de -
let nek a kri mi na lisz ti kai célú ada tok fel vé te lé re vo nat ko zó 
el já rá sát is tá mad ta, az Al kot mány 8.  § (1)–(2) be kez dé sé -
re, 16.  §-ára, 54.  § (1)–(2) be kez dé sé re, 59.  § (1)–(2) be -
kez dé sé re és 67.  §-ára, va la mint a 7.  § (1) be kez dé sé re hi -
vat ko zás sal.

4.1. Az alap jo gok kor lá to zá sá ra az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en csak tör vény ben ke rül het
sor. Az Al kot mány bí ró ság azon ban már több íz ben ki fej -
tet te, hogy az alap jo gok kal való nem min den össze füg gés
kí ván ja meg a tör vényi szin tû sza bá lyo zást. Az Al kot -
mány ban biz to sí tott jo gok ér vé nye sü lé sé vel csak tá vo li
kap cso lat ban álló, azo kat köz ve tet ten érin tõ, tech ni kai ter -
mé sze tû ren del ke zé sek re ala cso nyabb jog sza bá lyi szin ten
is sor ke rül het. A köz vet len és je len tõs kor lá to zás azon ban
csak tör vény ben ír ha tó elõ [pl. 64/1991. (XII. 17.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1991, 297, 306.; 29/1994. (V. 20.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1994, 148, 155.]. A kri mi na lisz ti kai nyil ván -
tar tá sok adat fel vé te li el já rá sá ra vo nat ko zó IM–BM–PM
együt tes Ren de let tá ma dott sza bá lyai eb bõl a szem pont ból 
ve gyes ké pet mu tat nak.

4.2. A ren de let sze mé lyi és tár gyi ha tá lyát meg ál la pí tó
1.  § (1) be kez dé se, va la mint a (2) be kez dés a) pont ja az
alap jo gok kal csak tá vo li kap cso lat ban áll. Az alap jo gi kor -
lá to zást ugyan is a ren de let ben hi vat ko zott, a Bnyt. 31.  §
a) pont ja te szi le he tõ vé, e ren del ke zé sek csu pán vissza -
utal nak an nak tar tal má ra. A ren de let 6.  § (1) be kez dé sé ben 
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a jog al ko tó – ép pen a ki ter jesz tõ ér tel me zés el ke rü lé se ér -
de ké ben – azt írta kö rül, hogy a gya nú sí tott ma ga tar tá sát
mely ha tá ro kon be lül kell el len sze gü lés nek te kin te ni. En -
nél fog va a sza bá lyo zás az Al kot mány 8.  § (1)–(2) be kez -
dé sé re fi gye lem mel sem áll el len tét ben az Al kot mány
54.  § (1)–(2) be kez dé sé vel, sem az 59.  § ren del ke zé se i vel.
E ren del ke zé sek és az if jú ság vé del mét biz to sí tó, az Al kot -
mány 16.  §-a, il let ve a gyer me kek jo ga it biz to sí tó, az Al -
kot mány 67.  §-a kö zött pe dig al kot má nyos össze füg gés
nem volt ki mu tat ha tó.

Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben a ré szé -
ben a fel hí vott al kot má nyi ren del ke zé sek alap ján nem ta -
lál ta alkot mány elle nesnek.

4.3. Más a hely zet a ren de let 5.  §-a, il let ve 6.  § (2) be -
kez dé se te kin te té ben. E jog sza bály he lyek elõ ír ják, hogy a
gya nú sí tott kö te les ma gát alá vet ni az ujj- és te nyér nyo -
mat-vé tel nek, il let ve a DNS vizs gá lat nak, va la mint a fény -
ké pe zés nek. Rög zí tik azt is, hogy el len sze gü lé se ese tén
vele szem ben tes ti kény szer al kal maz ha tó, amely meg fo -
gás ból, le fo gás ból, va la mely ma ga tar tás ab ba ha gyá sá ra
irá nyu ló tes ti erõ al kal ma zá sá ból, il let ve a min ta vé tel tû ré -
sé re kény sze rí tés bõl áll. E ren del ke zé sek köz vet len kap -
cso lat ban áll nak az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
em be ri mél tó ság hoz való jog gal, il let ve az 59.  § (1) be kez -
dé sé bõl le ve ze tett in for má ci ós ön ren del ke zé si jog gal.
Alap ve tõ jo gok ra vo nat ko zó kor lá to zás pe dig csak tör -
vény ben ír ha tó elõ, így az ala cso nyabb jog for rá si szin ten
való sza bá lyo zá suk alkot mány elle nes. Ezen ön ma gá ban
nem vál toz tat az a kö rül mény sem, hogy az el já rás nak való 
alá ve té si kö te le zett sé get és a tes ti kény szer al kal maz ha tó -
sá gát a Bnyt. 34.  § (2)–(3) be kez dé se tör vényi szin ten is
rög zí ti. Egy részt az Al kot mány bí ró ság – más ok ból – e
sza bá lyo kat is meg sem mi sí tet te; más részt al kot má nyos sá -
gi szem pont ból nem meg fe le lõ az a gya kor lat sem, amely
tör vényi ren de zést kí vá nó kér dé se ket, akár csak a nor ma -
szö veg meg is mét lé sé vel ren de le ti szin tû sza bá lyo zás sá
deg ra dál ja. Eb ben az eset ben ugyan is meg van a ve szé lye
an nak, hogy a tör vény meg vál to zá sa kor vagy ha tá lyon kí -
vül he lye zé se kor ki zá ró lag a ren de le ti sza bá lyo zás ma rad
ér vény ben, s így az alap jo gi kor lá to zás ra már ki zá ró lag ez
alap ján ke rül sor.

A tes ti kény szer tar tal mát a Bnyt. nem is ha tá roz za meg,
így eb ben a te kin tet ben ki zá ró lag a ren de let tá ma dott sza -
bá lyai ve he tõk figye lembe. A tes ti kény szer al kal ma zá sá -
val a min ta vé tel vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ ha tó ság
tag jai fi zi ka i lag is aka dá lyoz zák a ter hel tet a szán dé ká nak
meg fe le lõ ma ga tar tás ta nú sí tá sá ban. Mind ez az Al kot -
mány bí ró ság a 723/B/1991. AB ha tá ro za tá ban fog lal tak
sze rint a bün te tõ el já rás so rán nem szük ség kép pen ti los, sõt 
szá mos eset ben szük ség sze rû meg ol dás (ABH 1991, 632,
637.). Az ilyen kor lá to zás azon ban nyil ván va ló an érin ti a
kény szer al kal ma zá sá val érin tett nek az Al kot mány 54.  §
(1) be kez dé sé ben vé dett em be ri mél tó ság hoz, s azon be lül
az ön ren del ke zés hez, a tes ti in teg ri tás hoz való jo gát. Azo -
kat az ese te ket azon ban, ami kor a tes ti erõ al kal ma zá sa
meg en ge dett – a szük sé ges ség és ará nyos ság kö ve tel mé -

nyé nek szem elõtt tar tá sá val – tör vény ben elõ re meg kell
ha tá roz ni, s al kal ma zá su kat tör vényi ga ran ci ák kal kell kö -
rül ven ni.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a vi -
ta tott ren del ke zé sek alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta 
és meg sem mi sí té sü ket ren del te el. A meg sem mi sí tés idõ -
pont ját az Abtv. 43.  §-a sze rint irány adó fõ sza bály nak
meg fele lõen ál la pí tot ta meg.

A meg sem mi sí tés re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság
e ren del ke zé sek és az Al kot mány nak az in dít vány ban
meg je lölt to váb bi sza bá lya i ra vo nat ko zó össze füg gé se ket
nem vizs gál ta.

5. Egy to váb bi in dít vá nyo zó a bûn tet te sek nyil ván tar -
tá sá ra vo nat ko zó, a Bnyt. 16.  §-ában meg ha tá ro zott nyil -
ván tar tás idõ tar ta mát az Al kot mány 70/A.  §-ára hi vat ko -
zás sal tá mad ta.

5.1. A tá ma dott ren del ke zés sze rint a ter hel te ket a bün -
te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sü lést köve -
tõen – a bûn cse lek mény szán dé kos sá gá tól vagy gon dat -
lan sá gá tól, il let ve az al kal ma zott szank ci ó tól, és más eset -
le ges szem pon tok tól füg gõ en – el té rõ ide ig (3-tól 15 évig)
még nyil ván kell tar ta ni. A nyil ván tar tás ki ter jed bün te tõ -
jo gi szank ció al kal ma zá sa nél kül zá ru ló egyes ügyek re is
(vád eme lés si ke res el ha lasz tá sa); olyan szank ci ó hoz is
kap cso ló dik, ame lyet nem bí ró ság al kal ma zott (ügyész ál -
tal fo ga na to sí tott meg ro vás); ese ten ként a fel men tõ íté let -
hez is tár sul [16.  § (1) be kez dés l) pont]; és min dig meg ha -
lad ja a men te sí tés hez szük sé ges idõ tar ta mot. A nyil ván tar -
tá si idõ sem mi lyen el já rás ban nem ki fo gá sol ha tó, an nak
mér le ge lés út ján való rö vi dí té sé re sincs mód.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint a jog ala nyok
kö zöt ti nem min den fé le meg kü lön böz te tés alkot mány elle -
nes, sõt a kü lönb ség té tel szá mos eset ben szük ség sze rû
[rész le te sen: pl. 9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1990, 47, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
73, 77–78.); 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
280, 281–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH
1994, 197, 203 204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 130, 138–140.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2000, 193, 198–199.; 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2002, 230, 243.; 44/2004. (XI. 23.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 618, 656.]. Ezért a diszk ri mi ná ció ti lal má -
ra vo nat ko zó al kot má nyos sá gi vizs gá lat ke re té ben az Al -
kot mány bí ró ság nak azt kel lett el dön te nie, hogy a nyil ván -
tar tás té nye, il let ve a Bnyt. 16.  §-ában rög zí tett sza bá lyai,
ho mo gén cso port ba tar to zók kö zött olyan kü lönb ség té telt
ered mé nyez nek-e, amely alap jo got sért, il let ve az egyen lõ
mél tó sá gú sze mé lyek kö zött ön ké nyes, éssze rût len, in do -
ko lat lan és ezért al kot má nyo san meg en ged he tet len.

5.2. El sõ ként az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta, hogy
a sza bá lyo zá si kon cep ci ót figye lembe véve mely jog ala -
nyok so rol ha tók azo nos cso port ba.

Eb bõl a szem pont ból egy részt a Bnyt. 9.  §-a sze rin ti
célt, il let ve azt a tényt kel lett szá mí tás ba ven ni, hogy a jog -
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al ko tó a nyil ván tar tá si idõt mi lyen kö rül mé nyek hez kap -
csol ta. Noha a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak cél ja a bün te -
tett vagy bün tet len elõ élet meg ál la pí tá sa, a tör vény a nyil -
ván tar tás kez dõ idõ pont ját az ese tek dön tõ több sé gé ben
még is a men te sí tés be kö vet kez té hez csat la koz tat ta, va gyis
olyan idõ pont hoz, ami kor az adat alany már tör vény sze rint 
is bün tet len nek mi nõ sül. Azok ban az ese tek ben, ami kor a
Btk. a men te sí tés hez szük sé ges kü lön vá ra ko zá si idõt nem
ál la pít meg, a nyil ván tar tás kez dõ idõ pont ja a bün te tés
vég re haj tá sá nak be fe je zé se, ki vé tel kép pen pe dig a ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé se. Tar tal mi lag azon ban ez is a men -
te sí tés idõ pont já nak fe lel meg.

Te kin tet tel arra, hogy leg ké sõbb a men te sí tés be kö vet -
kez té vel a Btk. 100.  § (2) be kez dé se sze rint a ter helt bün -
tet len elõ éle tû nek te kin ten dõ, aki nem tar to zik szá mot
adni olyan el ítél te té sé rõl, amely re néz ve men te sült, a
Bnyt. tá ma dott ren del ke zé se a bün tet len elõ éle tû jog ala -
nyok kö zöt ti kü lönb ség té telt je lent. A kü lön nyil ván tar tá si
idõ a Bnyt. 9.  §-a sze rin ti cé lok tel je sü lé sé hez sem tar to zik
hoz zá. A ter helt bün te tett elõ éle tû ként tör té nõ ke ze lé se
ugyan is a men te sí tés nap já val meg szû nik, s ezt a tényt a
Bnyt. 10.  § (1) be kez dés l) pont ja sze rint a nyil ván tar tás ba
is be kell ve zet ni.

5.3. Ezt köve tõen az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta,
hogy ez a kü lönb ség té tel az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt „egyéb hely zet” sze rin ti meg kü lön böz te -
tés nek mi nõ sül-e.

5.3.1. Az Al kot mány bí ró ság a diszk ri mi ná ció ti lal mát
szé les ér te lem ben fog ja fel és a jog rend szer egé szé re vo -
nat koz tat ja. Ál lan dó gya kor la ta sze rint a sze mé lyek kö zöt -
ti alkot mány elle nes meg kü lön böz te tés ti lal ma arra vo nat -
ko zik, hogy „a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ
mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel nie, azaz az em be ri mél -
tó ság alap jo gán nem es het csor ba, azo nos tisz te let tel és
kö rül te kin tés sel, az egyé ni szem pon tok azo nos mér té kû
figye lembe véte lével kell a jo go sult sá gok és ked vez mé -
nyek el osz tá sá nak szem pont ja it meg ha tá roz ni.” [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 47, 48.] A ti la lom el sõ -
sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben fenn ál ló
meg kü lön böz te tés re ter jed ki, de az el té rõ sza bá lyo zás
alkot mány elle nessége ak kor is meg ál la pít ha tó, ha az alap -
jog alat ti tar to mány ba esõ jo gok te kin te té ben az em be ri
mél tó ság hoz való jog va la mely as pek tu sát sér ti [össze fog -
la ló an: pl. 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
320, 342–343.]. A 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat konk -
ré tan meg fo gal maz ta, hogy az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti kü lönb ség té tel ti lal ma – amennyi ben ez
sér ti az em be ri mél tó ság hoz való jo got – ki ter jed az egész
jog rend szer re (ABH 1992, 280, 281.).

A bûn ügyi nyil ván tar tás (és ben ne a tá ma dott tör -
vényhely rend szer ta ni el he lye zé sé re szol gá ló bûn tet te sek
nyil ván tar tá sa) több funk ci ós jel le ge el le né re – el sõd le ge -
sen – a bün te tõ jo gi in téz mény- és esz köz rend sze ré hez
kap cso ló dó, s így az ál lam bün te tõ jo gi igé nyé nek ér vé nye -
sí té sét köz vet ve elõ se gí tõ re gisz ter [vö: 9/2007. (III. 7.)
AB ha tá ro zat, ABH 2007, 177, 195.]. Al kot má nyos esz -

köz ként tá mo gat ja a bûn cse lek mé nyek el kö ve tõ i nek fel -
de rí té sét, azo no sí tá sát, fel hasz nál ha tó a bûn cse lek mé nyek
meg elõ zé sé ben és a konk rét bün te tõ el já rás ban elõ se gí ti a
he lyes bün te tés ki sza bá sát, a jog se gély ke re té ben pe dig át -
té te le sen hoz zá já rul a nem zet kö zi bûn ül dö zés si ke ré hez.
A to váb bi funk ci ói csak ki se gí tõ jel le gû ek, és nem ke rül -
het nek el len tét be alap fel ada tá val, il let ve az egyes nyil ván -
tar tá sok ra vo nat ko zó an a Bnyt.-ben meg fo gal ma zott cé -
lok kal.

Az Al kot mány bí ró ság bün te tõ jo gi tár gyú ha tá ro za ta i -
ban a kez de tek tõl fog va hang sú lyoz ta, hogy az ál lam bün -
te tõ ha tal ma kor lá to zott köz ha tal mi jo go sít vány, a bün te -
tõ jog a jog rend szer szank ci ós zár kö ve, ul ti ma ra tio [pl.
40/1993. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 288, 289.;
49/1998. (XI. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 372, 376.]. A
bün te tõ ha ta lom al kot má nyos ke re te it szi go rú mér cé vel
kell mér ni, az alap jo go kat köz vet le nül és sú lyo san kor lá to -
zó bün te tõ jo gi esz köz rend szer csak al kot má nyos in dok -
kal, a vég sõ eset ben, a szük sé ges és a fel tét le nül in do kolt
mér ték ben ve he tõ igény be [össze fog la ló an: pl. 11/1992.
(III. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 77–94.; 30/1992.
(V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 167, 176.; 58/1997.
(XI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 348, 352.]. Az al kot má -
nyos bün te tõ jog ha tá ra it ki je lö lõ 11/1992. (III. 5.) AB ha -
tá ro zat kü lön rá mu ta tott arra, hogy „[a]z egyén al kot má -
nyos sza bad sá gát, em be ri jo ga it, nem csak a bün te tõ jog
kü lö nös ré szé nek tény ál lá sai és bün te té si té te lei érin tik,
ha nem alap ve tõ en a bün te tõ jo gi fe le lõs ség, a bün te tés ki -
sza bás és a bün tet he tõ ség össze füg gõ zárt sza bály rend sze -
re.” (ABH 1992, 77, 85–86.)

Az ál la mi bün te tõ ha ta lom gya kor lá sá nak van nak azon -
ban a szo ros ér te lem ben vett bün te tõ jo gi, bün te tõ igaz ság -
szol gál ta tá si in téz mé nye ken kí vü li esz kö zei is. Ezek közé
tar to zik a bûn ügyi nyil ván tar tás. Az Al kot mány bí ró ság ál -
lás pont ja sze rint a bün te tõ ha ta lom „ki se gí tõ esz kö zei”
sem lép het nek túl azo kon a ha tá ro kon, ame lyek a bün te tõ -
jo gi esz köz rend szer al kal ma zá sá nak is al kot má nyos kor lá -
ta it je len tik. A bün te tõ el já rás le foly ta tá sá hoz, il let ve a
bün te tõ jo gi szank ci ó hoz kap cso lód hat nak ugyan olyan
jogi esz kö zök (pl. vá ra ko zá si idõ a bün tet len elõ élet hez),
ame lyek nek az al kal ma zá sa a „jog rend bé ké jét meg tö rõk -
kel” szem ben já ru lé kos kö vet kez ményt, il let ve to váb bi
hát rányt je len te nek, ezek re is vo nat koz nak azon ban az al -
kot má nyos bün te tõ jog kö ve tel mé nyei. Eb bõl fa ka dó an az
em be ri mél tó ság jo gá nak és a sze mé lyi in teg ri tás nak az ér -
vé nye sí té sé hez hoz zá tar to zik, hogy az ál lam ki je löl je azt a
vég sõ pon tot, ahol a szé les ér te lem ben vett bün te tõ jog ha -
tó kö re vé get ér. A re ha bi li tá ció az egyik olyan jog in téz -
mény, amely a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás rend sze ré -
ben az egyént az ál lam túl ha tal má val szem ben védi. Al kot -
má nyos sá gi szem pont ból ez azt is je len ti, hogy en nek be -
ál lá sá tól fog va a jog rend sze ren be lül nem ve he tõk igény be 
olyan ál ta lá nos esz kö zök, ame lyek az el kö ve tõ tény le ges
kri mi na li tá sá ra te kin tet nél kül – pél dá ul a bün te tõ jo gi jog -
kö vet kez mé nyek idõ be li ha tá ra i nak egye te mes meg -
hosszab bí tá sá val – a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás hoz
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kap csolt to váb bi, a bün te tõ jo gon kí vül is ható alap jo gi
kor lá to zást je len te nek.

5.3.2. Bár mely, a sze mé lyes ada to kat vagy a kü lön le -
ges sze mé lyes ada to kat tar tal ma zó nyil ván tar tás szük ség -
kép pen érin ti az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé se sze rin ti
sze mé lyes ada tok vé del mé hez és in for má ci ós ön ren del ke -
zés hez való jo got. Az Al kot mány bí ró ság a 37/2005. (X. 5.) 
AB ha tá ro zat ban elvi él lel rá mu ta tott, hogy a sze mé lyes
ada tok vé del mé hez való jog kor lá to zá sá hoz azon ban „a
pusz ta in for má ci ós ér dek ön ma gá ban nem elég”, a ké sõb bi 
jog sér tés po ten ci á lis ve szé lye, an nak meg elõ zé se nem kel -
lõ sú lyú in dok (ABH 2005, 390, 397–398.). A bûn cse lek -
mény el kö ve té sé tõl és a bün te tés le töl té sé tõl való idõ be li
tá vo lo dás nak pusz tán in for má ci ós ér dek bõl való fi gyel -
men kí vül ha gyá sa már a re szo ci a li zá ci ót ve szé lyez te ti.
En nek in do ko lat lan el sõbb sé ge az el kö ve tõ szá má ra a ki ál -
lott bün te tés hez kap cso ló dó já ru lé kos sé rel met je lent, mert 
le he tõ vé te szi a pri vá ta u to no mi á já ba való, alap jo ga i nak
sé rel mé vel járó szük ség te len be avat ko zást.

A bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás hoz kap csolt jog hát rá -
nyok al kal ma zá sá nak vég sõ tar to má nyát je len tõ men te sí -
tés be kö vet kez té vel az ön azo nos ság hoz való joga alap ján
az adat alany nak meg nyí lik az igé nye arra is, hogy a bün -
tet te sek nyil ván tar tá sa a továb biak ban sze mé lyes és kü -
lön le ges sze mé lyes ada ta it ne ke zel je, és fõ ként nem a még 
a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól nem men te -
sül tek ada ta i val együtt. A „bûn tet tes” stá tus a Btk. ren del -
ke zé sei foly tán a men te sí tés sel meg szû nik, így ah hoz – ál -
ta lá nos kö vet kez mény ként – a továb biak ban nem kap cso -
lód hat nak a ter hel ti ál la pot hoz fû zõ dõ vel azo nos tar tal mú
alap jo gi kor lá to zá sok, és kü lö nö sen nem a men te sí tés idõ -
tar ta mát lé nye ge sen meg ha la dó, ese ten ként azt meg több -
szö rö zõ idõ tar tam ban.

Az Al kot mány bí ró ság el is me ri, hogy le het nek olyan al -
kot má nyo san is iga zol ha tó in do kok, ame lyek ki vé te le sen,
a bûn cse lek mé nyek és/vagy a bûn tet te sek kö zött éssze -
rûen dif fe ren ci ál va meg kí ván ják az adat alany egyes bûn -
ügyi sze mé lyes ada ta i nak a men te sí tést kö ve tõ idõn túli
meg is me ré sét vagy más mó don tör té nõ fel hasz ná lá sát (pl.
múlt be li el já rá sok cél hoz kö tött do ku men tá lá sa, jö võ be li
bûn ül dö zé si cé lok). Eb bõl a szem pont ból – cél ja i kat figye -
lembe véve – le het nek kü lönb sé gek a Bnyt. ha tá lya alá esõ
kü lön bö zõ nyil ván tar tá sok kö zött (pl. a kri mi na lisz ti kai
jel le gû nyil ván tar tá sok). Ez le he tõ vé te szi, hogy azok ra
vo nat ko zó an, az ará nyos ság kö ve tel mé nye it is figye lembe
véve a jog al ko tó el té rõ sza bá lyo kat al kos son. A most vizs -
gált bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak azon ban nincs olyan
iga zol ha tó funk ci ó ja, amely az ilyen, min den dif fe ren ci á -
lás nél kü li alap jo gi kor lá to zás kény sze rû és el ke rül he tet -
len vol tát iga zol ná. Mind ez azt is je len ti, hogy a bün tet len -
sé get iga zo ló er köl csi bi zo nyít vány el le né re a vá ra ko zá si
idõ alatt, a hát rá nyos jog kö vet kez mé nyek alól már men te -
sült és tör vény ál tal dek la rál tan bün tet len nek mi nõ sü lõ
sze mé lyek a bûn tet te sek nyil ván tar tás ban ép pen úgy sze -
re pel nek, mint azok, akik nek men te sü lé se még nem kö vet -
ke zett be.

A bûn ügyi sze mé lyes ada tok nak a még bün te tett elõ -
élet hez fû zõ dõ hát rá nyok ha tá lya alatt álló adat ala nyok kal
meg egye zõ mó don és adat tar tam ban való ke ze lé se szük -
ség te len és arány ta lan kü lönb sé get hoz lét re a bün tet len -
nek te kin ten dõ sze mé lyek kö zött, ezért az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ en alkot mány elle nes. A je -
len leg ér vé nye sü lõ meg ol dást al kot má nyo san nem iga zol -
ja az sem, hogy a bûn ügyi sze mé lyes ada tok bün te tõ jo gon
kí vül is fel hasz nál ha tók, il let ve hogy az el ítél te tés hez a
jog rend a men te sí tést köve tõen is fûz kö vet kez mé nye ket.
A bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak cél ját a Bnyt. 9.  §-a vi lá -
go san kö rül ír ja, s ebbe ezen igé nyek ki elé gí té se nem fér
bele. A bûn tet te sek nyil ván tar tá sá hoz bün te tõ jo gon kí vü li, 
eset le ge sen in do kol ha tó ér de kek kor lát lan hoz zá ren de lé -
se, s en nek foly tán a bûn ügyi sze mé lyes ada tok tel jes kö ré -
nek, szél sõ sé ge sen hosszú idõ be li ha tá rok kö zött a bûn tet -
te sek nyil ván tar tá sá ban tör té nõ ke ze lé se sér ti az osz tott
nyil ván tar tá si rend sze rek kö ve tel mé nyét és lé nye gé ben jö -
võ be ni, kész let re tör té nõ adat gyûj tést je lent.

Az in for má ci ós ön ren del ke zés hez való jog szo ros kap -
cso lat ban áll az em be ri mél tó sá goz, a sze mé lyi ség sza bad
ki bon ta ko zá sá hoz való jog gal. Eb bõl az is kö vet ke zik,
hogy adat alanyt meg il le ti az a ga ran cia, hogy ada ta it azok
va ló ság tar tal má nak meg fele lõen csak a leg szük sé ge sebb
idõ tar tam ban és adat mennyi ség ben, az adat biz ton ság sza -
bá lya i nak meg fele lõen ke zel jék. A bün te tett elõ élet hez fû -
zõ dõ hát rá nyok alól már men te sült sze mé lyek ese té ben
nincs a to váb bi adat ke ze lés nek olyan ál ta lá nos cél ja,
amely meggyõ zõ en in do kol ná, hogy ezek az adat ala nyok
mi ért a bün te tõ el já rás ha tá lya, vagy a hát rá nyos jog kö vet -
kez mé nyek ha tá lya alatt ál lók kal es nek azo nos meg íté lés
alá, nem pe dig más bün tet len elõ éle tû ter mé sze tes sze mé -
lyek kel. Az egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként tör té nõ ke ze -
lés szem pont já ból a bün tet len ség „ál la po ta” szol gál hat az
adat ala nyok hely ze té nek össze ha son lí tá sá ul. Meg fe le lõ
al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé se mel lett
ezen be lül le het ugyan el té rés az adat ala nyok kö zött, mint -
hogy a bün tet le nek ka te gó ri á ja is leg alább há rom cso por -
tot ta kar, de ez nem ter jed het odá ig, hogy az e ka te gó ri á ba
tar to zók a bün tet tet elõ éle tû ek kel es nek azo nos meg íté lés
alá.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a
Bnyt. 16.  §-át pro fu tu ro sem mi sí tet te meg. En nek so rán fi -
gye lem mel volt arra, hogy a jog rend szer ben szá mos olyan
jog sza bály lé te zik, amely a nyil ván tar tá si idõ tar tam hoz
kö vet kez mé nye ket kap csol. Az új sza bá lyo zás ki ala kí tá sá -
val egy ide jû leg a jog al ko tó nak e te kin tet ben is lét re kell
hoz nia a jog rend sze ren be lü li ko he ren ci át. Az alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra fi gye lem mel az Al kot mány bí -
ró ság ezút tal is mel lõz te a tá ma dott jog sza bály nak az Al -
kot mány to váb bi ren del ke zé se i nek össze füg gé se i ben való
vizs gá la tát.

6. A Bnyt.-vel kap cso la tos in dít vá nyok kö zül vé ge ze -
tül az Al kot mány bí ró ság a 7.  § d), f) pont ja i ra, a 9.  §-ára, il -
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let ve a 48.  § (1) be kez dé sé re vo nat ko zó in dít vá nyo kat
vizs gál ta.

6.1.1. Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dés k) pont já nak 
sé rel mét ál lí tó in dít vány kap csán tény ként ál la pí tan dó
meg, hogy az erre hi vat ko zás sal tá ma dott, a Bnyt. 7.  §
d) pont ja a tör vény ál ta lá nos sza bá lyai kö zött ta lál ha tó
ren del ke zés. Ha tá lya a Bnyt.-ben sza bá lyo zott va la mennyi 
nyil ván tar tás ra ki ter jed. Az e tör vényhelyen sze rep lõ ke -
gye lem, mint nyil ván tar tá si ka te gó ria ma gá ban fog lal ja az
egyé ni ke gye lem ese te it, ki ter jed a ke gye lem má sik for má -
já ra (köz ke gye lem) és min den vál to za tá ra. Az in dít vá nyo -
zó azon ban ki zá ró lag a köz tár sa sá gi el nök ál tal ad ha tó
egyé ni ke gye lem re fi gye lem mel so ra koz tat ta fel a Bnyt.
ezen ren del ke zé sé nek alkot mány elle nességére vo nat ko zó
ér ve it, ezért az Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot csak eb ben 
a te kin tet ben foly tat ta le.

6.1.2. Az Al kot mány bí ró ság a 47/2007. (VII. 3.) AB
ha tá ro za tá ban ér tel mez te a köz tár sa sá gi el nök ke gyel me -
zé si jog kö rét. A ha tá ro zat meg ál la pí tot ta, hogy a ke gyel -
me zé si el já rás töb bek kö zött a men te sí tés egyik, a Btk.-ban 
meg ha tá ro zott mód ja is. Ki mond ta to váb bá, hogy a ke -
gyel me zé si el já rás so rán a köz tár sa sá gi el nö köt va ló di,
diszk re ci o ná lis dön té si jog il le ti meg. „Dön té sé ben ki fe je -
zés re jut tat hat mél tá nyos sá gi, hu ma ni tá ri us és sa ját ér ték -
rend jé bõl fa ka dó er köl csi szem pon to kat is.” A dön tés
egye dü li kor lát ja, hogy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
a ke gyel mi el ha tá ro zást el len je gyez ze (rész le te sen: ABH
2007, 620–621, 642–643.).

A köz tár sa sá gi el nök dön té si jog kö ré nek lé nye gé bõl
kö vet ke zik, hogy mér le ge lé se so rán bár mely eset ben ha tá -
roz hat a ki sza bott bün te tés mér sék lé sé rõl vagy el en ge dé -
sé rõl, il let ve a ter helt nek a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát -
rá nyok aló li men te sí té sé rõl. Ez a bûn ügyi nyil ván tar tást
csak annyi ban érin ti, hogy a dön tés foly tán be kö vet ke zõ
vál to zá so kat az adat ál lo mány ban át kell ve zet ni. A Bnyt.
7.  § d) pont ja az öt kü lön bö zõ nyil ván tar tás ra vo nat ko zó an 
meg ál la pít ja, hogy a nyil ván tar tás mi lyen ada tok ra és kö -
rül mé nyek re ter jed het ki. A kor lá to zá so kat nem tar tal ma -
zó, a Bnyt. sze rin ti ál ta lá nos sza bá lyok pe dig sem mi lyen
össze füg gés ben nem áll nak a köz tár sa sá gi el nök fen ti ek
sze rint ér tel me zett ke gyel mi jog kö ré vel. Ezért az Al kot -
mány bí ró ság ezt az in dít ványt el uta sí tot ta.

6.2. Úgy szin tén nem volt meg ál la pít ha tó al kot má nyos
össze füg gés az in dít vá nyo zó ál tal fel ho zott ér vek alap ján a 
Bnyt. 7.  § f) pont ja és az Al kot mány 8.  § (1)–(2) be kez dé -
sé re fi gye lem mel az 54.  § (1)–(2) be kez dé se, az 59.  §
(1)–(2) be kez dé se, sem pe dig a 16.  §, il let ve a 67.  §-a kö -
zött.

A tá ma dott ren del ke zés az elõ zõ pont ban fog lal tak hoz
ha son ló an, va la mennyi, a Bnyt. ha tá lya alá tar to zó nyil -
ván tar tás ra vo nat ko zó an ál la pít ja meg, hogy e tör vény
szem pont já ból nyil ván tar tott nak kell te kin te ni a gya nú sí -
tot tat, il let ve vád lot tat. Ez össz hang ban áll a Be.-nek a ter -
helt kü lön bö zõ stá tu sa i ra vo nat ko zó el ne ve zé sé vel, és ön -
ma gá ban véve sem mi lyen kor lá to zást nem fog lal ma gá -

ban. Ezért az Al kot mány bí ró ság ezt az in dít ványt is el uta -
sí tot ta.

6.3. Egy to váb bi in dít vá nyo zó a Bnyt. 9.  §-át az Al kot -
mány 70/A.  §-ával tar tot ta el len té tes nek. A jel zett sza bály
a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá nak – a ha tá ro zat meg elõ zõ
pont ja i ban, más össze füg gé sek ben már rész le te sen vizs -
gált – cél ját ha tá roz za meg.

A Bnyt. ha tá lya alá tar to zó nyil ván tar tá sok az Al kot -
mány 59.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt a sze mé lyes ada tok
vé del mé hez és az in for má ci ós ön ren del ke zés hez kap cso -
ló dó alap jo got érin tik. Ezért jog biz ton sá gi és adat vé del mi
szem pont ból is el en ged he tet len kö ve tel mény, hogy a tör -
vény ben az adat ke ze lé si cé lok vi lá go san, egy ér tel mû en
meg ha tá ro zás ra ke rül je nek. Ez sem mi lyen össze füg gés -
ben nem áll a diszk ri mi ná ció ti lal má ra vagy az esély -
egyen lõ ség, il let ve a jog egyen lõ ség biz to sí tá sá ra vo nat ko -
zó al kot má nyi ren del ke zé sek kel. Ezért az Al kot mány bí ró -
ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

6.4. Ugyan ezen in dít vá nyo zó a Bnyt. 48.  § (1) be kez dé sét 
szin tén az Al kot mány 70/A.  §-ába üt kö zõ nek tar tot ta.

A tá ma dott ren del ke zés „a bûn ügyi nyil ván tar tás kö zös
sza bá lyai” kö zött, va la mennyi, a Bnyt. ha tá lya alá tar to zó
nyil ván tar tás ra vo nat ko zó an azt tar tal maz za, hogy a nyil -
ván tar tá si idõ el tel te után az adat alany nyil ván tar tá sát meg
kell szün tet ni. A kö te le zés az Al kot mány 59.  § (1) be kez -
dé sé hez kap cso ló dó al kot má nyos kö ve tel ményt je le nít
meg, füg get le nül at tól, hogy a nyil ván tar tá si idõk sza bá -
lyo zá sa a tör vény ben mi ként ala kul, így nem áll össze füg -
gés ben az alkot mány elle nesség alap já ul meg je lölt sza bá -
lyok kal. Ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí -
tot ta.

7. Az egyik in dít vá nyo zó a Bnyt. 7.  § f) pont já nak,
31.  § a) pont já nak, 34.  § (2)–(3) be kez dé sé nek és
36.  §-ának, to váb bá az IM–BM–PM együt tes Ren de let 1.  § 
(1) be kez dé sé nek, (2) be kez dés a) pont já nak, 5.  §-ának va -
la mint a 6.  § (1)–(2) be kez dé sé nek nem zet kö zi szer zõ dés -
be üt kö zé sét is ál lí tot ta.

Az Abtv. 21.  § (3) be kez dé se meg ál la pít ja azon le het sé -
ges in dít vá nyo zók kö rét, akik az Abtv. 44.  §-a sze rint va la -
mely jog sza bály nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek al -
kot má nyos sá gi vizs gá la tát kez de mé nyez he tik. Az in dít vá -
nyo zó nem tar to zik az itt fel so rol tak közé, így az Al kot -
mány bí ró ság az Ügy rend 29.  § c) pont ja alap ján ezt az in -
dít ványt vissza uta sí tot ta.

V.

A to váb bi ak ban az Al kot mány bí ró ság azo kat az in dít -
vá nyo kat vizs gál ta, ame lyek az egyes fog lal ko zá sok gya -
kor lá sá ra vo nat ko zó, a Bnyt.-vel össze füg gés ben álló tör -
vények egyes ren del ke zé se i nek alkot mány elle nességét ál -
lí tot ták.
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1. El sõ ként az Al kot mány bí ró ság – az SzVMt. ren del -
ke zé se i vel össze füg gés ben – a fog lal ko zás gya kor lá sá ból
való ki zá rá si sza bá lyo kat meg ha tá ro zó 6.  § (3) be kez dé sé -
vel, az en ge dély vissza vo ná sá val össze füg gõ 11.  § (1) be -
kez dés a) pont já val, va la mint a (2) be kez dé sé vel, s az
ezek hez szo ro san kap cso ló dó, a fo lya mat ban lévõ bün te -
tõ el já rás nak az en ge dély ki adá sá ra való ha tá sát sza bá lyo -
zó 6.  § (2) be kez dés b) pont já val kap cso la tos al kot má -
nyos sá gi vizs gá la tot vé gez te el. Az in dít vá nyo zók meg ha -
tá ro zó több sé ge eze ket a ren del ke zés éket az Al kot mány
70/B.  §-a alap ján tá mad ta. Töb ben hi vat koz tak azon ban
arra is, hogy a sza bá lyo zás az Al kot mány 70/A.  §-ába, il -
let ve 9.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik.

1.1. Az Al kot mány bí ró ság a fel so rolt al kot má nyi ren -
del ke zé sek re vo nat ko zó – je len ügy ben irány adó – pre ce -
dens-ha tá ro za ta i ban meg ál la pí tot ta, hogy a mun ká hoz
való jog szem pont já ból kö zöt tük szo ros össze füg gés áll
fenn. A re le váns dön té sek sze rint a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz való jog nak egyik as pek tu sa a vál lal ko -
zás joga, s e két jog nincs egy más sal hi e rar chi kus vi szony -
ban. Az elõb bi ér tel me zé sé be ugyan is va la mennyi fog lal -
ko zás, hi va tás – a szé les ér te lem ben vett mun ka vég -
zés – meg vá lasz tá sá nak és gya kor lá sá nak sza bad sá ga be -
le tar to zik. Aho gyan a mun ká hoz való jog sen ki szá má ra
nem je lent ala nyi jo go sult sá got bár mi lyen fog lal ko zás
gya kor lá sá hoz, úgy a vál lal ko zás hoz való jog sem fog lal ja
ma gá ban a vál lal ko zó vá vá lás fel té te lek nél kü li jo gát. Az
ál lam nak az a kö te les sé ge, hogy a mun ká hoz, il let ve a vál -
lal ko zás hoz való jog gya kor lá sát ne te gye le he tet len né
[rész le te sen: pl. 54/1993. (X. 13. AB ha tá ro zat, ABH
1993, 340, 341–342.; 944/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH
1995, 734, 736–737.; 37/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 1997, 234, 243.; 506/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH
1999, 722, 723.].

A mun ká hoz való jog re lá ci ó já ban az Al kot mány bí ró -
ság le szö gez te azt is, hogy az Al kot mány 70/B.  §-a csu pán
az ál ta lá nos diszk ri mi ná ció-ti lal mat rög zí tõ 70/A.  §-nak a
mun ka vi lá gá ra vo nat koz ta tott konk re ti zá lá sa [pl.
137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 459.;
54/1993. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 340, 341.; 21/1994.
(IV. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 117, 120–121.;
750/B/2000. AB ha tá ro zat, ABH 2003, 1261, 1266.;
34/E/2006. AB ha tá ro zat, ABH 2007, 1914, 1916.]. Rá -
mu ta tott to váb bá, hogy a diszk ri mi ná ció ti lal ma a mun ká -
hoz, vál lal ko zás való jog össze füg gé sé ben is csak az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be von ha tó jog ala nyok kö zöt ti kü -
lönb ség té tel vizs gá la tát te szi le he tõ vé. A 70/A.  § kü lön bö -
zõ as pek tu sa i nak sé rel me csak ak kor ál la pít ha tó meg, ha a
jog al ko tó ho mo gén cso port ba tar to zó jog ala nyok kö zött
in do ko lat la nul, éssze rût le nül tesz kü lönb sé get [rész le te -
sen pl.: 9/1990. (IV. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 48.;
21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 77–78.;
61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280–282.;
35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 201, 203.;
30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130, 138.].

Je len ügy ben a diszk ri mi ná ció ti lal má ba üt kö zést va la -
mennyi in dít vány kü lön bö zõ fog lal ko zá sok gya kor lói kö -
zöt ti össze füg gés re, il let ve ál ta lá ban a véve a jog rend szer
el ve i re hi vat ko zás sal ál lí tot ta. A kü lön bö zõ fog lal ko zá -
sok, il let ve vál lal ko zá sok gya kor lói azon ban nem al kot nak 
ho mo gén cso por tot. A fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá -
hoz való jog ál ta lá nos ság ban nem le het a vizs gá lat tár gya,
a diszk ri mi ná ció ti lal ma csak az adott fog lal ko zás meg vá -
lasz tá sá val össze füg gés ben és csu pán az azo nos sza bá lyo -
zá si kör be tar to zó jog ala nyok te kin te té ben vizs gál ha tó.
Így az Al kot mány 70/A.  §-a sze rin ti kü lönb ség té tel, il let ve 
a jog egyen lõ ség kö ve tel mé nyé nek meg va ló su lá sa – al kot -
má nyos össze füg gés hi á nyá ban – az in dít vá nyok alap ján
nem volt vizs gál ha tó.

1.2. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a
mun ká hoz, fog lal ko zás hoz, vál lal ko zás hoz való jog az ál -
la mi be avat ko zá sok kal és kor lá to zá sok kal szem ben alap -
jo gi vé de lem be ré sze sül. A mun ká hoz való jog ala nyi és
szo ci á lis ol da lát – rá mu tat va a kor lá to zá sok szem pont já -
ból való kü lön bö zõ ség re is – el sõ ként a 21/1994. (IV. 16.)
AB ha tá ro zat ha tá rol ta el egy más tól. Meg ál la pí tot ta, hogy
a mun ká hoz való jog szo ci á lis ol da la az ál lam ol da lán in -
téz mény vé del mi kö te le zett sé get ke let kez tet, mely nek ke -
re té ben lát ja el az ál lam a fog lal koz ta tás po li ti ká val, mun -
ka hely te rem tés sel, szo ci á lis há ló val kap cso la tos felada -
tait. „E kor lá to zá sok al kot má nyos sá ga azon ban más-más
mér ce alap ján mi nõ sí ten dõ asze rint, hogy a fog lal ko zás
gya kor lá sát vagy an nak sza bad meg vá lasz tá sát kor lá toz -
za-e az ál lam, s az utób bin be lül is kü lön bö zik a meg íté lés
az adott fog lal ko zás ba ke rü lés szub jek tív, il let ve az ob jek -
tív kor lá tok hoz kö té sé nek meg fele lõen. (...) A mun ká hoz
(...) való jo got az ve szé lyez te ti leg sú lyo sab ban, ha az em -
ber az il le tõ te vé keny ség tõl el van zár va, azt nem vá laszt -
hat ja.” (ABH 1994, 117, 120–121.). A kor lá to zás ra „ál ta -
lá nos” mér ce nincs, az csak az adott fog lal ko zás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok is me re té nek tük ré ben, eset rõl eset re vizs -
gál ha tó.

A mun ká hoz, fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való jog szem -
pont já ból az adott fog lal ko zás ba ke rü lés és a jog vi szony
fenn tar tá sa szub jek tív kor lát já nak mi nõ sül min den olyan
elõ írás, amely a te vé keny ség vá lasz tó já nak sze mé lyé re vo -
nat ko zik. A fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá sá ra vo nat ko -
zó al kot má nyos jog nem zár ja ki, hogy a kü lön bö zõ te vé -
keny sé gek gya kor lá sá hoz, az arra vo nat ko zó jog sza bá lyok 
spe ci á lis fel té te le ket és kö ve tel mé nye ket ír ja nak elõ [rész -
le te sen: pl. 962/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 627,
629.; 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 263,
275.]. A szub jek tív kor lá to zá sok elõ írásakor a jog al ko tó
moz gás te re na gyobb, mint az ob jek tív kor lá to zá sok ese té -
ben, s a fel té te le ket az ál lam utó lag is szi go rít hat ja. E szi -
go rí tá sok vég sõ kor lát ja azon ban az, hogy nem vál hat nak
ob jek tív kri té ri um má, azaz a fog lal ko zás gya kor lá sá nak
el vi leg to vább ra is min den ki elõtt nyit va kell áll nia
[27/1999. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 281, 285.].

1.3. Az SzVMt.-ben sza bá lyo zott te vé keny sé gi kör
gya kor lá sát – más össze füg gé sek te kin te té ben – az Al kot -
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mány bí ró ság a 3/2001. (I. 31.) AB ha tá ro za tá ban már vizs -
gál ta. Dön té sé ben rá mu ta tott arra, hogy az e fog lal ko zás ra
vo nat ko zó sza bá lyok meg al ko tá sa kor te kin tet tel kell len ni
a te vé keny ség gya kor lá sá nak le het sé ges „te re pé re”, azok -
ra az össze füg gé sek re, ame lyek e fog lal ko zás gya kor lá sa
és más al kot má nyos jo gok, va la mint a fog lal ko zás gya kor -
ló ja és a meg bí zó kö zött fenn áll nak. Hang sú lyoz ta – majd
a 36/2005. (X. 5.) AB ha tá ro za tá ban meg erõ sí tet te (ABH
2005, 390, 398.) – hogy a va gyon õri te vé keny ség az al kot -
má nyos tu laj don vé de lem egyik le het sé ges esz kö ze is. A
meg bí zók ér de ke i nek és jo ga i nak vé del mé rõl pe dig a jog -
al ko tó töb bek kö zött ép pen a fog lal ko zás ba „ke rü lés” fel -
té te le i nek meg ál la pí tá sa kor gon dos kod hat kel lõ ha té kony -
ság gal. Nem alkot mány elle nes ezért az a sza bá lyo zás,
amely a fog lal ko zás hoz (vál lal ko zás) való jo got olyan fel -
té te lek hez köti, ame lyek idõ le ge sen és rész le ge sen nem te -
szik le he tõ vé an nak gya kor lá sát [3/2001. (I. 31.) AB ha tá -
ro zat, ABH 2001, 68, 79–82.].

A fen ti ek alap ján az SzVMt. 6.  § (3) be kez dé sé ben meg -
je le nõ azon kí vá na lom, amely bi zo nyos, sú lyos bûn cse lek -
mé nyek el kö ve tõ it ki zár ja a va gyon õri vagy ma gánnyo -
mo zói fog lal ko zást gya kor lók kö ré bõl, ön ma gá ban nem
alkot mány elle nes. Eb ben csu pán az adott fog lal ko zás gya -
kor lá sá val össze füg gõ élet vi szo nyok vé del me je le nik
meg, így az alap jog kor lá to zás ál ta lá ban véve szük ség te -
len nek nem te kint he tõ. Kö vet ke ze tes a jog sza bály ab ban a
te kin tet ben is, hogy a fog lal ko zás meg kez dé sét, és to vább -
foly ta tá sát azo nos mó don ke ze li. Al kot mány el le nes sé a
sza bá lyo zás mód ja, a kor lá tok nak – az ön ma gá ban is
alkot mány elle nes – bûn tet te sek nyil ván tar tá sá hoz, ezen
be lül a Bnyt. 16.  §-ához kö té se te szi az SzVMt. 6.  § (3) be -
kez dé sét.

1.4. Az Al kot mány bí ró ság az 52/1996. (XI. 14.) AB
ha tá ro za tá ban utalt arra, hogy a fog lal ko zás gya kor lá sá nak 
al kot má nyos sá gi mér cé je – az adott te vé keny ség re irány -
adó jog sza bá lyok alap ján több nyi re vi lá go san el ha tá rol ha -
tó – szak mai és cél sze rû sé gi in do kolt ság hoz kö tött. A fog -
lal ko zás gya kor lá sá hoz való jog csak a ha tár ese tek ben ve -
zet al kot má nyos sá gi prob lé má hoz. A 21/1994. (IV. 16.)
AB ha tá ro zat le szö gez te azt is, hogy az Al kot mány
70/B.  §-ának össze füg gé sé ben is „az alap jog kor lá to zást
el vi leg iga zo ló ok meg lé tét konk ré tan, azaz a vizs gált jog -
sza bály sze mé lyi, tár gyi és idõ be li ha tá lya kö ré ben bi zo -
nyí ta ni kell.” (ABH 1994, 117, 122.)

A SzVMt. 6.  § (3) be kez dé sé ben kö ve tett meg ol dás
ered mé nye kép pen az e tör vény ha tá lya alá esõ fog lal ko zá -
sok gya ko rol ha tó sá ga a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá -
nyok alól tör té nõ men te sí tést köve tõen is to váb bi 3–15 év
kö zöt ti idõ tar tam ra tel jes egé szé ben el le he tet le nül. Ez még 
azok ra az ese tek re is ki ter jed, ha a ter hel tet a bûn cse lek -
mény vád ja alól fel men tik, ám vele szem ben tár gyi ok ból
in téz ke dést (pl. el kob zás) al kal maz tak, avagy vele szem -
ben rö vid tar ta mú fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést, il let ve 
en nél eny hébb bün te tést szab nak ki. Ugyan ak kor a fog lal -
ko zás gya kor lá sá nak kor lá to zá sá ra vo nat ko zó an sem mi fé -
le dif fe ren ci á lás nem ér vé nye sül. A Bnyt. 16.  §-ában meg -

ál la pí tott kor lát egy sé ges és ob jek tív. Ez azon ban azt is je -
len ti, hogy a jog al ko tó a fog lal ko zás sza bad meg vá lasz tá -
sá hoz, az adott vál lal ko zás gya kor lá sá hoz való jo got idõ le -
ge sen – ám dön tõ en hosszú tar tam ban – tel jes egé szé ben
el von ta. Ez pe dig arány ta lan alap jo gi kor lá to zást je lent.

Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga – az utób bi évek
jog fej lesz tõ te vé keny sé gé nek ered mé nye kép pen az
Egyez mény 8. cik ké nek ha tá lya alá vont – a fog lal ko zás
gya kor lá sá nak jo gá val össze füg gés ben ki mond ta, hogy a
mun ka vég zés le he tõ sé gé nek el vo ná sa (az Egyez mény
14. cik ké re is fi gye lem mel) egyez mény sér tõ le het. Az ál -
lam ol da lán kü lö nö sen nyo mós köz ér dek iga zo lá sa szük -
sé ges ah hoz, hogy a ma gán szek tor ban vég zett mun kát kor -
lá tok nak ves se alá. Az ere de ti leg jo gos in do kok „ra ci o na -
li tá sa” az idõ mú lás sal el enyész het, s eb ben az eset ben a
kor lá to zás mi ni má li san arány ta lan nak mi nõ sül. Az ál lam
meg sér ti a meg kü lön böz te tés nél kü li élet ve ze tés hez való
jo got, ha ob jek tív és éssze rû in dok hi á nyá ban kor lá toz za a
fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való jo got pusz tán azon az ala -
pon, hogy az érin tet tet ko ráb ban (bár mi lyen) bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt el ítél ték. Ez gya kor la ti lag „má sod -
la gos szank ci ó nak” mi nõ sül, ami arány ta lan jog kor lá to -
zást je lent, s az Egyez mény 14. Cik ké nek sé rel mét idé zi
elõ. (pl. Thlim me nos cont ra Gö rög or szág ügy ben ho zott
2000. áp ri lis 6-i íté let).

Az 52/1996. (XI. 14.) AB ha tá ro zat ér tel mé ben a fog lal -
ko zás gya kor lá sá hoz való jog idõ le ges és rész le ges kor lá -
to zá sa ak kor nem alkot mány elle nes, ha azt más al kot má -
nyos alap jo gok vé del me fel tét le nül in do kol ja (ABH 1996,
159, 162–163.). Az alap jog kor lá to zá sá hoz azon ban a
szük sé ges ség ön ma gá ban nem ele gen dõ, a jog al ko tó kö te -
les a kor lá to zás cél já nak meg fe le lõ leg eny hébb esz közt al -
kal maz ni. Az el ér ni kí vánt cél fon tos sá gá nak és az oko zott
alap jog sé re lem nek egy más sal arány ban kell áll nia [rész -
le te sen: pl. 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
167, 171.].

A sze mély- és va gyon õri, il let ve a ma gánnyo mo zói fog -
lal ko zás (vál lal ko zás) a ma gán szfé ra, a gaz da sá gi ver seny -
szfé ra mû kö dé si te rü le té re esõ te vé keny ség, ahol a jog vi -
szo nyo kat el sõ sor ban a szer zõ dé ses sza bad ság ala kít ja, s
ahol az ál lam be avat ko zá si joga egyéb ként is kor lá to zott.
A pi ac gaz da ság ugyan el is mert ál lam cél, de nem al kot má -
nyos alap jog, így en nek ér de ké ben az alap jo gi vé de lem alá 
esõ jo gok ál ta lá nos ér vé nyû és tar tós kor lá to zá sa nem
meg en ge dett. A vizs gált te vé keny ség gel szo ro sabb kap -
cso la tot mu ta tó tu laj don hoz való jog, il let ve az em be ri
mél tó ság ból le ve ze tett jo gok együt te se in do kol hat ja
ugyan a kor lá to zást, de eb ben az eset ben a más alap jo go kat 
fe nye ge tõ ve szély olyan abszt rakt, amely az Al kot mány
9.  § (2) be kez dé se, il let ve 70/B.  § (1) be kez dé se ha tá lya alá 
tar to zó alap jo gok ese ten ként igen hosszú idõ tar tam ra tör -
té nõ el vo ná sát nem iga zol ja [rész le te sen: 3/2001. (I. 31.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 68, 79–82.].

A fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való jog az in do ko lat lan
ál la mi be avat ko zá sok kal és kor lá to zá sok kal szem ben a
sza bad ság jo gok hoz ha son ló vé de lem ben ré sze sül. Eb bõl
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az is kö vet ke zik, hogy a mun ka erõ pi ac ra való be lé pés kor -
lá to zá sa csak szûk te ret kap hat. Az ál lam – más sza bad ság -
jo gok, al kot má nyos ér té kek és cé lok vé del me ér de ké -
ben – az õt ter he lõ in téz mény vé del mi kö te le zett ség re hi -
vat ko zás sal sem al kal maz hat olyan ge ne rá lis meg szo rí tá -
so kat, ame lyek ezt tar tó san és dif fe ren ci á lás nél kül el le he -
tet le ní tik. E vé de lem és a fog lal ko zás hoz való jog kor lá to -
zá sa kö zött har mó ni át kell te rem te ni. Fi gye lem be kell ven -
ni, hogy az alap ve tõ szük ség le tek ki elé gí té sé hez, a tu laj -
don hoz el sõ sor ban a mun kán ke resz tül ve zet az út; ezen
alap szik az el ítél tek ered mé nyes re szo ci a li zá ci ó ja is. A
rend sze res jö ve del met biz to sí tó fog lal ko zás gya kor lá sa al -
kal mas arra, hogy vissza se gít se az egyént az is mé telt bûn -
el kö ve tés tõl men tes sza bad ság ál la po tá ba. Amennyi ben a
fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való jog még a ki sebb tár gyi
sú lyú bûn cse lek mé nyek hez kap cso ló dó an is, a men te sü -
lést köve tõen is hosszú idõn át, szé les kör ben, a jog sér tés
fel té te le zett és tá vo li ve szé lyé re hi vat ko zás sal el le he tet le -
nül, az már nem csu pán a re ha bi li tá ció esz mé je ál tal tá -
masz tot ta éssze rû igé nyek kel áll szem ben, ha nem arány ta -
lan kor lá to zást is je lent.

A fen ti ek alap ján az Al kot mány bí ró ság a kor lá to zás
arány ta lan sá gá ra fi gye lem mel a sza bá lyo zás alkot mány -
elle nességét meg ál la pí tot ta és a tá ma dott ren del ke zést
meg sem mi sí tet te. A meg sem mi sí tés idõ pont já nak meg ál -
la pí tá sa kor figye lembe vet te, hogy a sza bá lyo zás hoz kap -
cso ló dó Bnyt. ren del ke zé sek is át ala kí tás ra szo rul nak. A
jog rend szer ko he ren ci á ja ér de ké ben kí vá na tos, hogy a
jog al ko tó az egy más ra épü lõ sza bá lyo kat és jog vi szo nyo -
kat azo nos idõ be ni ha tállyal ren dez ze. Az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sá ra fi gye lem mel az SzVMt. 6.  § (3) be -
kez dé se és a kü lön bö zõ in dít vá nyok ban fel hí vott más al -
kot má nyi ren del ke zé sek össze füg gé se it az Al kot mány bí -
ró ság nem vizs gál ta.

1.5.1. El uta sí tot ta vi szont az Al kot mány bí ró ság az
SzVMt. 6.  § (2) be kez dés b) pont ját tá ma dó azon in dít -
ványt, amely a fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás nak a
figye lembevételét a te vé keny sé gi en ge dély ki adá sá ra vo -
nat ko zó kor lá to zás alkot mány elle nességével össze füg gés -
ben ál lí tot ta.

Az Al kot mány 70/B.  §-a alap ján nem ki fo gá sol ha tó,
hogy az SzVMt. a fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rás figye -
lembevételét is el ren de li, mint hogy ez a fog lal ko zás hoz
való jog gya kor lá sát csak idõ le ge sen, a bün te tõ el já rás ki -
me ne te lé hez kö töt ten, ob jek tív is mérv sze rint, meg ha tá ro -
zott sú lyú bûn cse lek mé nyek hez kap cso ló dó an füg gesz ti
fel. Ez lé nye gét te kint ve össz hang ban áll a fog lal ko zás
gya kor lá sá ra fel jo go sí tó, a bün te tõ jo gi jog kö vet kez mé -
nye ket figye lembe vevõ, az 1.4. pont ha tá lya alá nem tar to -
zó to váb bi sza bá lyok kal is.

A tá ma dott ren del ke zés az alkot mány elle nesség alap -
jául szin tén hi vat ko zott, az Al kot mány 57.  § (2) be kez dé -
sé vel sem mi lyen össze füg gés ben nem áll. Az Al kot mány -
bí ró ság gya kor la ta sze rint az ár tat lan ság vé lel me olyan al -
kot má nyos alap elv, amely nek ha tá lya a bün te tõ jo gi fe le -
lõs ség re vo nás ra irány adó el já rá son túl mu tat [elõ ször:

41/1991. (VII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 193, 195.].
En nek el le né re az al kot má nyos vé de lem ha tá rai ezen az
ala pon kor lát la nul nem ter jeszt he tõk ki (elõ ször:
26/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 647, 650.). Ezen al -
kot má nyi ren del ke zés re csak ak kor ala pít ha tó az al kot má -
nyos sá gi vizs gá lat ra vo nat ko zó össze füg gés, ha a tá ma dott 
ren del ke zés va la mi lyen fe le lõs ség re vo nás ra irá nyu ló el já -
rás ra vo nat ko zik [rész le te sen: 22/2004. AB ha tá ro zat,
ABH 2004, 367, 376.]. Je len eset ben ez nem volt meg ál la -
pít ha tó, így az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt ezen az
ala pon is el uta sí tot ta.

1.5.2. Úgy szin tén el uta sí tot ta azt az in dít ványt is,
amely az Al kot mány 70/B.  §-ára fi gye lem mel az SzVMt.
7.  §-át, to váb bá a 11.  § (1) be kez dés a) pont ját, il let ve
(2) be kez dé sét tá mad ta.

E ren del ke zé sek a te vé keny sé gi en ge dély be vo ná sá ra és 
meg újí tá sá ra vo nat koz nak, il let ve ezen el já rá sok tech ni kai 
sza bá lya it ál la pít ják meg. Az utób bi ak sem mi lyen, az
elõb bi ek pe dig csak át té te les kap cso lat ban áll nak a te vé -
keny sé gi en ge dély kor lá to zá sá ra vo nat ko zó 6.  § (3) be kez -
dé sé vel. Al kot mány el le nes sé get azon ban sem mi kép pen
nem je lent, hogy az en ge délyt vissza kell von ni ab ban az
eset ben, ha ki adá sá nak sem volt meg az alap ja, il let ve
meg újí tá sá ra nincs le he tõ ség, ha an nak ki adá sá ra sem ke -
rül het ne sor.

2. Az SzVMt. 6.  § (3) be kez dé sé hez ha son ló sza bályt
tar tal ma zó, az Lt. 67.  § (7) be kez dé sé nek b) pont ját tá ma -
dó in dít vá nyo zó az alkot mány elle nességet – az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé se, 8.  § (2) be kez dé se és 59.  §-a mel -
lett – szin tén az Al kot mány 70/B.  §-ára ala pí tot ta. A tá ma -
dott ren del ke zé sek tar tal mi egye zõ sé gé re és ha tá lyá ra fi -
gye lem mel az Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot ez utób bi
ren del ke zés re fi gye lem mel vé gez te el. En nek so rán az
1. pont be ve ze tõ jé ben, il let ve az 1.1–1.4. pont ban ki fej tett
ál lás pont ját eb ben a te kin tet ben is fenn tart ja és az aláb -
biakkal egé szí ti ki.

A lé gi köz le ke dés sa já tos jel le gé re fi gye lem mel az an -
nak mû köd te té sé ben részt ve võk re vo nat ko zó kor lá to zó
jel le gû elõ írások az alap jo gi vé de lem szem pont já ból is
szé les kör ben to le rá lan dók. A fog lal ko zás gya kor lá sá val
össze füg gõ jo gok köz vet len és ki mu tat ha tó kap cso lat ban
áll nak az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz való jog vé del -
mé vel, ame lyek ér vé nye sü lé se szi go rú és ha tá ro zott in téz -
ke dé se ket is meg kö ve tel; töb bek kö zött azért, mert a lé gi -
for ga lom ban az eze ket fe nye ge tõ ve szé lyek el há rí tá sá ra
csak ob jek tí ve kor lá to zott le he tõ sé gek áll nak ren del ke zés -
re. Ezért a fog lal ko zás gya kor lá sá hoz való jog gal össze -
füg gés ben al kal ma zott sú lyo sabb kor lá to zá sok sem fel tét -
le nül alkot mány elle nesek, azaz az ará nyos ság kö ve tel mé -
nyei le het nek más fog lal ko zá sok hoz ké pest el té rõ ek.

Mind ez azon ban nem vál toz tat azon, hogy a vizs gált
ren del ke zés arány ta lan idõ be li ha tá ro kon be lül, szin tén a
bûn tet te sek nyil ván tar tá sá hoz köt ve tel jes mér ték ben el -
zár ja va la mennyi, a légi köz le ke dés ben le het sé ges fog lal -
ko zás (a se géd mun ká tól és légi irá nyí tá sig) gya kor lá sá tól a 
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jog ala nyo kat. A kor lá to zó ren del ke zés meg al ko tá sa kor a
jog al ko tó a ti lal mat egy ter mi nus tech ni kus nak nem mi nõ -
sü lõ abszt rakt fo ga lom hoz (,,a légi köz le ke dés te rü le tén”)
köt ve ál lí tot ta fel. En nek so rán nem tett kü lönb sé get sem a
vég zett mun ka jel le ge, sem a hely szí nen tar tóz ko dók mun -
ka jo gi stá tu sa, sem a re pü lõt erek tí pu sai, sem a rep tér zárt
te rü le té nek jo gi lag is el té rõ mi nõ sí tés alá esõ vé del mi
szint jei kö zött. Úgy szin tén nem dif fe ren ci ált a kor lá to zás
alap ja ként meg je lölt bûn cse lek mé nyek tény le ges sú lya
kö zött, egyen lõ ség je let téve az élet fogy tig tar tó sza bad -
ság vesz tés sel fe nye ge tett bûn tet tek és az al ter na tív szank -
ci ók kal bün te ten dõ vét sé gek közé. Eb ben az eset ben a kor -
lá to zás sal egy sé ge sen érin tet tek azok is, akik bi zal mi jel le -
gû fel ada tot, szak mai vagy a légi köz le ke dés biz ton sá ga
szem pont já ból re le váns mun kát nem vé gez nek. Az Lt.
67.  § (7) be kez dés b) pont já nak ha tá lya ki ter jed to váb bá
azok ra is, akik a re pü lõ tér zárt te rü le tén nem a lé gi tár sa ság
al kal ma zot ta i ként vé gez nek mun kát (a ka taszt ró fa vé de -
lem mun ka tár sa i tól a men tõ szol gá lat al kal ma zot ta i ig), il -
let ve olyan mun kál ta tók al kal ma zot tai, ame lyek a re pü lõ -
tér rel szer zõ dé ses jog vi szony alap ján, a re pü lõ tér te rü le tén 
kü lön bö zõ, nem a lé gi köz le ke dés sel vagy a föl di irá nyí tás -
sal össze füg gõ fel ada to kat tel je sí te nek. Az így ki ala kí tott
rend sze rin ti ál ta lá nos ér vé nyû kor lá to zás te hát azért is
arány ta lan, mert bár mi lyen fog lal ko zás gya kor ló já ra ki ter -
jed, az al kal ma zot ti vi szony ban nem ál ló kat is érin ti, kö -
zöt tük olya no kat, akik sa ját mun kál ta tó juk nak ere de ti leg
nem tar toz nak szá mot adni a men te sü lés ha tá lya esett bûn -
cse lek mé nye ik rõl. Ilyen mó don más mun kál ta tók és mun -
ka vál la lók jog vi szo nyá ba is köz vet len és in do ko lat lan be -
avat ko zás ra te remt le he tõ sé get.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány a vizs gált
ren del ke zést meg sem mi sí tet te. A meg sem mi sí tés idõ pont -
ját az 1.3. pont ban ki fej tet tek sze rint ha tá roz ta meg. Az
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra fi gye lem mel, az Al -
kot mány bí ró ság a tá ma dott nor ma és a to váb bi, fel hí vott
al kot má nyi ren del ke zé sek össze füg gé se it nem vizs gál ta.

3. Az egyik in dít vá nyo zó az SzVMt. 6.  § (3) be kez dé -
sé hez, il let ve az Lt. 67.  § (7) be kez dés b) pont já hoz ha son -
ló ren del ke zést tar tal ma zó, de a bûn cse lek mé nyek szé le -
sebb kö rét érin tõ Korm. R.1. 6.  § (1) be kez dés b) pont ját
tá mad ta. Az in dít vá nyo zó az alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá nak alap já ul az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé vel
össze füg gés ben az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sé re, az
57.  § (1) be kez dé sé re – és té ves tar ta lom mal – az Al kot -
mány 57.  § (4) be kez dé sé re hi vat ko zott. Tá mad ta to váb bá
a Korm. R.1. 1.  § d) pont ját.

3.1. Az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sé ben vé dett sze -
mé lyes sza bad ság hoz és biz ton ság hoz való jo got az Al kot -
mány bí ró ság a bün te tõ, a sza bály sér té si és az ezek kel szo -
ros kap cso lat ban álló ren dé sze ti jel le gû jog sza bá lyok, va -
la mint az ál la mi ha tó sá gi kény szert meg je le ní tõ (pl. pszi -
chi át ri ai ke ze lés) ren del ke zé sek ál tal el ren delt, alap jo got

kor lá to zó nor mák al kot má nyos sá gá ra vo nat koz tat ta. A
dön té sek bõl ki tû nõ en az alap jo gi vé de lem azok ra az ese -
tek re ter jed ki, ami kor adott in téz ke dés va la mi lyen for má -
ban a sza bad cse lek vés hez való jo got az zal kor lá toz za,
hogy az egyén éle té be fi zi ká lis be avat ko zást je len tõ mó -
don, aka dá lyoz za az el ha tá ro zá sá nak meg fe le lõ ma ga tar -
tás ta nú sí tá sát, cse lek vé si sza bad sá gát [pl. 66/1991.
(XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 342, 347.; 74/1995.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 369, 372.; 5/1999.
(III. 31.) ha tá ro zat, ABH 1999, 75, 84–85.); 36/2000.
(X. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 241, 270, 271–272.;
13/2003. (IV. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 201, 204.].

A tá ma dott, adott vál lal ko zás, il let ve fog lal ko zás gya -
kor lá sa elé kor lá to kat ál lí tó ren del ke zés a sze mé lyi sza -
bad ság hoz és a sze mé lyi biz ton ság hoz való jog gal nem áll
ér té kel he tõ össze füg gés ben. A te vé keny ség gya kor lá sát
ugyan is nem ezen alap jo gok sé rel mén ke resz tül, ha nem et -
tõl füg get len pa ra mé te rek men tén kor lá toz za. Ezért az Al -
kot mány bí ró ság ezen az ala pon az in dít ványt el uta sí tot ta.

3.2. A tá ma dott ren del ke zés alkot mány elle nességének
alap ja ként hi vat ko zott, az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se
a tisz tes sé ges el já rás – szé les ér te lem ben vett – al kot má -
nyos sá gi kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó alap jog. A pre ce -
dens ha tá ro za tok sze rint en nek az el já rá si ga ran ci ák, a bí -
ró ság hoz for du lás szem pont já ból van meg ha tá ro zó sze re -
pe [59/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 353, 355.; 
6/1998. (III. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 91, 95–96.,
32/2002. (VII. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 153, 158,
159–161.; 8/2004. (III. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 144, 
156–157.]. Mind er re fi gye lem mel a Korm. R.1. és ezen al -
kot má nyi ren del ke zés kö zött ér té kel he tõ össze füg gés nem
volt ki mu tat ha tó, így az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
el uta sí tot ta.

3.3. Az ügy vé di kép vi se let tel el já ró in dít vá nyo zó a
Korm. R. 1.  § d) pont ját is tá mad ta az Al kot mány té ves tar -
ta lom mal fel hí vott ren del ke zé se alap ján. A ren de let nek
azon ban nincs és nem is volt ilyen ren del ke zé se. Az Abtv.
1.  § b) pont ja alap ján Al kot mány bí ró ság ha tás kö ré be csak
lé te zõ jog sza bá lyok, il let ve az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi
esz kö ze va ló sá gos ren del ke zé se i nek vizs gá la ta tar to zik.
Az Ügy rend 21.  §-a alap ján az in dít vány nak a tá ma dott
jog sza bályt és az alkot mány elle nesség alap já ul szol gá ló
ren del ke zést kell tar tal maz nia. Az in dít vány ezen kö ve tel -
mé nyek egyi ké nek sem fe lel meg. Ezért az Al kot mány bí -
ró ság az Ügy rend 21.  § b) pont ja alap ján az in dít ványt
vissza uta sí tot ta.

VI.

Vé gül az Al kot mány bí ró ság azon in dít vá nyok kal fog -
lal kozott, ame lye ket a Bnyt.-re, il let ve az V. fe je zet ben el -
bí rált jog sza bá lyok kal való vélt vagy va lós össze füg gé sek -
re fi gye lem mel ter jesz tet tek elõ.
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1. Egy in dít vá nyo zó az SzVMt.-nek a kö te le zõ ka ma rai 
tag ság ra vo nat ko zó ren del ke zé se it [3.  § (1)–(2) be kez dés], 
il let ve ez zel össze füg gés ben – ál lás pont ja sze rint a ka ma -
rai tag ság fel té te lé ül szol gá ló 5.  § (2) be kez dé sé nek
c) pont ját tá mad ta. Ál lás pont ja sze rint ezek olyan szank -
ciók, amely az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé sé vel, il let ve
70/B.  § (1) be kez dé sé vel szem ben áll nak.

1.1. Az SzVMt. 5.  § (2) be kez dé se c) pont ja arra vo nat -
ko zik, hogy a vál lal ko zás hoz szük sé ges mû kö dé si en ge -
dély nem ad ha tó ki, ha a ké rel me zõ nek jog erõ sen meg ál la -
pí tott adó-, vám- vagy tár sa da lom biz to sí tá si tar to zá sa van.
E ren del ke zés nek nincs köze a kö te le zõ ka ma rai tag ság -
hoz, il let ve az Al kot mány 70/B.  §-ához, mint hogy csak
szû kebb kör re a vál lal ko zó vá vá lás ra vo nat ko zik. Két ség -
kí vül kap cso lat ban áll azon ban az Al kot mány 9.  § (2) be -
kez dé sé vel, eb ben az össze füg gés ben vi szont nem alkot -
mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság a je len ha tá ro zat V. fe je zet
1.2–1.4. pont ja i ban már rész le te sen ki fej tet te, hogy a szó -
ban for gó te vé keny ség – jel le gé bõl kö vet ke zõ en – az al -
kot má nyos tu laj don vé de lem egyik biz to sí té ka is. Eb bõl
kö vet ke zõ en nem te kint he tõ alkot mány elle nesnek az a
sza bá lyo zás, amely a fog lal ko zás gya kor ló já nak al kal mas -
sá gi fel té te lei kö zött a va gyo ni, pénz ügyi „meg bíz ha tó sá -
gá ra” vo nat ko zó kri té ri u mo kat rög zít, s ezen be lül an nak
iga zo lá sá ra szol gál nak, hogy köz tar to zá sa nincs. Ez ál ta lá -
ban véve min den in du ló vál lal ko zás olyan fel té te le, amely
a köz tu laj don vé del mé vel köz vet len össze füg gés ben áll, a
va gyon vé del mi vál lal ko zás tu laj do no sá tól vagy tag já tól
pe dig fo ko zot tan el vár ha tó. Ugyan ak kor a vál lal ko zás
gya kor ló já nak ol da lán nem je lent olyan szub jek tív kor lá -
tot, amely az alap jog gya kor lá sá ból ki zár ná. Így az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

1.2. A kö te le zõ ka ma rai tag ság ra vo nat ko zó an az in dít -
vá nyo zó nem ho zott fel al kot má nyos ér ve ket, csu pán „til -
ta ko zá sát” fe jez te ki az ál ta la „szük ség te len nek ítélt” ka -
ma rák kal szem ben. Az in dít vány alap ján az alkot mány -
elle nesség alap já ul szol gá ló al kot má nyi ren del ke zés(ek)
és a – csu pán dek la ra tív tar tal mú – vizs gált jog sza bály kö -
zött össze füg gés nem volt ki mu tat ha tó. A ka ma rai tag ság
fel té te le it, a ka ma ra sze re pét, jog sza bá lyi hát te rét ugyan is
nem a tá ma dott ren del ke zés, ha nem az SzVMt. IV. fe je ze -
té ben fog lalt nor mák ad ják. Erre fi gye lem mel az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

2. Egy to váb bi in dít vá nyo zó a Korm R.2. 3.  §-át tar tot -
ta alkot mány elle nesnek. Ugyan ak kor az alkot mány elle -
nesség alap já ul szol gá ló ren del ke zést – is mé telt – fel hí vás
el le né re sem je löl te meg.

Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se sze rint az in dít vány nak a
ké re lem alap já ul szol gá ló okot és al kot má nyi ren del ke zést
tar tal maz nia kell. En nek hi á nyá ban az in dít vány ér dem ben 
nem bí rál ha tó el (668/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2003,
1413, 1417.; 1109/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2004,
1924, 1927–1928.). Ezért azt az Al kot mány bí ró ság az
Ügy rend 29.  § d) pont já ra fi gye lem mel vissza uta sí tot ta.

3. A ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való köz zé té -
te lé re vo nat ko zó ren del ke zés az Abtv. 41.  §-án alap szik.

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.
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Az Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 124/B/2000.

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 ren del ke zõ ré sze
1. pont já nak a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er -
köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény
(a továb biak ban: Bnyt.) 16.  §-át, 18.  §-át, 59.  § b) pont ját
meg sem mi sí tõ ré szé vel, va la mint 2., 3. és 4. pont já val, és
így a hoz zá juk fû zött in do ko lás sal sem.

1. A Bnyt. 18.  §-ának alkot mány elle nessége a „jo go -
sult” szó hi á nya  miatt az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt jog ál la mi ság el vé be üt kö zés  miatt nem ál la pít ha tó
meg. Két ség te len, hogy a mon dat ál lít mány hi á nyá ban ag -
ram ma ti kus, azon ban a jog al kal ma zók és a jog ke re sõ kö -
zön ség szá má ra ért he tõ, a köz lés cél ja vi lá gos. A tör vény
meg al ko tá sa óta el telt idõ szak ban a nor ma je len té se (le ga -
láb bis erre uta ló adat nincs) nem ve tett fel ér tel me zé si
prob lé mát a gya kor lat ban. A Bnyt. 18.  §-ának je len té se
egyéb ként az Al kot mány bí ró ság szá má ra sem oko zott
gon dot, kü lön ben nem ál la pít ha tott vol na meg alkot mány -
elle nességet tar tal mi okok ból. A jog al kal ma zó az er re ur
de scri be-nek te kint he tõ toll hi bát maga is ki tud ta ja ví ta ni,
így nincs in dok a meg sem mi sí tés re. Az ér tel me zést elõ se -
gí ti az is, hogy több egy más hoz ha son ló tar tal mú és szer -
ke ze ti leg ana lóg mon dat kö ve ti egy mást a jog sza bály ban.
Eb ben a szö veg kör nye zet ben a mon dat je len té se a ma gyar
nyel vet is me rõk (,,kom pe tens nyelv hasz ná lók”) szá má ra
egy ér tel mû.

Ugyan ak kor azt is meg kell je gyez ni, hogy a Bnyt. szö -
ve gét a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ elsõ köz zé té te le óta
több ször mó do sí tot ták, és ké sõbb még is be ke rült a szö veg -
be a „jo go sult” szó [lásd: a Bün te tõ Tör vény könyv rõl
 szóló 1978. évi IV. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
CXXI. tör vény 78.  § (1) be kez dé se, amely a Bnyt 18.  §
c) pont ját mó do sí tot ta; va la mint a kö zös sé gi vám jog vég -
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re haj tá sá ról  szóló 2003. évi CXXVI. tör vény 81.  §-a,
amely a Bnyt. 18.  § e) pont ját ik tat ta be].

2. Ugyan csak nem ér tek egyet a ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít vány köz pon ti tar tal mi ele mét sza bá lyo zó ren del ke zés
[Bnyt. 59.  § b) pont] meg sem mi sí té sé vel.

A ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány a bûn ügyi nyil ván tar -
tás alap ján ki ál lí tott köz ok irat, me lyet ál lam pol gár ság tól
füg get le nül az érin tett ter mé sze tes sze mély kér het az erre a 
cél ra ren delt for ma nyom tat vá nyon. A „ha tó sá gi er köl csi
bi zo nyít vány” ha gyo má nyos el ne ve zés – amint a tör -
vényjavaslat in dok lá sa is em lí ti –, ame lyet elõ ször az
1891. jú ni us 25-én 21816 I.M. szám alatt a va gyo ni és er -
köl csi bi zo nyít vá nyok be szer zé se és ki ál lí tá sa tár gyá ban
ki adott IV. igaz ság ügyi mi nisz te ri ren de let ne ve zett így.

A Bnyt. 57.  §-a alap ján a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány 
köz ok irat. Va ló já ban a Bnyt. 59.  §-ában meg ha tá ro zott
tar tal mi ele mek alap ján ne vez het nénk (a ha gyo má nyok tól
el té rõ en) bün tet len sé gi iga zo lás nak is. A ha tó sá gi er köl csi
bi zo nyít ványt a ke ze lõ szerv a bûn ügyi nyil ván tar tás ré -
szét ké pe zõ bûn tet te sek nyil ván tar tá sa (amely a bí ró ság ál -
tal ki sza bott bün te té se ket, in téz ke dé se ket, il let ve a meg ro -
vás sal és a vád eme lés el ha lasz tá sá val érin tet tek kö rét tar -
tal maz za) alap ján ál lít ja ki. Köz hi te lû sé ge azt je len ti, hogy 
tar tal mát har ma dik sze mé lyek, il let ve ál la mi szer vek az el -
len ke zõ bi zo nyí tá sá ig igaz nak kö te le sek te kin te ni, de nem
is ál lít ja, hogy ez va ló ban így is van. Azt pe dig egy ál ta lán
nem ál lít ja, hogy az érin tett sze mély a bûn ügyi nyil ván tar -
tás ban nem sze re pel. A Bnyt. egy ér tel mû en meg mond ja,
hogy mely ese tek ben kell a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít -
vány ba a „nem sze re pel a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ban”
szö ve get írni, és azt is, hogy ez mit ta kar. A „nem sze re pel
a bûn tet te sek nyil ván tar tá sá ban” szö ve get tar tal ma zó er -
köl csi bi zo nyít vány jogi je len té se a tör vény alap ján, hogy
az érin tett sze mély – akár sze re pel egyéb ként a bûn ügyi
nyil ván tar tás ban, akár nem, akár el kö ve tett bün te ten dõ
cse lek ményt, akár nem – bün tet len elõ éle tû nek te kin ten dõ. 
A ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány cél ja a jo gi lag bün tet len
elõ élet ta nú sí tá sa: erre több nyi re bi zo nyos mun ka kö rök
be töl té sé hez vagy ha tó sá gi en ge dé lyek be szer zé sé hez van
szük ség; az ab ban sze rep lõ ada tok pe dig a mun kál ta tó kat,
fog lal koz ta tó kat, va la mint a töb bi ha tó sá got tá jé koz tat ják,
il let ve (a mon dot tak sze rint) kö tik.

3. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat III. ré szé nek
5. pont já ban a Bnyt. 16.  §-áról ho zott dön tés sel sem, amely 
sze rint alkot mány elle nes, hogy a bün te tett elõ élet hez fû -
zõ dõ hát rá nyok aló li men te sü lést köve tõen el té rõ ide ig a
men te sí tett sze mé lye ket is nyil ván kell tar ta ni.

Úgy vé lem, e kér dés el bí rá lá sá nál a Btk. 100.  §-ából kell 
ki in dul ni. Esze rint az el ítélt azon hát rá nyos kö vet kez mé -
nyek alól men te sül, ame lye ket az el íté lés hez bün te tõ jog -
sza bály fûz. El íté lé sen a bûn cse lek mény el kö ve té se  miatt
jog erõs ha tá ro zat tal ki sza bott bün te tést kell ér te ni.

A men te sí tés sel az el ítélt csak a bün te tés bün te tõ jo gi
kö vet kez mé nyei alól men te sül, de egyéb jogi, er köl csi,

pszi chés és egyéb kö vet kez mé nyek tõl nem fel tét le nül.
Ezért a men te sí tett min dig a jö võ re néz ve vá lik „bün tet len
elõ éle tû” ál lam pol gár rá, nem pe dig az el íté lés re vissza me -
nõ leg. A bûn ügyi nyil ván tar tás ban, a men te sí té si idõ utá ni
nyil ván tar tás ön ma gá ban sze rin tem nem alkot mány elle -
nes, de alkot mány elle nes le het a nyil ván tar tás té nyé hez fû -
zõ dõ nem bün te tõ jo gi ha tás, va gyis az, hogy a bün te tõ jo gi
szem pont ból már nem lé te zõ cse lek vés nek le het nek to váb -
bi, a bün te tõ jog tól füg get len jog ha tá sai. Az el len ke zõ fel -
fo gás meg for dít ja a bün te tõ jog és a jog rend szer töb bi ré sze 
kö zöt ti vi szonyt: a bün te tõ jo gi nor má kat ön ma guk ban ál -
ló nak és nem a jog rend szer „szank ci ós zár kö vé nek”, va -
gyis a nem-bün te tõ jo gi nor mák meg sér té sét szank ci o ná ló
nor mák nak te kin ti. Meg jegy zem e fel fo gás sal sem el len té -
tes az el kö ve tõ re szo ci a li zá ci ó ja, mint al kot má nyos cél.

Egyéb ként a ha tá ro zat ban má sutt sze rep lõ „rehabili tá -
cióhoz való jog” – ame lyet az Al kot mány 54.  §-ában fog -
lalt em be ri mél tó ság hoz való jog ból nem tar tok le ve zet he -
tõ nek, mi vel ez a jog min den kit min dig fel té tel nél kül
meg il let, a re ha bi li tá ció pe dig egy fon tos és szük sé ges szo -
ci ál po li ti kai cél – itt nem sze re pel a meg sem mi sí tés in do -
kai kö zött; az egye dül a bün tet len elõ éle tû ek kö zött, az in -
dít vá nyo zó és a több sé gi ha tá ro zat sze rint al kot má nyo san
nem in do kol ha tó mó don tett meg kü lön böz te té sen ala pul.
Sze rin tem ez a meg kü lön böz te tés egyes ese tek ben in do -
kol ha tó le het – még bün te tõ jo gi szem pont ból is [lásd: Btk.
100.  § (3) be kez dés].

4. A légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény 
(a továb biak ban: Lt.) 67.  § (7) be kez dés b) pont já nak meg -
sem mi sí té se mel lett fel ho zott ér ve ket nem tar tom meg gyõ -
zõ nek.

A bün te ten dõ cse lek mény – ál ta lá ban az em ber múlt ban
ta nú sí tott min den ma ga tar tá sa, amely a jog sze rint nem mi -
nõ sült bûn cse lek mény nek, vagy egy ál ta lán nem volt jog el -
le nes – szá mos eset ben le het ele gen dõ in dok alap jo gai ké -
sõb bi al kot má nyos kor lá to zá sá ra.

Az Al kot mány 70/B.  §-ában rög zí tett fog lal ko zás sza -
bad sá ga – amely rõl itt szó van – alap ve tõ je len tõ sé gû a
mo dern pi ac gaz da ság ban és tár sa da lom ban, ahol az em be -
rek dön tõ több sé gé nek jö ve del me, meg él he té se – mun ka -
vál la ló ként, vál lal ko zó ként, sza bad fog lal ko zá sú -
ként – dön tõ en ezen alap jog gya kor lá sá ból (vagy ko ráb bi
gya kor lá sá ból) szár ma zik. A fog lal ko zás sza bad sá gá nak
al kot má nyos kor lá to zá sa bi zo nyos ese tek ben, mi vel a fog -
lal ko zá sok a tár sa dal mi-gaz da sá gi te vé keny sé gek igen
szé les kö rét fog ják át, éssze rû és meg en ged he tõ. E kor lá to -
zá sok al kot má nyos sá gát azon ban kü lön-kü lön kell vizs -
gál nia az Al kot mány bí ró ság nak. Ezen ál lí tá som egyéb -
ként össz hang ban áll az Al kot mány bí ró ság nak a mun ká -
hoz (fog lal ko zás hoz, vál lal ko zás hoz) való alap jog gal kap -
cso lat ban ki ala kí tott gya kor la tá val. Esze rint „a mun ká hoz
való alap jog a sza bad ság jo gok hoz ha son ló vé de lem ben ré -
sze sül az ál la mi be avat ko zá sok és kor lá to zá sok el len.
E kor lá to zá sok al kot má nyos sá ga azon ban más-más mér ce
alap ján mi nõ sí ten dõ asze rint, hogy a fog lal ko zás gya kor -
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lá sát vagy an nak sza bad meg vá lasz tá sát kor lá toz za-e az ál -
lam, s az utób bin be lül is kü lön bö zik a meg íté lés az adott
fog lal ko zás ba ke rü lés szub jek tív, il let ve az ob jek tív kor lá -
tok hoz kö té sé nek meg fele lõen”. [lásd: 21/1994. (IV. 16.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 117, 121.; 9/2007. (III. 7.) AB
ha tá ro zat, ABH 2007, 177, 196.]

Az Lt. hi vat ko zott ren del ke zé se a gya kor lat ban azt je -
len ti, hogy pél dá ul egy bün tet len elõ éle tû nek mi nõ sü lõ ká -
bí tó szer rel vissza élõ sok el is mert fog lal ko zást ûz het (le het
pl.: új ság író vagy kri ti kai kri ti kus, köz al kal ma zott) – de
nem le het ta ka rí tó a re pü lõt erek zárt te rü le tén. A je len
eset ben az alap jog-kor lá to zás és a ko ráb bi bün te ten dõ cse -
lek mény kö zöt ti össze füg gés vizs gá la ta ve zet he tett vol na
el a ren del ke zés al kot má nyos sá ga vagy alkot mány elle -
nessége meg ál la pí tá sá hoz – az alap jog-kor lá to zás szük sé -
ges sé gén, al kal mas sá gá nak és ará nyos sá gá nak vizs gá la ta
után.

Meg jegy zem, hogy az Lt. 67.  § (7) be kez dés e) pont ja,
amely sze rint a légi köz le ke dés te rü le tén nem fog lal koz tat -
ha tó, il let ve a re pü lõ tér zárt te rü le té re nem lép het be, aki
ez zel „nem zet biz ton sá gi ér de ket sért”, to vább ra is ha tály -
ban ma rad. E ren del ke zés sze rint az ere de ti leg a b) pont alá 
tar to zó sze mé lyi kör „nem zet biz ton sá gi ok” alap ján ma is
ki zár ha tó a légi köz le ke dés te rü le tén való fog lal koz ta tás -
ból, il let ve a re pü lõ tér zárt te rü le té re való be lé pés bõl.

Ha son ló in do kok alap ján nem tar tom alkot mány elle -
nesnek a sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma -
gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi
CXXXIII. tör vény 6.  § (3) be kez dé sét sem.

Em lí tést ér de mel, hogy az Al kot mány bí ró ság 9/2007.
(III. 7.) AB ha tá ro za tá ban (a továb biak ban: Abh, ABH
2007, 177, 210.) nem ta lál ta alkot mány elle nesnek, hogy a
meg ha tá ro zott fegy ve rek hasz ná la tá hoz szük sé ges ha tó sá -
gi en ge dély ki adá sa meg ta gad ha tó a fegy ve rek rõl és lõ sze -
rek rõl  szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. ren de let 3.  §
(1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mé -
nyek el kö ve té se  miatti el íté lés, il let ve egyéb in téz ke dés al -
kal ma zá sa ese tén, to váb bá a bün te tés vagy in téz ke dés kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tá sá -
nak idõ tar ta má ig, de leg alább a jog erõs dön tés meg ho za ta -
lát kö ve tõ há rom évig. Az Al kot mány bí ró ság ezen dön té -
sét az zal tá masz tot ta alá, hogy „a lõ fegy ver ter mé sze té nél
fog va ve szé lyes, a biz ton sá gi szem pon tú cél meg ha tá ro zás
re le váns nak te kin ten dõ. A „má sok biz ton sá gá nak vé del -
me” for du lat te hát ma gá ban fog lal ja az ál lam élet vé del mi
kö te le zett sé ge tel je sí té sé bõl fa ka dó és az Al kot mány 8.  §
(1) be kez dé sén ala pu ló kor lá to zást, ami a lõ fegy ve rek en -
ge dé lye zé si el já rá sá ban – a jog sze rû fel té tel meg lé te ese -
tén – a ké re lem el uta sí tá sá ban ma ni fesz tá ló dik” (Abh,
ABH 2007, 177, 195.). Ez zel az ér ve lés sel az Lt. va la mint
az SzVMt. meg je lölt ren del ke zé sei sem alkot mány elle -
nesek.

5. Nem alkot mány elle nes sze rin tem az ujj- és te nyér le -
nyo mat-vé tel, a fény kép ké szí tés, va la mint a DNS-min ta -
vé tel sza bá lya i ról  szóló 8/2000. (II. 16.) BM–IM–PM ren -

de let most meg sem mi sí tett 5.  §-a és 6.  § (2) be kez dé se
sem. Ál lí tá som in do ka, hogy a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) és a Rend õr -
ség rõl  szóló 1994. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Rtv.) le he tõ vé te szik, hogy a ha tó ság az el já rá si cse lek -
mény biz to sí tá sá ra kény sze rí tõ esz közt ve gyen igény be.
Az ujj-, il let ve te nyér le nyo mat vé tel stb. el já rá si cse lek -
mény nek te kin ten dõ, amely nek biz to sí tá sá ra az em lí tett
tör vények sze rint tes ti kény szer ve he tõ igény be (Be.
163.  §; Rtv. 47.  §). Kö vet ke zés kép pen az érin tett sze mély
nem a ren de let, ha nem az em lí tett tör vények alap ján kö te -
les alá vet ni ma gát az ujj- és te nyér le nyo mat stb. vé tel nek.
A ren de let nem tar tal maz új sza bá lyo kat, csu pán meg is -
mét li a tör vények ide vá gó sza bá lya it, fõ leg pe dig az ujj- és
te nyér le nyo mat-vé te li és a töb bi kri mi nál tech ni kai el já rás
rész let kér dé se it sza bá lyoz za, nyil ván az egy sé ges szak mai 
gya kor la tot elõ se gí ten dõ. A tör vényi sza bá lyok ren de let -
ben tör té nõ meg is mét lé se nem alkot mány elle nes, és al kot -
má nyo san nem is ki fo gá sol ha tó – igaz, nem is szük sé ges.
A tör vény ben fog lal tak ha tá lyát és ér vé nyes sé gét a ren de -
let ben való meg is mét lés nem érin ti, nem te szi és nem is te -
he ti (vagy a ha tá ro zat szó hasz ná la tá val élve „nem deg ra -
dál ja”) ren de le ti szin tû sza bállyá. A tör vény ben al ko tott
nor ma to vább ra is tör vényi ere de tû nor ma ként ér vé nyes: a
ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé se, en nek meg fele lõen nem 
is vál toz tat na a jogi hely ze ten (mint ahogy a meg al ko tá sa
sem vál toz ta tott). Ezért az ilyen, va ló szí nû leg cél sze rû sé gi 
okok ból, fi gye lem fel hí vó cél zat tal al kal ma zott is mét lés
nem alkot mány elle nes.

Az el len sze gü lés ese tén al kal maz ha tó kény sze rí tés al -
kot má nyos mér cé je sze rin tem egyéb ként is az Al kot mány
55.  §-ában fog lalt sze mé lyi sza bad ság, és nem az 54.  §
(1) be kez dés ben fog lalt em be ri mél tó ság hoz, ön ren del ke -
zés hez való jog. En nek ma gya rá za ta a jogi ér ve lés spe ci fi -
kus sá gá nak elve: ha van szû kebb körû sza bály (mint pl. az
Al kot mány 55.  §-a) nem in do kolt a leg szé le sebb körû
alap jog ra: az em be ri mél tó ság ra ala poz ni az alkot mány -
elle nesség vizs gá la tát.

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

A kü lön vé le mény 1., 2. és 4. pont já hoz csat la ko zom:

Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek 1., 2., 3. és
4. pont já val és azok in do ko lá sá val nem ér tek egyet. Bün te tõ
nyil ván tar tá si rend sze rünk alap prob lé má ja né ze tem sze rint
ugyan is nem a nyil ván tar tás és nem ön ma gá ban az ab ban
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levõ adat tar ta lom, il let ve az idõ tar tam hosszú sá ga, ha nem az,
hogy más jog rend sze rek tõl el té rõ en, nem dif fe ren ci ál kel lõ -
kép pen azok kö zött, akik (és ami lyen tar ta lom mal, il let ve
ami lyen mély ség ben) igé nyel he tik a sze mély re  szóló in for -
má ci ót, azaz az ún. er köl csi bi zo nyít ványt.

I.

Szá mos eu ró pai ál lam ban ki áll ták az al kot má nyos ság
pró bá ját az ot ta ni a mi énk hez ha son ló bûn ügyi nyil ván tar -
tá si rend sze rek, jól le het igen hosszú ide ig tá rol ják az ada -
to kat. Svájc ban a leg alább öt éves sza bad ság vesz tés a bün -
te tés ki ál lá sá tól szá mí tott húsz évig ma rad re giszt rál va, de
a leg alább egy éves bün te tés is ti zen öt évig, az az alat ti pe -
dig tíz évig ma rad ben ne a rend szer ben (Code pé nal, art.
369). A fran cia or szá gi nyil ván tar tá si rend szer az utol só
bün te tés tõl szá mí tott negy ven évig (!) is tá rol hat ja az ada -
to kat (Code de pro cé du re pé na le art. 776 et R.79). Né met -
or szág ban a bün te tés jel le gé hez iga zít va, an nak ki ál lá sá tól
szá mí tott há rom, öt, tíz, a leg sú lyo sabb eset ben húsz évig
sze re pel tet he tõ az adat (Bun de szent ral re gis ter ge setz,
34.  §). Auszt ri á ban a ki sza bott sza bad ság vesz tés idõ tar ta -
má hoz iga zo dik a re giszt rált ság.

Ezek az or szá gok ugyan ak kor rész le te sen sza bá lyoz ták
azt, hogy ki és mi lyen mély sé gû in for má ci ót igé nyel het a
rend szer bõl. A fran cia rend szer (és az en nek min tá já ra ki -
ala kí tott lu xem bur gi rend szer) há rom cso por tot ál lít fel
(Bul le tin n°1, Bul le tin n°2 és Bul le tin n°3). A Bul le tin n°1
az igaz ság szol gál ta tá si, nyo mo za ti, bün te tés-vég re haj tá si
szer vek szá má ra nyi tott, a Bul le tin n°2 bi zo nyos ál la mi
szer vek szá má ra (bi zo nyos szin tû ál la mi po zí ci ók ba és ál -
lá sok ba tör té nõ fel vé telt meg elõ zõ biz ton sá gi át vi lá gí tás,
eset leg egy ter ve zett ki tün te tést meg elõ zõ ru tin el len õr zés
vé gett) szol gál tat in for má ci ót, míg a Bul le tin n°3 tu laj don -
kép pen olyan, mint a ma gyar er köl csi bi zo nyít vány. (A
Bul le tin n°1-bõl egy 2007-ben el fo ga dott szi go rí tás nyo -
mán – fõ sza bály ként – még a re ha bi li tá ció ese tén sem tör -
lik a be jegy zést.)

Hol lan di á ban 2007-ben szi go rí tot tak az ot ta ni rend sze -
ren, ugyan ak kor meg ha tá ro zó nak te kin tik azt, hogy az
adott fog lal koz ta tá si le he tõ ség jel le gét figye lembe véve
ál lít sák ki, vagy ta gad ják meg az er köl csi bi zo nyít ványt
(Verk la ring Omt rent het Ged rag – VOG). Az Egye sült Ki -
rály ság ban bár van nak bi zo nyos kü lönb sé gek a wa le si, az
an gol és a skót sza bá lyo zás ban, de a jog al ko tó ösz tön zi a
mun kál ta tó kat arra, hogy ön ma gá ban a ro vott múlt ne je -
lent se aka dá lyát a fog lal koz ta tás nak, fel té ve, hogy nem
ép pen az adott mun ka hely és a mun ka vég zés jel le ge olyan, 
amely ag gá lyos az el kö ve tett bûn cse lek mény re te kin tet tel. 
Itt tu laj don kép pen a fel vé tel elõtt a mun kál ta tó bi zo nyos
ese tek ben ön ma ga, más ese tek ben ún. er nyõ szer ve ze tek
köz re mû kö dé sé vel, kér he ti a Cri mi nal Re cords Bu re au-tól 
az in for má ci ót, rész le tez ve a be töl ten dõ mun ka kör jel le -
gét, és a CRB erre fi gye lem mel adja meg a vá laszt. Van ál -
ta lá nos, és van ki emelt el len õr zés, utób bi érin ti töb bek kö -

zött a gye re kek kel, öre gek kel, be te gek kel fog lal ko zó mun -
ka he lye ket is.

Igen fon tos az a kér dés, hogy mennyi ben kell in for mál ni
az egyént a róla tá rolt ada tok ról, van-e és mi lyen útja az el len -
õr zés nek, eset leg a he lyes bí tés nek. A fent em lí tet tek kö zött
van or szág, ahol be te kin té si joga is van az egyén nek, van nak
olyan or szá gok, ahol az er köl csi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nak
meg ta ga dá sa ese tén bí rói út, van ahol om buds man ra em lé -
kez te tõ in téz mény, eset leg par la men ti bi zott ság ve he tõ
igény be, ame lyek azon ban csak a bûn ügyi nyil ván tar tá si el já -
rás nak az adott ügy ben tett lé pé sei tör vényességét vizs gál ják.

II.

Az em lí tett rend sze rek egy aránt utal nak a nem zet kö zi
együtt mû kö dés bõl szár ma zó in for má ci ók sze re pel te té sé re
és át adá sá ra, de meg fo gal ma zá suk lé nye gé ben ugyan -
olyan ál ta lá nos jel le gû, mint az in dít vá nyok ban érin tett
ma gyar sza bály.

A nem zet kö zi együtt mû kö dés kap csán fon tos em lé kez -
tet ni arra is, hogy az Eu ró pai Unió ke re tei kö zött a Ta nács -
nak 2005. no vem ber 21-én el fo ga dott 2005/876/IB ha tá ro -
za ta maga is a bûn ügyi nyil ván tar tás ban sze rep lõ in for má -
ci ók cse ré jé rõl szól és an nak bi zo nyos rész ben elvi, rész -
ben tech ni kai kér dé se it sza bá lyoz za.

A re pü lõ té ri biz ton ság ra vo nat ko zó an pe dig több eu ró -
pai uni ós ren de let (pél dá ul a 2002. de cem ber 16-ai
2320/2002, a 2003. áp ri lis 4-ei 622/2003, a 2005. má jus
24-ei 81/2005) is ha tály ban van: ezek ér de mi vizs gá la tát
ne he zí ti ugyan ak kor, hogy lé nye gi tar tal muk a tit kos nak
mi nõ sí tett mel lék le tek ben van.

III.

Az Al kot mány bí ró ság a 18/2004. (V. 25.) AB ha tá ro zat -
ban – ott az adott eset ben a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga
össze füg gé sé ben – is em lé kez te tett arra, hogy „az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak a fel fo gá sa (...) a ma gyar jog gya -
kor la tot ala kít ja és kö te le zi” (ABH 2004, 303, 306.)

Mint is me re tes, az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga igen
óva to san ke zel te a nem zet biz ton sá gi és a bûn ügyi nyil ván -
tar tá so kat érin tõ ügyek ben be nyúj tott, tu laj don kép pen
nem túl nagy szá mú pa naszt.

Így a Le an der c. Svéd or szág ügy ben 1987. már ci us
26-án ho zott íté let ben a ha di ten ge ré sze ti mú ze um ba a bel -
biz ton sá gi adat bá zis ból nyert in for má ci ók nyo mán fel nem 
vett pa na szos arra irá nyu ló ké rel mét, hogy az ál la ma meg -
sér tet te vol na az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyét az
ál ta la meg nem is mer he tõ ada tok kész le te zé sé vel és fel -
hasz ná lá sá val, az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga el uta sí -
tot ta, és azt hang sú lyoz ta az íté let 59.  §-ában, hogy „a
nem zet biz ton ság ér de ké ben, a szer zõ dõ ál la mok nak vi tat -
ha tat la nul szük sé gük van olyan tör vényekre, ame lyek fel -
ha tal maz zák az ille té kes ha tó sá go kat, hogy gyûjt se nek és
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tá rol ja nak a sze mé lyek rõl in for má ci ó kat, ame lye ket tit ko -
sít va õriz nek és ak kor hasz nál nak fel, ami kor meg kell ítél -
ni a je löl tek al kal mas sá gát bi zo nyos fon tos nak te kin tett
posz tok ra, a nem zet biz ton ság szem pont já ból.” „A Bí ró -
ság nak meg kell azon ban gyõ zõd ni ar ról, hogy van nak-e
adek vát és ele gen dõ ga ran ci ák a vissza élé sek kel szem ben” 
(Le an der c. Svéd or szág, 60.  §).

A Se gers tedt-Wi berg és tár sai c. Svéd or szág ügy ben
2006. jú ni us 6-án ho zott íté let ben, ahol egyes pa na szo kat
el fo ga dott, má so kat el uta sí tott, az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Bí ró sá ga azt hang sú lyoz ta, hogy „az al pe res ál lam, fi gye -
lem mel arra a moz gás sza bad ság ra, amely meg il le ti, jo go -
sult arra, hogy úgy te kint se, a nem zet biz ton ság és a ter ro -
riz mus el le ni harc ér de kei meg ha lad ják az egyén ah hoz fû -
zõ dõ ér de két, hogy a Biz ton sá gi Szol gá lat dosszi é i ban róla 
õr zött in for má ci ók összes sé gé rõl tá jé koz tat va le gyen”
(Se gers tedt-Wi berg és tár sai c. Svéd or szág 104.  §).

A Lup sa c. Ro má nia ügy ben ho zott 2006. jú ni us 8-ai
íté let ben a fen ti e ket meg is mé tel ve az Em be ri Jo gok Eu ró -
pai Bí ró sá ga arra is rá mu ta tott – adott eset ben ide gen ren -
dé sze ti össze füg gé sek ben –, hogy a bel sõ jog gal szem ben
tá masz tott elõ re lát ha tó ság kö ve tel mé nye je len tõ sen függ a 
sza bá lyo zott tárgy kör tõl, és mi vel a nem zet biz ton sá gi ve -
szé lyek idõ ben és ter mé sze tük ben vál toz hat nak, ezért ne -
héz õket elõ re azo no sí ta ni. (Lup sa c. Ro má nia 37.  §). Kell
azon ban, hogy nyit va áll jon egy füg get len, pár tat lan szerv
ál tal el vé gez tet he tõ el len õr zés le he tõ sé ge (Lup sa c. Ro -
mánia 38.  §).

Ami a szó szo ros ér tel mé ben vett bûn ügyi nyil ván tar tá -
so kat il le ti, a Thlim me nos c. Gö rög or szág ügy ben ho zott
2006. áp ri lis 6-ai íté let ben az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró -
sá gá nak a gö rög ál la mot el ma rasz ta ló íté le te azt is hang sú -
lyoz ta, hogy mi vel a Je ho va Ta núi so rá ba tar to zó pa na szos 
el íté lé se a ka to nai szol gá lat meg ta ga dá sért, „az il le tõ val -
lá si és fi lo zó fi ai meg gyõ zõ dé sé nek meg fe le lõ ma ga tar tá sa
 miatt tör tént, azaz eb bõl nem ve zet he tõ le sem mi lyen
olyan becs te len ség vagy er köl csi ag gá lyos ság, amely az il -
le tõt ezen fog lal ko zás (ti. köny ve lõ – KP) be töl té sé re al -
kal mat lan ná ten né. (...) A szol gá lat meg ta ga dá sért a bün te -
tés le töl tés re ke rült. Ilyen kö rül mé nyek kö zött véli úgy a
Bí ró ság, hogy az il le tõ re egy újabb szank ció ki sza bá sa
arány ta lan.” (Thlim me nos c. Gö rög or szág 47.  §)

A Puig Pa nel la c. Spa nyol or szág ügy ben ho zott íté le té -
ben arra is te kin tet tel ál la pí tot ta meg az Em be ri Jo gok
 Európai Bí ró sá ga az Egyez mény sé rel mét, hogy 13 év óta
sze re pelt az il le tõ el ítélt sé gé rõl adat, jól le het idõ köz ben
am pa ro el já rás nyo mán a spa nyol al kot mány bí ró ság ma -
gát az íté le tet meg sem mi sí tet te (Puig Pa nel la c. Spa nyol or -
szág, 58.  §).

IV.

Fen ti ek re te kin tet tel az alkot mány elle nességet ki mon dó 
több sé gi ha tá ro zat ban meg sem mi sí tett jog sza bá lyi ré szek
ál tal fel ve tett prob lé mák – né ze tem sze rint – olya nok vol -

tak, ame lye ket ele gen dõ lett vol na al kot má nyos kö ve tel -
mény ki mon dá sá val és/vagy tör vényhozói mu lasz tás ki -
mon dá sá val meg ol da ni.

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

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 Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
47/2008. (XI. 26.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya közötti, a légtérrendészeti feladatokban

történõ együttmûködésrõl szóló megállapodás
kihirdetésérõl szóló 4/2008. (I. 19.) Korm. rendelet

2–3. §-ainak hatálybalépésérõl

A 4/2008. (I. 19.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz löny
8. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
Ro má nia Kor má nya kö zöt ti, a lég tér ren dé sze ti fel ada tok ban
tör té nõ együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás a 13. cikk
1. be kez dé se ér tel mé ben ezen Meg ál la po dás a Fe lek ál tal
dip lo má ci ai csa tor ná kon meg kül dött, a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ jogi elõ írá sok tel je sí té sé rõl tá jé koz ta tó, ké -
sõb bi jegy zék nek a kéz hez vé te le nap ján lép hatályba.

A 13. cikk nek meg fe le lõ ér tes ítés nek a Ma gyar Fél
2008. ja nu ár 31-i, a Ro mán Fél 2008. ok tó ber 29-i kel te zé -
sû jegy zé ké ben tett ele get, mely utób bit a Ma gyar Fél
2008. ok tó ber 30-án vett kéz hez. A fen ti ek nek meg fe le lõ -
en a Meg ál la po dás 2008. ok tó ber 30-án lé pett hatályba.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 4/2008. (I. 19.)
Korm. ren de let 4. §  (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya
kö zöt ti, a lég tér ren dé sze ti fel ada tok ban tör té nõ együtt mû -
kö dés rõl szó ló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl szó ló 4/2008.
(I. 19.) Korm. ren de let 2–3. §-ai 2008. ok tó ber 30-án, azaz
kettõezer-nyolc október harmincadikán léptek hatályba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.




