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

Az Alkotmánybíróság
47/2009. (IV. 21.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban – dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró pár hu za mos
in do ko lá sá val, va la mint dr. Ba logh Ele mér és dr. Bra gyo -
va And rás al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel – meg -
hozta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 12.  §
(3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá nál az Al kot mány 59. és
60. §-án ala pu ló al kot má nyos kö ve tel mény, hogy az es kü -
ok mány nem tar tal maz hat a köz tiszt vi se lõ lel ki is me re ti,
 illetve val lá si meg gyõ zõ dé sé re uta ló ada tot.

2. Az Al kot mány bí ró ság a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény 12.  §-a és 13.  § (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 el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény 31/A.–31/F.  §-ai alkot -
mány elle nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já -
rást meg szün te ti.

4. Az Al kot mány bí ró ság a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXIII. tör vény 13.  § (1) be kez dé se, 65.  §
(2) be kez dés d) pont ja, va la mint a 102.  § (8) 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, to váb bá az egyéb in dít vá nyo -
kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz szá mos in dít vány ér ke zett
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény, va la mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló

2001. évi XXXVI. tör vény (a továb biak ban: Ktvm.) egyes
ren del ke zé se i vel össze füg gés ben. Az Al kot mány bí ró ság
az in dít vá nyo kat és in dít vá nyi ré sze ket – a be ér ke zést
köve tõen – a fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé mák sze rint
el kü lö ní tet te, il let ve egye sí tet te. [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,
több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.)
(a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §.]

Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben azok ról az in dít vá -
nyi ké rel mek rõl ho zott ha tá ro za tot, ame lye ket a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény nek
(a továb biak ban: Ktv.) a köz tiszt vi se lõi es kü re, il let ve
a ki emelt fõ tiszt vi se lõi kar ra vo nat ko zó ren del ke zé se i vel
össze füg gés ben ter jesz tet tek elõ az in dít vá nyo zók.

Az egyik in dít vá nyo zó a Ktv. – Ktvm.-mel megálla -
pított – 12.  §-a meg sem mi sí té sét kez de mé nyez te. Ál lás -
pont ja sze rint az eskü szö ve ge utá ni ren del ke zés, va la mint
az eskü írás be li meg erõ sí té sé rõl  szóló ren del ke zés sér ti
a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá gát (Al kot -
mány 60.  §), mert a köz tiszt vi se lõt vi lág né ze ti meg gyõ zõ -
dé sé nek meg val lá sá ra kény sze rí ti. Az in dít vá nyo zó emel -
lett kez de mé nyez te a Ktv. 31/A–31/F.  §-ai nak meg sem mi -
sí té sét. A ki emelt fõ tiszt vi se lõi kar lét re ho zá sá ról, az érin -
tett köz tiszt vi se lõk ki ne ve zé sé rõl és jog vi szo nyá ról  szóló
spe ci á lis ren del ke zé sek – ál lás pont ja sze rint – sér tik az
„egyen lõ mun ká ért egyen lõ bér” el vét [Al kot mány 70/B.  § 
(2) és (3) be kez dés].

Az Al kot mány bí ró ság hoz in dít ványt nyúj tott be az
egyik be jegy zett egy ház kép vi se lõ je. Az in dít vá nyo zó
a Ktv. 12.  §-a és a 13.  § (2) be kez dé se meg sem mi sí té sét
kez de mé nyez te az Al kot mány 60. §-ára és 70/A.  §-ára
 hivatkozva. In dít vá nyá ban azt sé rel mez te, hogy a tá ma dott 
ren del ke zé sek – más jog sza bá lyok kal el len tét ben – nem
te szik le he tõ vé az eskü he lyett fo ga da lom le té te lét. Az
egy ház hit val lá sa sze rint a Bib lia tilt ja az es kü té telt, ezért
a tá ma dott ren del ke zé sek le he tet len né te szik, hogy az egy -
ház tag jai köz tiszt vi se lõi jog vi szonyt lé te sít se nek. Az
 indítványozó mel lé kel te az egy ház egyik tag já nak jog vi tá -
já ban ke let ke zett do ku men tu mo kat, köz tük a Belügy -
minisztérium sze mély ügyi fõ osz tá lyá nak és a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal Egy há zi Kap cso la tok Cím ze tes Ál lam tit kár -
sá gá nak jogi ál lás pont ját. A do ku men tu mok azt tá masz tot -
ták alá, hogy a köz tiszt vi se lõi eskü ese té ben az „es kü -
szöm” szó nem he lyet te sít he tõ „fo ga dom” ki fe je zés sel,
a ko gens sza bály alól nem ad ha tó men te sí tés, és a hi bát lan
eskü le té te le nél kül sen ki nem fog lal koz tat ha tó köztiszt -
viselõi jog vi szony ban.

Egy in dít vá nyo zó a Ktv. 102.  § (8) be kez dé sét tá mad ta
a mun ká hoz  való jog ra hi vat koz va [Al kot mány 70/B.  §].
Az in dít vá nyo zó azt sé rel mez te, hogy az es kü té tel a köz -
igaz ga tá si szerv szán dé kos mu lasz tá sa vagy más hi bá ja
 miatt is el ma rad hat, és a Ktv. nem sza bá lyoz za az ilyen
ese te ket. Ál lí tá sa sze rint a Ktvm. jog hé za got ho zott lét re,
amely szá mos eset ben jog hát rányt ered mé nye zett. Ezért az 
in dít vá nyo zó egy részt a Ktv. 102.  § (8) be kez dés elsõ
mon da tá val össze füg gés ben an nak meg ál la pí tá sát kez de -
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mé nyez te, hogy az es kü té tel re elõ írt ha tár idõ nem jog vesz -
tõ. Más részt kez de mé nyez te a 102.  § (8) be kez dés má so -
dik mon da tá nak a hatályba lépésre vissza me nõ le ges ha tá -
lyú meg sem mi sí té sét.

Két in dít vá nyo zó a Ktv. 12.  § (2) be kez dé se, 13.  §-a,
 valamint a 65.  § (2) be kez dés d) pont ja al kot má nyos sá gi
vizs gá la tát kez de mé nyez te. Az in dít vány in do ko lá sá ban
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé re, 4.  §-ára, 8.  § (2) be kez -
dé sé re, 35.  § (1) be kez dé sé re, 70.  § (6) be kez dé sé re,
70/A.  § (3) be kez dé sé re, 77.  § (2) be kez dé sé re, va la mint
a 78.  § (2) be kez dé sé re, to váb bá szá mos más jog sza bály ra
hi vat koz tak az in dít vá nyo zók. Ki fo gá sa i kat az zal össze -
füg gés ben fo gal maz ták meg, hogy az eskü sze rint a köz -
tiszt vi se lõ nek „eti ku san” kell el jár nia, mi köz ben nem
 került sor eti kai kó dex meg al ko tá sá ra. E miatt a tá ma dott
ren del ke zé sek meg sem mi sí té sé re irá nyu ló ké rel men túl
utal tak a köz tiszt vi se lõi eti ká ra és a szak mai ka ma rá ra
 vonatkozó sza bá lyo zás hi á nyos sá ga i ra is.

Egy in dít vá nyo zó – a Ktvm.-mel el fo ga dott szá mos ren -
del ke zést tá ma dó in dít vá nyá ban – kez de mé nyez te a Ktv.
31/A.  § (2) be kez dés a) pont ja, a 31/D.  § (1)–(3) be kez dé -
se, 31/C.  § (1)–(2) be kez dé se, va la mint a 31/F.  § (1) be -
kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg -
sem mi sí té sét az Al kot mány 2.  § (2) be kez dé se, 70.  §
(4) be kez dé se, 70/A.  §-a, va la mint a 70/B.  § (2) és (3) be -
kez dé se alap ján. Ké sõbb a jog sza bály meg vál to zá sá ra
 tekintettel az in dít vá nyo zó vissza von ta a Ktv. em lí tett ren -
del ke zé se it érin tõ in dít vá nyát.

II.

Az Al kot mány in dít vá nyok kal ér dem ben össze füg gõ
ren del ke zé sei:

„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg -
illet a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez,
 valamint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez
 való jog.”

„60.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a gon do lat, a lel ki is me ret és a val lás sza bad sá gá ra.

(2) Ez a jog ma gá ban fog lal ja a val lás vagy más lel ki is -
me re ti meg gyõ zõ dés sza bad meg vá lasz tá sát vagy el fo ga -
dá sát, és azt a sza bad sá got, hogy val lá sát és meg gyõ zõ dé -
sét min den ki val lá sos cse lek mé nyek, szer tar tá sok vég zé se
út ján vagy egyéb mó don akár egyé ni leg, akár má sok kal
együt te sen nyil vá no san vagy ma gán kör ben ki nyil vá nít -
has sa vagy ki nyil vá ní tá sát mel lõz ze, gya ko rol has sa vagy
ta nít has sa.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az egy ház az ál lam tól
 elválasztva mû kö dik.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés,
 nevezetesen 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,

 vagyoni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség -
té tel nél kül.”

„70/B.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek
joga van a mun ká hoz, a mun ka és a fog lal ko zás sza bad
meg vá lasz tá sá hoz.

(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.”

A Ktv. in dít vá nyok kal érin tett ren del ke zé sei:
„12.  § (1) A köz tiszt vi se lõ nek ki ne ve zé se kor es küt kell

ten nie.
(2) Az eskü szö ve ge a kö vet ke zõ:
„Én .............................................. es kü szöm, hogy

 hazámhoz, a Ma gyar Köz tár sa ság hoz és an nak né pé hez hû 
le szek. Or szá gunk Al kot má nyát, al kot má nyos jog sza bá -
lya it meg tar tom. Az ál lam- és szol gá la ti tit kot meg õr zöm.
Hi va ta li kö te les sé ge i met rész re haj lás nél kül, lel ki is me re -
te sen, be csü le te sen, a jog sza bá lyok nak meg fele lõen, pon -
to san, eti ku san, az em ber i mél tó sá got fel tét le nül tisz te let -
ben tart va, a leg jobb tu dá som sze rint, nem ze tem
(és ............................ ön kor mány zat) ér de ke i nek szol gá -
la tá val tel je sí tem. Hi va ta lom ban és azon kí vül pél da mu ta -
tó an vi sel ke dem, s min den igye ke ze tem mel azon le szek,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság fej lõ dé sét, szel lem i és anya gi
ja va i nak gya ra po dá sát elõ moz dít sam.”

(Az es kü te võ meg gyõ zõ dé se sze rint:)
„Is ten en gem úgy se gél jen!”
(3) Az es kü té telt a köz igaz ga tá si szerv kö te les a köz -

tiszt vi se lõi ki ne ve zés elõtt meg szer vez ni. Az es kü té tel re
a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja és a mun ka tár sak elõtt
 kerülhet sor. Az es küt szó ban kell el mon da ni és írás ban
meg erõ sí te ni.

13.  § (1) Ha a ki ne ve zés ér vény te len sé gét a mun ká ba
 lépés elõtt ál la pít ják meg, ak kor az ér vény te len sé get elõ -
idé zõ ok meg szün te té sé ig a köz tiszt vi se lõ nem ál lít ha tó
mun ká ba. Ha az ér vény te len ség oka a mun ka meg kez dé se
után jut a ki ne ve zé si jog kört gya kor ló tu do má sá ra, a köz -
tiszt vi se lõt az ér vény te len ség or vos lá sá ig a mun ka vég zés -
tõl el kell til ta ni.

(2) Az es kü té tel el ma ra dá sa ér vény te len sé gi ok. Eskü -
tétel hi á nyá ban a köz tiszt vi se lõ nem ál lít ha tó hi va tal ba,
erre bár ki hi vat koz hat.”

„65/B.  § (1) A köz igaz ga tá si szer vek – ide nem ért ve
a he lyi ön kor mány za to kat –, a köz tiszt vi se lõk ér de ke i nek
egyez te té se, a vi tás kér dé sek tár gya lá sos ren de zé se, meg -
fe le lõ meg ál la po dá sok ki ala kí tá sa cél já ból a Kor mány,
 valamint a köz tiszt vi se lõk or szá gos mun ka vál la lói ér dek-
kép vi se le ti szer ve ze te i nek tár gya ló cso port ja rész vé te lé vel 
Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács (a továb biak ban:
KÉT) mû kö dik.

(2) A KÉT ha tás kö ré be az ál lam igaz ga tás ban fog lal koz -
ta tott köz tiszt vi se lõk élet- és mun ka kö rül mé nye i re, fog lal -
koz ta tá si fel té te le i re vo nat ko zó tárgy kö rök tar toz nak.
Ezek kel kap cso lat ban:
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(...)
d) a Köz tiszt vi se lõi Eti kai Kó dex sza bá lya it az Or szá -

gos Ön kor mány za ti Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ
 Tanáccsal együtt ál la pít ja meg és adja ki.”

„102.  § (8) A tör vény ha tály ba lé pé se kor már köz szol gá -
la ti jog vi szony ban álló köz tiszt vi se lõ az e tör vény
12.  §-ával meg ál la pí tott Ktv. 12.  § (2) be kez dé se sze rint
es küt tesz a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na pon be -
lül. Es kü té tel hi á nyá ban a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog -
vi szo nya a tör vény ere jé nél fog va meg szû nik.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször a köz tiszt vi se lõi eskü
szö ve gé vel és írás be li meg erõ sí té sé vel kap cso la tos ki fo -
gá so kat vizs gál ta meg. Az in dít vá nyo zók egyik ré sze nem
ön ma gá ban az eskü le té te lét ki fo gás ol ta, ha nem az eskü
szö ve ge utá ni „Is ten en gem úgy se gél jen!” szö veg részt, és
az eskü írás be li meg erõ sí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé get. 
Egy in dít vá nyo zó vi szont ön ma gá ban az es kü té tel elõ -
írását is sé rel mez te, mert egy há zá nak hit el vei sze rint ti los
es küt ten ni. Ezért az in dít vány ban fog lal tak sze rint az egy -
ház tag jai nem lé te sít het nek köz tiszt vi se lõi jog vi szonyt.
Az in dít vá nyo zók az Al kot mány 60. §-ára és 70/A.  §-ára
hi vat koz va kez de mé nyez ték a Ktv. 12.  §-a és a 13.  §
(2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
meg sem mi sí té sét.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság át te kin tet te a je len ügy el bí -
rá lá sá nál irány adó al kot má nyos sá gi kö ve tel mé nye ket. Az
Al kot mány 60.  § (1) be kez dé se sze rint a Ma gyar Köz tár sa -
ság ban min den ki nek joga van a gon do lat, a lel ki is me ret és
a val lás sza bad sá gá ra. A (2) be kez dés a lel ki is me re ti meg -
gyõ zõ dés re is ki ter jeszt ve ál la pít ja meg a hit (meg gyõ zõ -
dés) sza bad sá gát és a val lás gya kor lás (val lá sos cse lek mé -
nyek, szer tar tá sok) sza bad sá gát, be le ért ve a meg gyõ zõ dés
ki nyil vá ní tá sá nak mel lõ zé sé hez  való jo got is.

A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság vé del me és biz to sí tá -
sa az egyen lõ em ber i mél tó ság el is me ré sé bõl szár ma zik
[Al kot mány 54.  § (1) be kez dés; 70/A.  § (1) be kez dés]. Az
Al kot mány bí ró ság a lel ki is me re ti sza bad ság jo gát a sze -
mé lyi ség in teg ri tá sá hoz  való jog ként ér tel me zi. Az ál lam
nem kény sze rít het sen kit olyan hely zet be, amely meg ha -
son lás ba vin né ön ma gá val, azaz amely össze egyez tet he -
tet len a sze mé lyi sé gét meg ha tá ro zó va la mely lé nye ges
meg gyõ zõ dé sé vel [elõ ször: 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1991, 297, 313.]. A lel ki is me re ti sza bad ság és
a val lás sza bad ság kü lön is ne ve sí tett joga azt is me ri el,
hogy a lel ki is me re ti meg gyõ zõ dés, s ezen be lül, adott eset -
ben a val lás az em ber i mi nõ ség ré sze, sza bad sá guk a sze -
mé lyi ség sza bad ki bon ta ko zá sá hoz  való jog ér vé nye sü lé -
sé nek fel té te le. Az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ból fo lyó
cse lek vé si sza bad ság nak kü lö nös súlyt ad, ha a sze mé lyi -
ség lé nye gét érin tõ lel ki is me re ti vagy val lá si meg gyõ zõ -
dés bõl fa kad a cse le ke det [elõ ször: 4/1993. (II. 12.) AB
 határozat, ABH 1993, 48, 50–51.].

Mind eb bõl kö vet ke zik, hogy a jog rend szer al kot má -
nyo san nem te het kü lönb sé get a val lá sos és a nem val lá sos
lel ki is me ret kö zött. Az Al kot mány 60.  §-ának be kez dé se i -
bõl te hát az is ki ol vas ha tó, hogy a gon do lat, a lel ki is me ret
és a val lás sza bad sá ga a leg tá gabb ér te lem ben a vi lág né zet
sza bad meg vá lasz tá sát és min den egyéb mó don  való sza -
bad ki nyil vá ní tá sát, gya kor lá sát je len ti. [225/B/2000. AB
ha tá ro zat, ABH 2007, 1241, 1251.]

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé -
sé bõl és a 60.  § (3) be kez dé sé bõl ve ze ti le azt a kö ve tel -
ményt, hogy az ál lam nak val lá si és a lel ki is me re ti meg -
gyõ zõ dés re tar to zó más kér dé sek ben sem le ges nek kell
len nie. En nek a kö ve tel mény nek a ne ga tív ol dal a, hogy az
ál lam nem ítél kez het val lá sos hit vagy más lel ki is me re ti
meg gyõ zõ dés igaz ság tar tal má ról. Az ál lam sem az egy -
házakkal, sem va la me lyik egy ház zal nem kap cso lód hat
össze in téz mé nye sen, nem azo no sít ja ma gát egyet len egy -
ház ta ní tá sá val sem, to váb bá, nem fog lal hat ál lást hit bé li
igaz sá gok kér dé sé ben. (4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 48, 52.)

A sem le ges ség po zi tív ol dal a pe dig az, hogy az ál lam
kö te les az egyé ni meg gyõ zõ dés sza bad ki ala kí tá sá nak
 lehetõségét biz to sí ta ni. Mi vel az ál lam ép pen azok ban
a tar tal mi kér dé sek ben nem fog lal hat ál lást, ame lyek a val -
lást val lás sá te szik, a val lás ról és egy ház ról csak el vont,
min den val lás ra vagy egy ház ra egy aránt al kal maz ha tó
 keretszabályokat al kot hat, ame lyek ré vén ezek a sem le ges
jog rend be il lesz ked nek, s tar tal mi kér dé sek ben a val lá sok
és egy há zak ön ér tel me zé sé re kell ha gyat koz nia. Ép pen
a sem le ges és ál ta lá nos jog sza bá lyi ke re tek ré vén az ál lam
és egy ház szét vá lasz tá sa a le he tõ leg tel je sebb val lás sza -
bad sá got biz to sít ja. (ABH 1993, 52.)

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vány el bí rá lá sa kor te kin -
tet be vet te az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sét is, amely
 kimondja: „Min den ma gyar ál lam pol gár nak joga van ah -
hoz, hogy rá ter mett sé gé nek, kép zett sé gé nek és szak mai
tu dá sá nak meg fele lõen köz hi va talt vi sel jen.” Ez a jog
„a köz ügyek vi te lé ben  való rész vé tel és a köz hi va tal vi se -
lé se, te hát a köz ha ta lom gya kor lá sá ban  való rész vé tel ál ta -
lá nos alap jo gát ga ran tál ja.” [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1997, 263, 275.; 5/2006. (II. 15.) AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 153, 164.] Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben 
– az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé vel és a 60.  §-ával
össze füg gés ben – azt eme li ki, hogy a köz hi va tal vi se lé sé -
re min den ma gyar ál lam pol gár nak joga van, te kin tet nél -
kül lel ki is me re ti, val lá si meg gyõ zõ dé sé re.

2.2. Az an tik és ke resz tény ha gyo mány ból szár ma zó
eskü ere de ti leg szak rá lis cse le ke det volt. Az es kü te võ ígé -
re té nek kö te le zõ ere jét vagy ál lí tá sá nak igaz sá gát az zal
iga zol ta, il let ve erõ sí tet te meg hogy ál ta la szent nek tar tott
do log ra, is ten ség re utalt. A fe u dá lis hi e rar chi á ban szé les
kör ben kö ve tel ték meg hû ség es kü le té te lét, szak rá lis ce re -
mó nia ke re tei kö zött.

A mo dern al kot má nyos ál la mok meg õriz ték azt a ha -
gyo mányt, hogy a fon tos köz tiszt sé get be töl tõ, köz hi va talt
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vi se lõ, vagy más köz ér de kû te vé keny sé get vég zõ sze mé -
lyek a jog vi szony lé te sí té se kor ün ne pé lyes nyi lat ko za tot,
ígé re tet tesz nek. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok al kot má -
nya II. cikk 1.  § (8) be kez dé se az el nök re vo nat ko zó an így
ren del ke zik. „Hi va tal ba lé pé se elõtt az aláb bi es küt vagy
fo ga dal mat te szi: – »Én, ün ne pé lye sen es kü szöm (vagy
 fogadom), hogy az Egye sült Ál la mok el nö ké nek tisz tét
 híven gya ko ro lom, és leg jobb ké pes sé ge im sze rint fenn -
tar tom, óvom és meg vé dem az Egye sült Ál la mok al kot má -
nyát.«”

A né met szö vet sé gi alaptör vény 56. cik ke „hi va ta li
eskü” le té te lét írja elõ a szö vet sé gi el nök szá má ra, ame lyet 
„Is ten en gem úgy se gél jen!” szö veg gel vagy „val lás ki -
nyil vá ní tá sa nél kül” le het le ten ni. Az alaptör vény
140. cik ke ér vé nyes nek is me ri el a we i ma ri al kot mány ból
– egye bek mel lett – azo kat a ren del ke zé se ket, ame lyek
sze rint „a köz hi va ta lok el nye ré se füg get len a val lá si meg -
gyõ zõ dés tõl”, to váb bá sen kit sem sza bad „val lá si es kü for -
ma igény be vé te lé re kény sze rí te ni” (136. cikk).

Ma gyar or szá gon az 1946. évi I. tör vény cikk 6.  §-a ren -
del ke zett ar ról, hogy a köz tár sa sá gi el nök a Nem zet gyû lés
elõtt „es küt vagy fo ga dal mat tesz”, amely ben ki nyil vá nít -
ja, hogy „Ma gyar or szág hoz és an nak Al kot má nyá hoz hû”
lesz. Az eskü „es kü szöm az elõ Is ten re” szö veg részt tar tal -
maz ta, a fo ga da lom pe dig a ,,be csü le tem re és lel ki is me re -
tem re fo ga dom” szö veg részt.

A ha tá lyos ma gyar Al kot mány két he lyen tesz em lí tést
ilyen ün ne pé lyes jog nyi lat ko zat ról. A 29/D.  § sze rint
a meg vá lasz tott köz tár sa sá gi el nök „hi va tal ba lé pé sét
meg elõ zõ en az Or szág gyû lés elõtt es küt tesz”. A 33.  §
(5) be kez dé se alap ján a ,,Kor mány tag jai a Kor mány meg -
ala ku lá sa után az Or szág gyû lés elõtt es küt tesz nek”.

2.3. A Ktv. 12.  § (1) be kez dé se alap ján min den köz -
tiszt vi se lõ nek pon to san meg ha tá ro zott szö ve gû ígé re tet
tar tal ma zó nyi lat ko za tot kell ten nie, amit a Ktv.
„eskü”-nek ne vez. A Ktv. 13.  § alap ján az eskü nél kül
a köz tiszt vi se lõ nem ál lít ha tó hi va tal ba.

Az al kot má nyos de mok rá ci ák ban a köz ha ta lom gya kor -
lá sá ra, il let ve köz fel adat el lá tá sá ra irá nyu ló tiszt sé gek be -
töl té se elõt ti ün ne pé lyes nyi lat ko za tok az ál lam hoz  való
hû ség és az al kot má nyos rend tisz te let ben tar tá sá nak kö ve -
tel mé nyét jut tat ják ér vény re. A nem zet kö zi ér tel me zé si
gya kor lat sze rint ön ma gá ban az ilyen nyi lat ko zat nem
érin ti a lel ki is me re ti és val lás sza bad sá got. A nyi lat ko za tok 
kö zös ele me, hogy az al kot mány és az al kot má nyos in téz -
mény rend szer el is me ré sét és vé del mét ír ják elõ. Az kö vet -
ke zik be lõ lük, hogy az ál lam ne vé ben el já ró sze mé lyek nek 
tisz te let ben kell tar ta ni uk azo kat az in téz mé nyes ke re te -
ket, ame lye ket – a po li ti kai kö zös ség de mok ra ti kus dön té -
sei nyo mán – az al kot mány rög zít. A jog al kal ma zók fel -
ada ta, hogy fel té tel nél kül be tart sák az al kot má nyos rend -
ben meg al ko tott jog sza bá lyo kat. Akik más in téz mé nyes
ke re te ket pre fe rál nak, ezek kö zött az in téz mé nyes ke re tek
kö zött fejt he tik ki vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sü ket, és az
 eljárási sza bá lyo kat be tart va te vé keny ked het nek az in téz -
mé nyek meg vál toz ta tá sa ér de ké ben. [Eze ket az el ve ket

kö vet ték pél dá ul azok a spa nyol és bel ga bí ró sá gi ha tá ro -
za tok, ame lyek sze rint a re pub li ká nus meg gyõ zõ dé sû
 köztisztviselõk is hû ség gel tar toz nak a ki rály nak. Bel -
giumban: Egyez te tõ Bí ró ság (La Cour d’ar bit ra ge)
151/2002. szá mú ügy, 2002. ok tó ber 15.]

A ma gyar sza bá lyo zás sze rint a Ktv.-ben elõ írt ün ne pé -
lyes nyi lat ko zat el mon dá sá val a köz tiszt vi se lõ ki nyil vá nít -
ja: „ha zám hoz, a Ma gyar Köz tár sa ság hoz és an nak né pé -
hez hû le szek. Or szá gunk Al kot má nyát, al kot má nyos jog -
sza bá lya it meg tar tom.” Te hát a ha gyo má nyos hû ség es kü
a Ktv.-ben el sõd le ge sen vi lá gi, al kot má nyos cé lo kat je le -
nít meg. [Az ere de ti leg val lá si tar tal mú szo kás vi lá gi célú
gya kor lat tá tör té nõ át ala ku lá sá ról: 10/1993. (II. 27.) AB
ha tá ro zat, ABH 1993, 105, 107.]

Az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sén ala pu ló köz hi va -
tal-vi se lés fo gal mi ele me, hogy a köz hi va ta lok be töl tõ i nek 
az Al kot mány és más jog sza bá lyok sze rint kell el jár ni uk.
Aki köz tisz tiv se lõ kí ván len ni, an nak nem csak el kell
 fogadnia az in téz mé nyes ke re te ket, ha nem a jog sza bá lyok
ér vé nye sü lé se ér de ké ben kell te vé keny ked nie. A Ktv.-ben
elõ írt ün ne pé lyes nyi lat ko zat nem zár ja ki, hogy azok
a köz tiszt vi se lõk, akik in téz mé nyi vál toz ta tá so kat tá mo -
gat nak, a jog sza bá lyi elõ írásokat tisz te let ben tart va meg je -
le nít sék meg gyõ zõ dé sü ket. Ezért ön ma gá ban az ígé re tet
tar tal ma zó ün ne pé lyes nyi lat ko zat nem kor lá toz za az
 Alkotmány 60.  §-ában el is mert lel ki is me re ti és val lás sza -
bad sá got.

2.4. A Ktv. 12.  § (2) be kez dé se alap ján az ün ne pé lyes
nyi lat ko zat szö ve ge „az es kü te võ meg gyõ zõ dé se sze rint”
ki egé szít he tõ az „Is ten en gem úgy se gél jen!” szö veg -
résszel.

Az Al kot mány 60.  §-ából kö vet ke zik egy fe lõl az egyén
joga arra, hogy lel ki is me re ti, val lá si meg gyõ zõ dé sét nyil -
vá no san ki nyil vá nít sa, vagy ki nyil vá ní tá sát mel lõz ze.
Más fe lõl az ál lam kö te les sé ge az eh hez szük sé ges sem -
leges és ál ta lá nos jog sza bá lyi ke re tek meg te rem té se, az
egyé ni meg gyõ zõ dés sza bad ki nyil vá ní tá sá nak biz to sí tá sa
[4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 50–51.].

Mind eb bõl kö vet ke zõ en sen ki nem kény sze rít he tõ arra,
hogy lel ki is me re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sé vel el len té -
tes tar tal mú jog nyi lat ko za tot te gyen. A nem val lá sos sze -
mé lyek nem kö te lez he tõk val lá sos tar tal mú nyi lat ko zat ra.
(Az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga dön té se sze rint sér ti
a val lás sza bad sá got, ha a jog sza bály meg ha tá ro zott val lás -
hoz kö tõ dõ tar tal mú eskü le té te lét kö ve te li meg a vá lasz -
tott tiszt ség vi se lõk tõl. A vizs gált eset ben a ,,Szent Evan -
gé li u mok ra” kel lett es küt ten ni. Bus ca ri ni and Ot hers v.
San Ma ri no, 1999. feb ru ár 18-i íté let.)

To váb bá arra sem kény sze rít he tõ sen ki, hogy lel ki is me -
re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sét ki nyil vá nít sa. A val lá sos
sze mé lyek tõl sem kö ve tel he tõ meg, hogy meggyõzõ -
désükrõl nyi lat koz za nak. (A ha tá lyos né met al kot mány
 részét ké pe zi a we i ma ri al kot mány 136. cik ké nek ren del -
ke zé se: „A ha tó sá gok nak csak annyi ban van jo guk va la -
mely val lá si kö zös ség hez tar to zás iránt ér dek lõd ni,
amennyi ben a jo gok és kö te le zett sé gek et tõl függ nek,
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vagy az tör vény ben el ren delt sta tisz ti kai adat szol gál ta tás
 miatt szük sé ges.”)

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Ktv.-be li
szö veg azt biz to sít ja, hogy a nyi lat ko zat te võ vi lág né ze ti
meg gyõ zõ dé se sze rint cse le ked hes sen a lel ki is me re té nek
meg fe le lõ for ma vá lasz tá sá val. A Ktv. 12.  § (2) be kez dé -
sé ben sze rep lõ „meg gyõ zõ dé se sze rint” for du lat nem írja
elõ, hogy az es kü te võ kö te les ki nyil vá ní ta ni a meg gyõ zõ -
dé sét. Azt te szi le he tõ vé, hogy meg gyõ zõ dé se sze rint
dönt sön vi lág né ze ti fel fo gá sá nak ki nyil vá ní tá sá ról. A
Ktv.-ben az „Is ten en gem úgy se gél jen” for du lat nem az
es kü szö veg kö te le zõ en el mon dan dó ré sze, ha nem az eskü
vá laszt ha tó tol da lé ka, amely nek el mon dá sa vagy el ha gyá -
sa nem érin ti az eskü ér vé nyes sé gét. (Az Ame ri kai Egye -
sült Ál la mok ban a meg vá lasz tott el nö kök több sé ge ál tal
a be ik ta tás kor hasz nált „So help me God” for du la tot az
 Alkotmány nem tar tal maz za.)

A ha zai gya kor lat ban nem ter jedt el, hogy a nyi lat ko zat -
te võ ál ta la szent ként tisz telt tár gyat, val lá si szö ve get tart
ma gá nál a ce re mó nia al kal má val. Ha egy de mok ra ti kus
 államban ez a ha gyo mány ré sze, ott a val lás gya kor lás sza -
bad sá gá ból az kö vet ke zik, hogy pél dá ul a tra di ci o ná li san
hasz nált Bib lia he lyett más ra (pél dá ul a Ko rán ra) is lete -
hetõ az eskü. (Az Egye sült Ál la mok ban ez az al kot má -
nyos sá gi szem pont ka pott hang súlyt az ACLU of N.C. &
Sy i dah Mat te en v. Sta te of North Ca ro li na ügy ben.)

Mi vel a Ktv.-ben a vi lág né ze ti tar tal mú ki egé szí tés nem
ré sze a kö te le zõ en el mon dan dó es kü szö veg nek, és an nak
ki nyil vá ní tá sa sza ba don vá lasz ha tó, ezért sen ki nincs arra
kény sze rít ve, hogy lel ki is me re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé -
sé vel el len té tes tar tal mú nyi lat ko za tot te gyen. To váb bá
a tör vény sen kit nem kény sze rít arra, hogy lel ki is me re ti,
vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sét ki nyil vá nít sa, vagy an nak ki -
nyil vá ní tá sát mel lõz ze. Az Al kot mány bí ró ság e miatt úgy
fog lalt ál lást, hogy a Ktv. 12.  § (2) be kez dé sé nek „az es kü -
te võ meg gyõ zõ dé se sze rint” és az „Is ten en gem úgy se gél -
jen!” szö veg ré sze nem kor lá toz za az Al kot mány
60.  §-ában el is mert lel ki is me re ti és val lás sza bad sá got, és
nem tesz kü lönb sé get a sze mé lyek kö zött vi lág né ze ti meg -
gyõ zõ dé sük alap ján.

2.5. A Ktv. 12.  § (1) be kez dé se sze rint a köz tiszt vi se lõ
ígé re tet tar tal ma zó nyi lat ko za tá nak neve „eskü”. A 12.  §
(2) be kez dé se sze rint az es kü te võ nek az „es kü szöm” szó -
val kell ki fe jez nie ígé re tét. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint
az eskü meg ha tá ro zott val lás hoz köt he tõ ki fe je zés, ezért
a fo ga da lom al ter na tí vá já nak hi á nyá ban sé rül a lel ki is me -
re ti és val lás sza bad ság.

Az Al kot mány bí ró ság en nek az al kot má nyos sá gi prob -
lé má nak a meg vá la szo lá sa kor ab ból in dult ki, hogy az
„eskü”, „es kü szöm” sza vak a mai ma gyar nyelv ben sze ku -
la ri zált ki fe je zés sé vál tak. Ön ma guk ban véve nincs val lá -
sos tar tal muk, hí võk és nem hí võk a leg kü lön bö zõbb mó -
do kon hasz nál ják. Ezt a meg kö ze lí tést erõ sí ti, hogy az
 Alkotmányban két he lyen sze rep lõ „eskü” ki fe je zés nek
[29/D.  § a köz tár sa sá gi el nök es kü jé rõl; 33.  § (5) be kez dé -
se a Kor mány tag ja i nak es kü jé rõl] szin tén nincs val lá sos

je len té se. Ugyan is az ál lam sem le ges sé gé nek el vé bõl
 következõen az al kot mány szö veg nek nem le het olyan ér -
tel me zé se, amely val lá si ala po kon nyug szik. Ezért az
 Alkotmányt nem le het úgy ér tel mez ni, hogy csak az le het
köz tár sa sá gi el nök és a Kor mány tag ja, aki az Al kot mány -
ban elõ írt „eskü” le té te lé vel val lá sos je len té sû ün ne pé lyes
nyi la ko za tot tesz. Az Al kot mány bí ró ság egy ko ráb bi ha tá -
ro za tá ban az adott jog vi szony lé te sí té sé hez kö tõ dõ, a meg -
elõ zõ el já rást le zá ró „ün ne pé lyes ak tus”-nak ne vez te az
eskü le té te lét. [14/2008. (II. 26.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. 
feb ru ár, 155, 158.] (Az Al kot mány bí ró ság je len ügy ben
ki fej tett ál lás pont já hoz ha son ló an fog lalt ál lást a Né met
Szö vet sé gi Al kot mány bí ró ság: az Is ten meg idé zé se nél kül 
tel je sí tett eskü nem transz cen dens tar tal mú. BVerf GE
33, 23.)

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság te kin tet be vet te azt
is, hogy egyes sze mé lyek, kö zös sé gek, egy há zak olyan
 jelentést is tu laj do nít hat nak az „eskü” és az „es kü szöm”
ki fe je zés nek, amely szá muk ra el fo gad ha tat lan. Az in dít -
vá nyo zó egy ház ép pen arra hi vat ko zott, hogy az „es kü -
szöm” szó nak olyan val lá si tar tal ma van, ami vel az egy -
ház kö zös ség nem tud azo no sul ni, mert más kép pen ér tel -
me zi a hit té te le ket. (Te hát az egy há zak egy ré sze sze rint az 
Is ten elõtt el mon dott eskü egyez tet he tõ össze a Bib li á val,
de van olyan egy ház, amely sze rint a Bib lia tilt ja az eskü
min den for má ját.)

Az ál lam és azon be lül az Al kot mány bí ró ság nem fog -
lal hat ál lást lel ki is me re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sek és
val lá si ta ní tá sok igaz ság tar tal má ról [4/1993. (II. 12.) AB
ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 52.]. Ezért nem dönt het a kü lön -
bö zõ val lá si fel fo gá sok kö zöt ti vi ták ban. Nem ha tá roz hat -
ja meg a kü lön bö zõ val lá sok hí võ i nek szá má ra, hogy mely
hit el vek fe lel nek meg a Bib lia (vagy más val lá si alap ve tés) 
elõ írásainak, és hogy mi a val lá si szö ve gek he lyes ér tel me -
zé se. Az ál lam kö te les sé ge, hogy ne al kos son és al kal maz -
zon olyan sza bály, amely nek csak val lá sos iga zo lá sa van,
il let ve, amely csak meg ha tá ro zott val lás kö ve tõi szá má ra
szol gál tat cse lek vé si in do ko kat.

Je len eset ben olyan sza bá lyo zást vizs gál az Al kot mány -
bí ró ság, amely ál ta lá nos kö te le zett sé get fo gal maz meg,
 elsõdlegesen vi lá gi in do ka és je len té se van. Ugyan ak kor
bi zo nyos lel ki is me re ti meg gyõ zõ dést val lók szá má ra
 ennek a sem le ges sza bály nak a be tar tá sa lel ki is me re ti aka -
dá lyok ba üt kö zik, ezért õk ki vé te les meg íté lés re tar ta nak
igényt. Az „eskü” ki fe je zés nél kül, azt he lyet te sí tõ más
szó val (el sõd le ge sen: a ,,fo ga dom” igé vel) kí ván ják el -
mon da ni a köz tiszt vi se lõi es küt. Vagy is az al kot má nyos -
sá gi kér dés, hogy a sze mé lyek egy cso port ja men te sül het-e 
lel ki is me re ti, il let ve val lá si né ze tek re hi vat koz va olyan
tör vényi sza bály alól, amely min den köz tiszt vi se lõ vel
szem ben azo nos kö te le zett sé get fo gal maz meg, vi szont
szá muk ra több lett er het je len t.

Az Al kot mány bí ró ság a 39/2007. (VI. 20.) AB ha tá ro -
zat ban fo gal maz ta meg az ilyen konf lik tu sok el dön té sé nél
irány adó spe ci á lis alap jo gi tesz tet (,,össze ha son lí tó te her -
pró ba”). „Egy fe lõl te kin tet be kell ven ni azt a jog ál la mi
alap el vet, hogy min den ki ugyan an nak a jog rend nek jo go -
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sult ja és kö te le zett je, vagy is a jog sza bá lyok min den ki re
vo nat koz nak, még pe dig úgy, hogy a jog nak min den kit
egyen lõ ként (egyen lõ mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel -
nie. Más fe lõl szem elõtt kell tar ta ni, hogy az al kot má nyos
de mok rá cia egyik ér té ke a po li ti kai kö zös sé gen be lü li sok -
szí nû ség, az egyé nek és kö zös sé ge ik sza bad sá ga és au to -
nó mi á ja. Ezért ál ta lá nos ság ban nem mond ha tó ki sem az,
hogy a lel ki is me re ti, il let ve a kul tusz sza bad ság  miatt min -
dig ki vé telt kell ten ni az ál ta lá nos tör vények alól, sem az,
hogy a tör vények ural ma tel je sen ki ter jed a val lá si kö zös -
ség bel sõ éle té re.

A kü lön bö zõ, egy más sal oly kor ver sen gõ al kot má nyos -
sá gi szem pon tok  miatt min dig csak a konk rét ügy ben fel -
me rü lõ al kot mány jo gi kér dés kap csán ál la pít ha tó meg,
hogy a kul tusz sza bad ság ra te kin tet tel in do kolt-e ki vé telt
ten ni az ál ta lá nos tör vények alól. A dön tés nél meg ha tá ro -
zó je len tõ sé ge van – egye bek mel lett – an nak, hogy az igé -
nyelt ki vé tel szo ro san kap cso ló dik-e hit té tel hez, val lá si
szer tar tás hoz; a ki vé te les sza bá lyo zás nem jár hat-e má sok, 
így a val lá si kö zös sé gen kí vü li sze mé lyek jo ga i nak sé rel -
mé vel. Vagy is a konk rét kö rül mé nyek vizs gá la ta alap ján
ál la pít ha tó meg an nak in do kolt sá ga, hogy az érin tet tek
men te sül je nek az ál ta lá nos kö te le zett sé gek alól, il let ve,
hogy az ál lam „le he tõ vé te gye – éssze rû ke re tek kö zött –
az al ter na tív ma ga tar tást.” [ABH 2007, 464, 493. Elõz -
mény: 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297,
313.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 51.]

Az Al kot mány bí ró ság meg vizs gál ta a kü lön bö zõ meg -
ol dá si le he tõ sé ge ket. Az Egye sült Ál la mok Al kot má nya és 
Ma gyar or szá gon az 1946. évi I. tör vény cikk szö veg be li
 alternatívaként je le ní ti meg az „es kü szöm” (swe ar) és
a ,,fo ga dom” (af firm) ki fe je zé se ket. A ha tá lyos ma gyar
jog ban en nek a tí pus nak a pél dá ja a ma gyar ál lam pol gár -
ság ról  szóló 1993. évi LV. tör vény 7.  § (4) be kez dé se,
amely el kü lö ní ti az ál lam pol gár sá gi es küt (,,es kü szöm”
igé vel és „Is ten en gem úgy se gél jen” for du lat tal) és az
 azzal egyen ér té kû nek el is mert ál lam pol gár sá gi fo ga dal -
mat (,,fo ga dom” igé vel, val lá si for du lat nél kül). Ez a tör -
vényhozói meg ol dás ab ban ha son lít a Ktv.-re, hogy az
eskü csak a ki egé szí tõ for du lat tal együtt je le nít meg vi lág -
né ze ti vá lasz tást. Ugyan ak kor ab ban tér el, hogy az „Is ten
en gem úgy se gél jen” szö veg rész nél kü li nyi lat ko zat
a ,, fogadom” igét tar tal maz za. (A kü lön bö zõ meg ol dá sok
al kot mány jo gi iga zo lá sa: az ál lam pol gá ri es kü nél az ál lam 
úgy tesz ele get a sem le ges ség kö ve tel mé nyé nek, hogy for -
ma i lag el kü lö nít ve biz to sít egy sem le ges és egy vi lág né ze -
ti leg el kö te le zett vá lasz tást. A Ktv. egy sé ges, sem le ges
for mát ad, és ki egé szí tés ként te rem ti meg a vi lág né ze ti
 választás le he tõ sé gét.)

A ha zai jog rend ben el té rõ meg ol dást tar tal maz pél dá ul
az egyes köz jo gi tiszt ség vi se lõk es kü jé rõl és fo ga dal má ról 
 szóló 2008. évi XXVII. tör vény. Ez a cí mé ben el kü lö ní ti
az es küt és a fo ga dal mat, ugyan ak kor mind két vál to zat
szö ve gé ben az „es kü szöm” ige sze re pel. (Vagy is ez a meg -
ol dás vég ered mény ben azo nos a Ktv. ren del ke zé sé vel.)
Ez zel szem ben pél dá ul a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi

XLIII. tör vé nyen be lül két fé le el já rás kü lö nül el: a tör vény
a rend õrség hi va tá sos ál lo má nya ré szé re az eskü le té te lét
írja elõ, ugyan ak kor az egyéb rend vé del mi szer vek és
a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má -
nya szá má ra az eskü vagy fo ga da lom al ter na tí vá ját te szi
le he tõ vé „es kü szöm”, il let ve „fo ga dom” igék kel. Te hát
a ma gyar sza bá lyo zás ban nem ér vé nye sül egy sé ges jog al -
ko tá si gya kor lat.

Az Al kot mány bí ró ság te kin tet be vet te azt is, hogy az
„es kü szöm” ige meg íté lé sé nek nagy je len tõ sé get tu laj do -
nít a kül föl di ér tel me zé si gya kor lat. A Né met Szö vet sé gi
Al kot mány bí ró ság sze rint a lel ki is me re ti sza bad ság alap -
ján meg ta gad ha tó a ta nú val lo más, ha a jog sza bály a ta nút
es kü té tel re kö te le zi (schwö ren), és nem biz to sít ja az zal
egyen ér té kû ígé ret, fo ga da lom ki fe je zé sét. (BVerf GE 33,
23, 22–23.) Eh hez ha son ló an az olasz Al kot mány bí ró ság
is le he tõ vé tet te, hogy a pol gá ri per ta nú ja ne es kü vel,
 hanem ígé ret tel fo gad ja meg, hogy iga zat fog mon da ni
a bí ró ság elõtt (149/1995.) Majd egy má sik ügy ben alkot -
mány elle nesnek nyil vá ní tot ta, hogy a pol gá ri per ben vita
ese tén az eskü bi zo nyí tó és dön tõ ere jû (gi u ra men to de ci -
so rio) más jog nyi lat ko zat tal szem ben (34/1996.). Ugyan -
ak kor a ha tá ro zat utalt arra is, hogy az olasz al kot mány
sze rint az eskü nem ki zárt, ha nem bi zo nyos ese tek ben kö -
te le zõ. Pél dá ul az olasz al kot mány 54.  § alap ján, ha tör -
vény elõ ír ja, a köz hi va tal be töl tõ i nek. Te hát az olasz
 alkotmány tük rö zi, és az ér tel me zé si gya kor lat figye lembe
ve szi a köz tisz vi se lõk kel és a ta núk kal szem be ni el vá rá sok 
kü lön bö zõ sé gét. Kö vet ke zés kép pen a kü lön fé le ün ne pé -
lyes nyi lat ko za tok al kot má nyos sá gi meg íté lé se el sõd le ge -
sen az Al kot mány szö ve gé tõl függ, emel lett je len tõ sé ge
van an nak, hogy ki ket (per be li ta nú kat, ál lam pol gár sá got
szer zõ ket, köz tiszt sé gek vi se lõ it stb.) kö te lez nek nyi lat ko -
zat té tel re.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
a kö vet ke zõ meg ál la pí tás ra ju tott. A Ktv. 12.  §-a az Al kot -
mány ki fe je zé se i vel meg egye zõ, és sem le ges mó don iga -
zol ha tó elõ írást tar tal maz. A Ktv. tar tal mi lag kü lönb sé get
tesz eskü és fo ga da lom kö zött az ál tal, hogy az „Is ten
 engem úgy se gél jen!” for mu lát el vá laszt ja az el mon dan dó
szö veg tõl, és a köz tiszt vi se lõ sza ba don dönt het ar ról, hogy 
azt hoz zá fû zi-e a szö veg hez. Mi vel az „es kü szöm” igé nek
is ten ség re  való hi vat ko zás nél kül nincs vi lág né zet re uta ló
je len té se, a Ktv.-be li es kü szö veg tar tal mi lag ígé ret nek,
 fogadalomnak mi nõ sül, an nak el le né re, hogy ezt a Ktv.
cím sze rû en nem dek la rál ja. Kö vet ke zés kép pen az ál lam
min den köz tiszt vi se lõ tõl azo nos for má jú, az Al kot mány
szó hasz ná la tá val össz hang ban lévõ, sem le ges iga zo lá sú
es kü szö veg el mon dá sát vár ja el.

Nem az Al kot mány 60.  § (2) be kez dé sé ben kö rül írt kul -
tusz sza bad sá got (val lá sos cse lek mé nyek, szer tar tá sok
vég zé se egyé ni leg vagy kö zös ség ben, nyil vá no san vagy
ma gán kör ben) éri sé re lem ab ban az eset ben, ha va la ki szá -
má ra ez a faj ta fo ga da lom, ígé ret el mon dá sa lel ki is me re ti
ok ból ag gá lyos. Ugyan is a sza bá lyo zás nem va la mely val -
lá si kö zös ség bel sõ éle té re, szer tar tá sa i ra vo nat ko zik,
 hanem egy vi lá gi, ál la mi ün ne pé lyes ce re mó ni án  való
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rész vé tel re. A köz hi va tal vi se lé se, a köz tiszt vi se lõi jog ál -
lás több let kö te le zett ség gel és -fe le lõs ség gel jár: az ál lam
és az al kot má nyos rend irán ti hû sé get fel té te le zi, to váb bá
az ál lam szol gá la tát igény li. Az es kü té tel min de nek elõtt
ezt a több let kö te le zett sé get jel ké pe zi, amely nem tar tal -
maz za vi lág né zet ki nyil vá ní tá sát vagy an nak mel lõ zé sét.
(Ha son ló an a köz tár sa sá gi el nök és a Kor mány tag ja i nak
Al kot mány ban elõ írt es kü té te lé hez.)

Min den faj ta sza bá lyo zás ese tén fel me rül het a lelki -
ismereti sza bad ság prob lé má ja. Az ál lam a köz tiszt vi se lõk
ün ne pé lyes nyi lat ko za tá nak sza bá lyo zá sa kor nem tud
olyan ren del ke zést al kot ni, amely egy for mán össze fér
min den ki meg gyõ zõ dé sé vel. Az Al kot mány azt a kö ve tel -
ményt tá maszt ja a tör vényhozóval szem ben, hogy ha es kü -
té te li kö te le zett sé get ír elõ a köz tiszt vi se lõk szá má ra,
 akkor egy sé ges, sem le ges szö ve gû eskü ke rül jön ta nú sí -
tás ra. Ez több fé le mó don is meg valósítható.

A ha tá lyos ma gyar jog ban és a kül föl di gya kor lat ban
több fé le meg ol dás je len t meg. Az Al kot mány bí ró ság meg -
íté lé se sze rint a Ktv.-be li sza bá lyo zás sal a jog al ko tó tel je -
sí tet te az Al kot mány 60. és 70/A.  §-ai ból kö vet ke zõ alap -
ve tõ el vá rá so kat. Olyan meg ol dást vá lasz tott, amely nek
vi lá gi, sem le ges vol tát iga zol ja az Al kot mány
29/D.  §-ának és a 33.  § (5) be kez dé sé nek szö ve ge zé se is.
A jog sza bá lyok ko he ren ci á já nak biz to sí tá sa, az in do ko lat -
lan el té ré sek ki kü szö bö lé se el sõd le ge sen a jog al ko tó fel -
ada ta. Mi vel az Al kot mánnyal több fé le meg ol dás is össze -
fér het, az Al kot mány bí ró ság nem kö te lez he ti az Or szág -
gyû lést egy meg ha tá ro zott sza bá lyo zás elõ írására min den
te rü le ten.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg,
hogy a Ktv.-be li „eskü” és „es kü szöm” ki fe je zé sek nem
 ellentétesek az Al kot mány 60. és 70/A.  §-ával.

2.6. Az egyik in dít vá nyo zó azért is ki fo gás ol ta a Ktv.
12.  § (3) be kez dé sét, mert az elõ ír ja, hogy az es küt írás ban
meg kell erõ sí te ni. Az in dít vá nyo zó sze rint ez a ren del ke -
zés sér ti az Al kot mány 60.  § (2) be kez dé sét, mert a lel ki is -
me re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés ki nyil vá ní tá sá ra és írás -
be li rög zí té sé re kö te le zi a köz tiszt vi se lõt.

A Ktv. 12.  § (3) be kez dé se ki mond ja: „Az es küt szó ban
kell el mon da ni és írás ban meg erõ sí te ni.” Az írás be li meg -
erõ sí tés mi ként jé rõl a Ktv. nem ren del ke zik. A Ktv. 64.  §
(1) be kez dé se sze rint az „es kü ok mány” a köz tiszt vi se lõ
köz szol gá la ti jog vi szo nyá val kap cso la tos ira tok közé,
azon be lül a sze mé lyi anyag kö ré be tar to zik. A Ktv. 61.  §
(1) be kez dé se és a Ktv. 3. szá mú mel lék le te sze rin ti köz -
igaz ga tá si alap nyil ván tar tás ban az es kü ok mány szá ma és
kel te sze re pel. A Ktv. azon ban nem tar tal maz ki fe je zett
ren del ke zést ar ról, hogy fel kell-e, il let ve fel le het-e tün tet -
ni az es kü ok mány ban azt, hogy az es kü te võ az „Is ten
 engem úgy se gél jen!” for mu lá val vagy anél kül mond ta-e
el az es kü szö ve get.

Mind eb bõl kö vet ke zõ en a jog gya kor lat ban négy fé le
 lehetõség jö het szá mí tás ba. 1. A Ktv. 12.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szö ve gû es kü ok mányt a köz tiszt vi se lõ
alá ír ja. Ez eset ben a do ku men tum nem utal a vi lág né ze ti

vá lasz tás ra, csak arra, hogy az es kü té tel kor le he tõ ség volt
ilyen vá lasz tás ra. 2. A köz igaz ga tá si szerv nél két fé le es kü -
ok mány ké szül, az egyik tar tal maz za az „Is ten en gem úgy
se gél jen” ki té telt, a má sik nem, és a köz tiszt vi se lõ
a  választása sze rin ti ok mányt írja alá. 3. Az es kü ok mány
a Ktv. 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szö ve get tar -
tal maz za, és a köz tiszt vi se lõ meg je lö li (alá hú zás sal, át hú -
zás sal, vagy más mó don), hogy el hang zott-e az es küt
 kiegészítõ szö veg rész. 4. Az es kü ok mány nem tar tal maz za 
a kér dé ses ki té telt, de he lyet hagy ah hoz, hogy a mon da tot
a köz tiszt vi se lõ sa ját ke zû leg rá ír ja az es kü ok mány ra, és
azt úgy írja alá. Az elsõ meg ol dás ese tén a nyil ván tar tás ba
ke rü lõ es kü ok mány nem je le ní ti meg a köz tiszt vi se lõ lel -
ki is me re ti, vi lág né ze ti vá lasz tá sát, a töb bi meg ol dás ese té -
ben vi szont ez nem zár ha tó ki.

Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány és az egyéb jog -
sza bá lyok alap ján meg vizs gál ta, hogy a Ktv. ér tel me zé se
és al kal ma zá sa so rán mi lyen meg ol dás fo gad ha tó el. Vizs -
gá la ta so rán ab ból in dult ki, hogy az Al kot mány 60.  §
(2) be kez dé sé nek a ,,meg gyõ zõ dés ki nyil vá ní tá sá ra, il let -
ve mel lõ zé sé re” vo nat ko zó szö veg ré sze szo ros kap cso lat -
ban áll az Al kot mány 59.  § (1) be kez dé sé ben el is mert sze -
mé lyes ada tok vé del mé hez  való jog gal. Bár a Ktv. 12.  §
(2) be kez dé se sze rin ti vá lasz tás rög zí té sé bõl nem kö vet -
kez tet he tõ ki pon to san az érin tett lel ki is me re ti meg gyõ zõ -
dé se, de az „Is ten en gem úgy se gél jen!” for du lat elmon -
dása utal hat a nyi lat ko zó vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sé re.
(A lel ki is me re ti, val lá si meg gyõ zõ dést sem mi fé le re giszt -
rá ció nem ké pes „pon to san” meg ra gad ni. Ugyan ak kor már 
ön ma gá ban az is ten hit hez  való vi szony ról  szóló in for má -
ció is a vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés re utal.) Ezt az össze füg -
gést je le ní ti meg a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról,
 valamint az egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Lvtv.) 3.  §-a:

„(1) Val lá sa, meg gyõ zõ dé se és azok ki nyil vá ní tá sa, ille -
tõ leg gya kor lá sa  miatt sen kit sem mi lyen hát rány nem ér het 
és sem mi fé le elõny nem il le t meg.

(2) Ál la mi (ha tó sá gi) nyil ván tar tás ba val lá si és más
meg gyõ zõ dés re vo nat ko zó ada tot fel ven ni nem sza bad.
(...)”

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.) 2.  § 2. a) pont ja alap ján „a val lá sos vagy
más vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés re” vo nat ko zó ada tok kü lön -
le ges adat nak mi nõ sül nek. Ezek az ada tok az Avtv. 3.  §
(2) be kez dé se alap ján vagy az érin tett írás ban hoz zá já ru lá -
sá val ke zel he tõk, vagy ak kor, ha az nem zet kö zi egyez mé -
nyen ala pul, vagy Al kot mány ban biz to sí tott alap ve tõ jog
ér vé nye sí té se, to váb bá a nem zet biz ton ság, a bûn meg elõ -
zés vagy a bûn ül dö zés ér de ké ben tör vény el ren de li.

Az Al kot mány bí ró ság a jog sza bá lyok ér tel me zé sé nél
figye lembe vet te to váb bá azt az al kot má nyos sá gi el vá rást,
hogy az adat ke ze lés nek min dig meg kell fe lel nie a cél hoz -
kö tött ség kö ve tel mé nyé nek. „Ez azt je len ti, hogy sze mé -
lyes ada tot fel dol goz ni csak pon to san meg ha tá ro zott és
jog sze rû cél ra sza bad. Az adat fel dol go zás nak min den sza -
ka szá ban meg kell fe lel nie a be je len tett és köz hi te lû en
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rög zí tett cél nak. Az adat fel dol go zás cél ját úgy kell az érin -
tet tel kö zöl ni, hogy az meg ítél hes se az adat fel dol go zás
 hatását jo ga i ra, és meg ala po zot tan dönt hes sen az adat ki -
adá sá ról; to váb bá, hogy a cél tól el té rõ fel hasz ná lás ese tén
él hes sen jo ga i val. Ugyan ezért az adat fel dol go zás cél já nak
meg vál to zá sá ról is ér te sí te ni kell az érin tet tet. Az érin tett
be le egye zé se nél kül az új célú fel dol go zás csak ak kor jog -
sze rû, ha azt meg ha tá ro zott adat ra és fel dol go zó ra néz ve
tör vény ki fe je zet ten meg en ge di. A cél hoz kö tött ség bõl
 következik, hogy a meg ha tá ro zott cél nél kü li, „kész let re”,
elõ re nem meg ha tá ro zott jö võ be ni fel hasz ná lás ra  való
adat gyûj tés és -tá ro lás alkot mány elle nes.” [Elõ ször:
15/1991. (IV. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 40, 42.] Ezt
a kö ve tel mény rög zí ti az Avtv. 5.  §-a:

„(1) Sze mé lyes ada tot ke zel ni csak meg ha tá ro zott cél -
ból, jog gya kor lá sa és kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
le het. Az adat ke ze lés nek min den sza ka szá ban meg kell
 felelnie e cél nak.

(2) Csak olyan sze mé lyes adat ke zel he tõ, amely az adat -
ke ze lés cél já nak meg valósulásához el en ged he tet len, a cél
el éré sé re al kal mas, csak a cél meg valósulásához szük sé -
ges mér ték ben és ide ig.”

Az Avtv. 6.  § (2) be kez dé se to váb bá ki mond ja:
„Az érin tet tet – egy ér tel mû en és rész le te sen – tá jé koz -

tat ni kell az ada tai ke ze lé sé vel kap cso la tos min den tény -
rõl, így kü lö nö sen az adat ke ze lés cél já ról és jog alap já ról,
az adat ke ze lés re és az adat fel dol go zás ra jo go sult sze mé -
lyé rõl, az adat ke ze lés idõ tar ta má ról, il let ve ar ról, hogy kik
is mer he tik meg az ada to kat. A tá jé koz ta tás nak ki kell ter -
jed nie az érin tett adat ke ze lés sel kap cso la tos jo ga i ra és jog -
or vos la ti le he tõ sé ge i re is.”

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság a kö vet ke zõ ket 
ál la pí tot ta meg. Sem a Ktv., sem más tör vény nem ren del -
ke zik ki fe je zet ten az es kü ok má nyon fel tün tet he tõ ada tok
tar tal má ról. A tör vények ren del ke zé sei nem ha tal maz zák
fel a köz igaz ga tá si szer vet arra, hogy nyil ván tart sa: az
 eskütevõ az „Is ten en gem úgy se gél jen!” for mu lá val vagy
anél kül mond ta-e el az es kü szö ve get. Te hát a köz tisz vi se -
lõk re vo nat ko zó an nincs ki fe je zett tör vényi fel ha tal ma zás
a vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés re uta ló be jegy zé sek, ada tok
nyil ván tar tá sá ra. Az Lvtv. ez zel össz hang ban ki fe je zet ten
tilt ja a val lá si és más meg gyõ zõ dés re vo nat ko zó ada tok
 állami nyil ván tar tás ba tör té nõ fel vé te lét.

Ön ma gá ban az Avtv. 3.  § (2) be kez dé se alap ján – a Ktv.
ki fe je zett elõ írásának hi á nyá ban – a köz tiszt vi se lõ írás be li
hoz zá já ru lá sá val le het ne az es kü ok má nyon fel tün tet ni
a köz tiszt vi se lõ lel ki is me re ti, il let ve val lá si meggyõzõ -
désére uta ló ada to kat. Azon ban a vizs gált sza bá lyo zá si
konst ruk ci ó ban nem a köz tiszt vi se lõ sza bad vá lasz tá sán,
ha nem a köz igaz ga tá si szerv jog ér tel me zé sén és a hely ben
al kal ma zott nyom tat vány tar tal mán mú lik, hogy be ke rül -
nek-e a vi lág né zet re uta ló ada tok a köz tisz vi se lõ sze mé lyi
anya gát al ko tó do ku men tá ci ó ba. A köz igaz ga tá si szerv
 által biz to sí tott for ma el uta sí tá sa ese tén nem jön lét re
a köz tiszt vi se lõi jog ál lás. Ezért ön ma gá ban a köztisztvi -
selõ alá írá sa az es kü ok má nyon nem szá mít írás be li be le -
egye zés nek a vi lág né zet re uta ló ada tok ke ze lé sé be.

A jog gya kor lat ban el vi leg az is elõ for dul hat, hogy
a köz tiszt vi se lõ sza bad vá lasz tá sa, eset leg ki fe je zett ké rel -
me nyo mán vá lik a sze mé lyi anyag ré szé vé a vi lág né zet re
uta ló in for má ció. Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze -
rint a cél hoz kö tött ség és a tá jé koz ta tá son ala pu ló be le -
egye zés el vét te kin tet be véve az ilyen ada tok nyil ván tar tá -
sá ra sincs al kot má nyos le he tõ ség.

A köz tiszt vi se lõ kü lön le ges ada tai ugyan is a hoz zá já ru -
lá sá val is csak ak kor ke zel he tõk a sze mé lyi anyag ban (az
ira tok kö zött), ha az adat ke ze lés nek al kot má nyos in do ka
van. Ez eset ben azon ban nincs al kot má nyos in do ka an nak, 
hogy a köz tiszt vi se lõk rõl ve ze tett nyil ván tar tás ba be ke rül -
je nek a lel ki is me re ti, val lá si meg gyõ zõ dés re vo nat ko zó
ada tok. Az es kü ok mány tá ro lá sá nak cél ja a köz tiszt vi se lõi
jog vi szonyt ke let kez te tõ jogi tény iga zo lá sa. Az es kü szö -
veg ki egé szí té se ként ki nyil vá ní tott, meg gyõ zõ dé sen ala -
pu ló vá lasz tás do ku men tá lá sa eh hez szük ség te len. Ön ma -
gá ban a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság alap ján nem
 támasztható igény arra, hogy a köz tisz vi se lõi dokumen -
táció ré szé vé vál ja nak a vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés re uta ló
ada tok.

To váb bá az ilyen tar tal mú adat ke ze lés nek jö võ be li cél ja 
sincs. Ugyan is je len eset ben a lel ki is me re ti és val lá si meg -
gyõ zõ dés re uta ló ada tok nyil ván tar tá sa nem köt he tõ sem
a köz tiszt vi se lõ jo ga i nak, il let ve kö te les sé ge i nek ér vé nye -
sí té sé hez, sem konk rét köz ér de kû cé lok hoz. Mi vel pe dig
az adat ke ze lés nek nincs cél ja, a köz tiszt vi se lõ nem tud
 tájékozott be le egye zést adni ah hoz.

Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se kor azt is figye lembe
vet te, hogy a lel ki is me re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ dés
 kinyilvánítását (Al kot mány 60.  §) és a meg gyõ zõ dés re
 vonatkozó in for má ci ók ke ze lé sét (Al kot mány 59.  §) kü -
lön le ges jogi ga ran ci ák nak kell övez ni ük. Az ilyen ada tok
azok közé a szen zi tív ada tok közé tar toz nak, ame lyek
 védelméhez az egyé nek nek ki emelt és iga zolt ér de kük
 fûzõdik. Köz is mert tör té nel mi ta pasz ta la tok bi zo nyít ják
a kü lön bö zõ vi lág né ze ti meggyõ zé dé sû sze mé lyek kel
szem be ni vissza élé sek meg elõ zé sé nek fon tos sá gát. Az
ilyen ügyek meg íté lé sé nél arra is te kin tet tel kell len ni,
hogy a gya kor lat ban a sze mé lye ket sok szor nem a tény le -
ges vi lág né ze ti meg gyõ zõ dé sük  miatt érte jog hát rány,
 hanem azért, amit a lel ki is me re ti, vi lág né ze ti meg gyõ zõ -
dé sük rõl, val lá si ho va tar to zá suk ról (is ten hí võ, val lá si
 közösség tag ja vagy ate is ta) fel té te lez tek.

Az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy a Ktv. al kot -
má nyos cél ból, a lel ki is me re ti sza bad ság gal össz hang ban
álló mó don írja elõ a köz tiszt vi se lõi eskü le té te lét. Ugyan -
ak kor a sza bá lyo zás nem ké pes tel je sen meg aka dá lyoz ni,
hogy a jog al kal ma zás so rán ne tör tén je nek vissza élé sek.
Az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sé bõl kö vet ke zõ en min -
den ma gyar ál lam pol gár nak lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sé re 
te kin tet nél kül joga van köz hi va talt vi sel ni. Alap jog sér tõ
hely ze tet ered mé nyez ne, ha a ,,mun kál ta tói jog kör gya kor -
ló ja és a mun ka tár sak elõtt” [Ktv. 12.  § (3) be kez dés]
 lezajló es kü té tel kor – a konk rét kö rül mé nyek  miatt –
a meg gyõ zõ dést nem le het ne fé le lem men te sen ki nyil vá ní -
ta ni, vagy mel lõz ni a meg gyõ zõ dés ki nyil vá ní tá sát. Ha
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ezek az in for má ci ók a köz tiszt vi se lõ rõl ve ze tett nyil ván -
tar tás ré szé vé vál ná nak, ak kor az alap jog sé re lem ve szé lye
meg nö ve ked ne. Az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz za,
hogy je len eset ben nem az egyé ni alap jog gya kor lás elõ se -
gí té sé hez, in do ko lat lan hát rá nyok ki egyen lí té sé hez vagy
jut ta tá sok biz to sí tá sá hoz nél kü löz he tet len szen zi tív ada -
tok ról van szó, ha nem éssze rû in dok nél kü li és – a több fé le
ér tel me zé si le he tõ ség foly tán – a vissza élé sek ve szé lyét
ma gá ban hor do zó re giszt rá ci ó ról. Mind eb bõl kö vet ke zõ en 
az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 59. és 60.  §-ai nak,
 továbbá a re le váns tör vényi ren del ke zé sek ér tel me zé sé vel
arra a meg ál la pí tás ra ju tott, hogy a Ktv. nem ír hat ja elõ az
es kü té tel nél ki nyil vá ní tott meg gyõ zõ dés re vo nat ko zó ada -
tok ke ze lé sét.

Az Al kot mány bí ró ság a 38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro -
zat ban ki fej tet te: „Az Al kot mány bí ró ság nak a jog sza bály
al kot má nyos sá gi vizs gá la ta so rán az Al kot mány ér tel me -
zé sé vel meg kell ál la pí ta nia, hogy az adott jog sza bá lyi ren -
del ke zés tár gyá ban me lyek az al kot má nyos kö ve tel mé -
nyek. A jog sza bály al kot má nyos, ha ezek nek meg fe lel.
A meg fe le lés meg ál la pí tá sa lo gi ka i lag el ke rül he tet len né
te szi azon ban a vizs gált jog sza bály ér tel me zé sét is. Az
 Alkotmánybíróság min dig az Al kot mány és a vizs gált jog -
sza bály egy más ra te kin tet tel ér tel me zett meg fe le lé sét
vagy el len té tét ál la pít ja meg. A nor ma al kot má nyos sá gá -
nak meg ál la pí tá sa egy ben a nor ma al kot má nyos ér tel me -
zé se i nek tar to má nyát is ki je lö li: a nor ma mind azok ban az
ér tel me zé se i ben al kot má nyos, ame lyek az adott ügy ben
meg ál la pí tott al kot má nyi kö ve tel mé nyek nek meg fe lel nek. 
A jog rend szer egy sé ge is meg kö ve te li, hogy min den jog -
sza bályt ne csu pán ön ma gá ban és funk ci ó ját te kint ve,
 hanem min de nek elõtt az Al kot mánnyal  való össz hang já ra
fi gye lem mel ér tel mez ze nek, füg get le nül at tól is, hogy
a jog sza bály az Al kot mány elõtt vagy után ke let ke zett-e.”
[ABH 1993, 256, 267.; meg erõ sít ve: 23/1995. (IV. 5.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 115, 121.; 4/1997. (I. 22.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1997, 41.; 22/1999. (VI. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 176, 201.; az újabb gya kor lat ban: 22/2005.
(VI. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 246.; 28/2005.
(VII. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 290.; 75/2008.
(V. 29.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. má jus, 715, 723.]

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy 
a Ktv.-nek az az ér tel me zé se van össz hang ban az Al kot -
mánnyal és az Avtv.-vel, amely sze rint a köz tiszt vi se lõ
alá ír ja a Ktv. 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szö -
vegû es kü ok mányt, amely nem utal a vi lág né ze ti vá lasz tá -
sá ra (az el hang zott eskü vi lág né ze ti tar tal má ra), csak arra,
hogy az es kü té tel kor le he tõ ség volt ilyen vá lasz tás ra. [Ezt
a meg ol dást le he tõ vé te szi az ál lam pol gár sá gi es kü rõl
vagy fo ga da lom ról  szóló sza bá lyo zás is. A jegy zõ könyv
min tá ját a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi
LV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.)
Korm. ren de let 9. szá mú mel lék le te tar tal maz za.]

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta: a Ktv. 12.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá -
sá nál az Al kot mány 59. és 60.  §-án ala pu ló al kot má nyos
kö ve tel mény, hogy az es kü ok mány nem tar tal maz hat

a köz tiszt vi se lõ lel ki is me re ti, il let ve val lá si meg gyõ zõ dé -
sé re uta ló ada tot.

Ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság a fent ki fej tett in do -
kok alap ján a Ktv. 12.  §-a és 13.  § (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 el uta sí tot ta.

3. Az Al kot mány bí ró ság kü lön vizs gál ta azt az in dít -
ványt, amely a Ktv. 102.  § (8) be kez dé sét tá mad ta a mun -
ká hoz  való jog ra [Al kot mány 70/B.  §] hi vat koz va. Az
 indítványozó azt ál lí tot ta, hogy a hi á nyos (jog hé za got
ered mé nye zõ) sza bá lyo zás  miatt egyes ese tek ben a köz -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek szán dé kos mu lasz tá sa vagy
más hi bá ja  miatt szûnt meg a köz tiszt vi se lõk jog vi szo nya.
(Mi vel a tör vény hatályba lépése után hat van na pon be lül
nem tud ták le ten ni a köz tiszt vi se lõi es küt.) Ezért az in dít -
vá nyo zó egy részt a 102.  § (8) be kez dés má so dik mon da tá -
nak vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez te. Más részt an nak ki mon dá sát kér te, hogy az es kü té -
tel re elõ írt ha tár idõ nem jog vesz tõ.

A Ktv. tá ma dott sza bá lya sze rint a tör vény ha tály ba lé -
pé se kor már köz szol gá la ti jog vi szony ban álló köztiszt -
viselõ es küt tesz a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60 na -
pon be lül. Es kü té tel hi á nyá ban a köz tiszt vi se lõ köz szol gá -
la ti jog vi szo nya a tör vény ere jé nél fog va meg szû nik. Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Ktv. 102.  § (8) be -
kez dé se a tör vény hatályba lépését kö ve tõ 60 na pon be lü li
idõ szak ra néz ve ál la pí tot ta meg a köz tiszt vi se lõ kö te le -
zett sé gét, il let ve a kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese té re jog -
kö vet kez ményt. Az in dít vá nyo zó ki fo gá sai (a sza bály
konk rét ese tek ben tör té nõ al kal ma zá sa, a ha tár idõ jel le gé -
nek és a köz igaz ga tá si szerv te vé keny sé gé nek meg íté lé se)
el sõ sor ban a bí rói jog al kal ma zás kö ré be esõ kér dé sek.

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  §-a fel so rol ja az Al kot -
mány bí ró ság ha tás kö re it. Az Al kot mány bí ró ság az Abtv.
48.  §-ában in téz mé nye sí tett al kot mány jo gi pa nasz alap ján
vizs gál hat ja, hogy az al kal ma zott jog sza bály alkot mány -
elle nessége  miatt kö vet ke zett-e be alap ve tõ jo got érin tõ
jog sé re lem. A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség vizs gá la tá nak in dít vá nyi elõ fel té te le it az Abtv.
49.  § (1) be kez dé se ha tá roz za meg (jog sza bá lyi fel ha tal -
ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel adat el mu lasz tá sa és
 ezzel alkot mány elle nes hely zet elõ idé zé se). Az Al kot -
mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a Ktv. 102.  § (8) be kez dé -
sé vel össze füg gés ben elõ ter jesz tett in dít vány egyik ha tás -
kör ben sem bí rál ha tó el.

Az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró -
ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha az el já rás ra nincs ha tás -
kö re. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Ktv. 102.  §
(8) be kez dé sét érin tõ in dít ványt vissza uta sí tot ta.

4. Két in dít vá nyo zó a Ktv. to váb bi ren del ke zé se i vel
össze füg gés ben fo gal ma zott meg ki fo gást. Az Al kot mány
szá mos ren del ke zé sé re [2.  § (1) be kez dés, 4.  §, 8.  § (2) be -
kez dés, 35.  § (1) be kez dés, 70.  § (6) be kez dés, 70/A.  §
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(3) be kez dés, 77.  § (2) be kez dés, 78.  § (2) be kez dés], va la -
mint más jog sza bá lyok ra hi vat koz va kez de mé nyez ték
a Ktv. 13.  § egé sze, va la mint a 65.  § (2) be kez dés d) pont ja
al kot má nyos sá gi vizs gá la tát. Emel lett az in dít vány in do -
ko lá sá ban kér ték, hogy az Al kot mány bí ró ság vagy la go san 
ál la pít son meg jog al ko tói mu lasz tást, il let ve fog lal jon
 állást jog al ko tá si kér dé sek ben. Az in dít vá nyo zók a fel so -
rolt kez de mé nye zé sek kel össze füg gés ben a köz tiszt vi se lõi 
eti ká ra és a szak mai ka ma rá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás tar -
tal mát, il let ve hi á nyos sá ga it ki fo gás ol ták.

Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se ki mond ja: „Az in dít vány -
nak a ké re lem alap já ul szol gá ló ok meg je lö lé se mel lett ha -
tá ro zott ké rel met kell tar tal maz nia.” Az Ügy rend 21.  §
(2) be kez dé se sze rint „az in dít vány tar tal maz za: a vizs gá -
lan dó jog sza bály meg je lö lé se mel lett az Al kot mány nak
azo kat a ren del ke zé se it, ame lye ket – az in dít vá nyo zó ál lí -
tá sa sze rint – a hi vat ko zott jog sza bá lyok meg sér te nek,
 valamint az Abtv.-nek és egyéb tör vényeknek azo kat
a ren del ke zé se it, ame lyek bõl az in dít vá nyo zó jo go sult sá -
ga és az Al kot mány bí ró ság ha tás kö re meg ál la pít ha tó.” Az
Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint nem ele gen dõ az
 Alkotmány egyes ren del ke zé se i re hi vat koz ni: az in dít -
vány ban meg kell in do kol ni, hogy az Al kot mány egyes
fel hí vott ren del ke zé se it a meg sem mi sí te ni kért jog sza bály
mi ért és mennyi ben sér ti [654/H/1999. AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 1645.; 472/B/2000. AB vég zés, ABH 2001,
1655.; 494/B/2002. AB vég zés, ABH 2002, 1783.]. Az in -
dít vá nyo zók – a pa rag ra fu sok fel so ro lá sán túl – nem je löl -
ték meg, hogy az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei
konk ré tan mely tá ma dott ren del ke zé sek kel el len té te sek, és 
mi lyen in dok ból tart ják alkot mány elle nesnek a sza bá lyo -
zást.

Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rei kö zött nem sze re pel
jog al ko tá si kér dé sek ben tör té nõ ál lás fog la lás. Az in dít vá -
nyo zók nem ha tá roz ták meg az egyéb kez de mé nye zé se ik
jog alap ját és ér de mi in do ka it. To váb bá az in dít vány nem
fe le l meg a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség vizs gá la tá hoz szük sé ges – az Abtv. 49.  § (1) be kez -
dé sé bõl kö vet ke zõ – fel té te lek nek sem.

Az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró -
ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha az el já rás ra nincs ha tás -
kö re. Mind ezek re te kin tet tel – az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se 
és az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján – az Al kot mány bí ró -
ság a Ktv. 13.  § (1) be kez dé se és 65.  § (2) be kez dés
d) 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, to váb bá az egyéb
in dít vá nyo kat vissza uta sí tot ta.

5. Több in dít vány kez de mé nyez te a Ktv.
31/A–31/F.  §-ai nak utó la gos al kot má nyos sá gi vizs gá la tát, 
és tel jes, il let ve rész le ges meg sem mi sí té sét.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa köz ben a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sá ról

 szóló 2007. évi LXXXIII. tör vény 50.  § (1) be kez dé se
 hatályon kí vül he lyez te eze ket a ren del ke zé se ket, to váb bá
az 50.  § (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te a 31/A.  §-át
meg elõ zõ „A ki emelt fõ tiszt vi se lõi kar” al cí met. To váb bá
az egyik in dít vá nyo zó a jog sza bály vál to zás ra te kin tet tel
a Ktv. 31/A–31/F.  §-ai val össze füg gés ben elõ ter jesz tett
in dít vá nyát vissza von ta.

Az Ügy rend 31.  § a) pont ja alap ján az Al kot mány bí ró -
ság az el já rást meg szün te ti, ha az in dít vány be nyúj tá sa
után a vizs gá lat alá vont jog sza bály ha tá lyát vesz tet te, és
ez zel az in dít vány tárgy ta lan ná vált. A 31.  § d) pont ja sze -
rint meg szün te té si ok az is, ha az in dít vá nyo zó vissza von ta 
in dít vá nyát.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta, hogy ha tá lyon kí vül
he lye zett jog sza bály alkot mány elle nességét ki vé te le sen,
az Abtv. 38.  §-ában fog lalt bí rói kez de mé nye zés és a 48.  §
sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz ese té ben vizs gál ja
[10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.;
335/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261, 262.]. To váb -
bá ak kor van mód utó la gos nor ma kont roll el já rás ra, ha
a ha tá lyát vesz tett jog sza bály he lyé be lépõ jog sza bály tar -
tal mi lag a ko ráb bi val azo nos (vagy lé nye gé ben ha son ló).
(137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992, 456, 457.;
157/B/2003. AB ha tá ro zat, ABK 2008. áp ri lis, 602.) A je -
len ügy ben elõ ter jesz tett in dít vá nyok nem bí rói kez de mé -
nye zé sek és nem al kot mány jo gi pa na szok, to váb bá a ha tá -
lyos jog sza bá lyok a sé rel me zett ren del ke zé se ket nem tar -
tal maz zák.

Ezért az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 31.  § a) és
– a vissza vont in dít vány te kin te té ben – d) pont ja alap ján
meg szün tet te a Ktv. 31/A.–31/F.  §-ai alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rást.

Az Al kot mány bí ró ság az al kot má nyos kö ve tel mény
meg ál la pí tá sá ra és az ügy elvi je len tõ sé gé re te kin tet tel
ren del te el ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz -
zé té te lét.

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.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 997/B/2001.
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Dr. Tró csá nyi Lász ló al kot mány bí ró pár hu za mos in do -
ko lá sa

Egyet ér tek a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel, az aláb bi
 kiegészítésekkel.

1. Az „Is ten en gem úgy se gél jen!” zá ra dék jel le ge:
A Ma gyar Köz tár sa ság ban a ha tá lyos tör vények szá mos 

eset ben tar tal maz nak es kü té te li kö te le zett sé get. E tör -
vények ki vé tel nél kül le he tõ vé te szik, hogy az es kü te võ
– meg gyõ zõ dé se sze rint, az es kü szö veg vé gén – az „Is ten
en gem úgy se gél jen!” zá ra dé kot el mond has sa. Töb bek
 között az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott köz jo gi tisztség -
viselõk, a bí rák, az ügyé szek, az ügy vé dek, a köz tiszt vi se -
lõk es kü szö ve ge is biz to sít ja ezt a le he tõ sé get. Amennyi -
ben az érin tett – meg gyõ zõ dé sé re te kin tet tel – ezt a zá ra dé -
kot el kí ván ja mon da ni, úgy az szer ves ré szé vé vá lik az es -
kü nek, mint olyan zá ra dék, mely az es küt tevõ szán dé ka
sze rint az es kü szö veg ben fog lalt kö te le zett sé gé nek meg -
erõ sí té sét cé loz za. A zá ra dék el mon dá sá val az eskü le te -
võ je az es kü ben ma gá ra vál lalt kö te le zett sé ge ket nem vál -
toz tat ja meg, ha nem azo kat meg erõ sí ti.

Az „Is ten en gem úgy se gél jen!” zá ra dék meg fe lel
a  magyar ha gyo má nyok nak, és – mint val lá si meg gyõ zõ -
dés ki nyil vá ní tá sa – az Al kot mány 60.  §-ában fog lalt lel ki -
is me re ti és val lás sza bad ság meg valósulását nem hogy kor -
lá toz za, ha nem an nak gya kor lá sát biz to sít ja. A jog sza bá -
lyok le he tõ vé te szik azt is, hogy amennyi ben va la ki ez zel
nem kí ván élni, úgy az eskü ezen zá ra dé kát ne mond ja el.
Ez is a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ré sze, eb ben az
eset ben a zá ra dék nem vá lik az eskü ré szé vé. Le het, hogy
va la ki ép pen val lá si meg gyõ zõ dé se okán tar tóz ko dik
a  záradék el mon dá sá tól. A zá ra dék el nem mon dá sá nak
 lehetõsége te hát nem csak a val lás tól  való tar tóz ko dást biz -
to sít ja, ha nem a val lá si meg gyõ zõ dés ilyen tar tóz ko dó
meg élé sét is. Az „Is ten en gem úgy se gél jen!” zá ra dék az
eskü vé gén áll, az es kü ben el hang zot ta kat erõ sí ti meg, az
es kü mon dó val lá si, esz té ti kai vagy tra di ci o ná lis meg gyõ -
zõ dé se sze rint. Az es kü mon dás rész ben a lo ja li tás ki nyil -
vá ní tá sá nak kö te le zett sé ge, de rész ben az es kü mon dó
szub jek tív in ten ci ó ját is ki fe je zi, mert az eskü el mon dá sá -
val kö te le zi el ma gát szub jek tí ve is a be töl ten dõ tiszt ség -
gel együtt járó kö te le zett sé gek re.

Más or szá gok jog sza bá lyai is – Ma gyar or szág hoz
 hasonlóan – biz to sít ják azt, hogy az eskü le te võ je vá laszt -
has son az „Is ten en gem úgy se gél jen!” (,,So help me God”) 
for du lat el mon dá sa vagy el nem mon dá sa kö zött. Az
 angolszász or szá gok kü lönb sé get tesz nek az eskü (oath) és 
az ün ne pé lyes meg erõ sí tés (so lemn af fir ma ti on) kö zött:
Az érin tett dön té sé tõl függ, hogy me lyi ket kí ván ja el mon -
da ni. Nagy-Bri tan ni á ban pél dá ul min den bí rói tiszt sé get
be töl tõ sze mély vá laszt hat a ,,So help me God” for du la tot
tar tal ma zó eskü és az egy sze rû meg erõ sí tés el mon dá sa
 között. Le he tõ ség van arra is, hogy a zsi dó, a hin du,
a musz lim vagy a sikh val lás ra uta lás sal mond ja el az es kü -
te võ es kü jét.

Tény vi szont az is, hogy Ma gyar or szá gon nap ja ink ban
az „Is ten en gem úgy se gél jen!” zá ra dék ál ta lá nos, rész ben
sze ku la ri zá ló dott, rész ben nem konk rét val lá si meg gyõ zõ -
dés hez kö tõ dõ tar ta lom mal is bír, így a for du lat el mon dá sa 
vagy el nem mon dá sa nem fel tét le nül köt he tõ ar ti ku lált
 világnézeti meg gyõ zõ dés hez, a lel ki is me re ti és val lás sza -
bad ság hoz, ezért az „Is ten en gem úgy se gél jen!” zá ra dék
erõs szim bó lum nak is te kint he tõ. A zá ra dék el mon dá sá nak 
ér zel mi vagy esz té ti kai mo ti vá ci ó ja is le het. A Him nusz
elsõ és utol só vers sza kai egy nem ze ti imát, fo hászt tar tal -
maz nak, mára ezek a so rok sze ku la ri zá ló dott tar ta lom mal
is bír nak. A Him nusz el ének lé se, el mon dá sa nem köt he tõ
val lá si meg gyõ zõ dés hez, a köl te mény ima, fo hász jel le ge
el le né re sem. Sõt 1989-ben a Him nusz köz jo gi a sí tá sá ra is
sor ke rült, az Al kot mány 75.  §-a sze rint: „A Ma gyar Köz -
tár sa ság him nu sza Köl csey Fe renc Him nusz címû köl te -
mé nye Er kel Fe renc ze né jé vel.” Az al kot má nyo zó fon tos -
nak tar tot ta azt, hogy a Him nusz a nem ze ti jel ké pek kö zött
az Al kot mány ban sze re pel jen. Az „Is ten en gem úgy se gél -
jen!” zá ra dék is so kak szá má ra pusz tán egy nem ze ti jel -
kép, egy szim bó lum, mely nek el mon dá sá ból vagy el nem
mon dá sá ból nem le het kö vet kez tet ni val lá si meg gyõ zõ -
dés re.

2. Az es kü té tel re vo nat ko zó fõbb sza bá lyok és al kot -
má nyos kö ve tel mény:

A Ktv. 12.  § (3) be kez dé se sze rint „[a]z es kü té telt a köz -
igaz ga tá si szerv kö te les a köz tiszt vi se lõi ki ne ve zés elõtt
meg szer vez ni. Az es kü té tel re a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló ja és a mun ka tár sak elõtt ke rül het sor. Az es küt szó -
ban kell el mon da ni és írás ban meg erõ sí te ni”. Ez a sza bá -
lyo zás rész ben áll csak össz hang ban más, es kü ok mány
 elkészítését elõ író jog sza bállyal. A Ma gyar Hon véd ség hi -
va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény 43.  § (4) be kez dé se sze rint
nincs kü lön es kü ok mány, az ál lo mány ba vé te li ok mány
(a szer zõ dés) tar tal maz za az eskü le té te lé nek idõ pont ját.
A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör vény
7.  § (2) be kez dé se sze rint a ho no sí tá si ok irat vá lik es kü ok -
mánnyá, ez tar tal maz za az eskü vagy fo ga da lom le té te lé -
nek té nyét és nap ját. Az ügy véd ség rõl  szóló 1998. évi
XI. tör vény 16.  § (4) be kez dé se ér tel mé ben „[a]z es kü té -
tel rõl a ka ma ra ok ira tot ké szít, amely az eskü szö ve gét,
 letételének és az ügy vé di te vé keny ség meg kez dé sé nek
idõ pont ját tar tal maz za. Az ok ira tot az ügy véd és a ka ma ra
el nö ke alá ír ja. Az es kü ok ira tot a ka ma ra õrzi meg”.
 Hasonló sza bá lyo zást tar tal maz a könyv vizs gá lói te vé -
keny ség rõl, va la mint a könyv vizs gá lói köz fel ügye let rõl
 szóló 2007. évi LXXV. tör vény 15.  § (3) be kez dé se is.

A Ktv. azért emel ke dik ki a töb bi es kü té te li kö te le zett -
sé get elõ író jog sza bály kö zül, mert egye dül ez hang sú -
lyoz za az „eskü írás ban  való meg erõ sí té sét”. A jog sza bály
nem ha tá roz za meg, hogy mit ért „az eskü írás be li meg erõ -
sí té sén”, és a jog al kal ma zá si gya kor lat is tel je sen vál to zó,
erre te kin tet tel az al kot má nyos kö ve tel mény ki mon dá sa
ok sze rû. Mi u tán a köz tiszt vi se lõ ál tal alá írt es kü szö veg
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a köz tiszt vi se lõ sze mé lyi anya gá ba ke rül, így az Al kot -
mány 59. és 60.  §-ai alap ján a Ktv. 12.  § (3) be kez dé se
 alkalmazásával kap cso lat ban al kot má nyos kö ve tel mény -
ként mond ha tó ki, hogy a köz tiszt vi se lõ ál tal alá íran dó es -
kü ok mány nak azt kell tar tal maz nia, hogy az eskü le te võ jé -
nek volt le he tõ sé ge vá lasz ta nia az „Is ten en gem úgy se gél -
jen!” zá ra dék el mon dá sa vagy el nem mon dá sa kö zött.
A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról  szóló 1990. évi
IV. tör vény ér tel mé ben ál la mi (ha tó sá gi) nyil ván tar tás ba
val lá si és más meg gyõ zõ dés re vo nat ko zó ada tot fel ven ni
nem sza bad. Fi gye lem mel arra, hogy a Ktv. az es küt meg -
erõ sí tõ zá ra dék el mon dá sát vagy el nem mon dá sát az es kü -
te võ „meg gyõ zõ dé sé hez” kö töt te – szem ben az „Is ten
 engem úgy se gél jen!” szim bo li kus, esz té ti kai jel le gû hasz -
ná la tá val – a ,,meg gyõ zõ dé sen” ala pu ló zá ra dék el mon dá -
sá nak vagy el nem mon dá sá nak írás be li rög zí té sé re és ál la -
mi ke ze lé sé re az Al kot mány 59. és 60.  §-ai ra te kin tet tel
nincs al kot má nyos le he tõ ség. Az es kü ok má nyon rög zí tett
és az es kü te võ alá írá sá val hi te le sí tett eskü zá ra dé ki ré sze
csak arra en ged het uta lást, hogy az eskü le te võ jé nek – az
eskü szó be li le té te le kor – volt vá lasz tá si le he tõ sé ge az
„ Isten en gem úgy se gél jen!” zá ra dék el mon dá sa vagy el
nem mon dá sa kö zött.

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. Nem ér tek egyet a több sé gi ha tá ro zat ren del ke zõ
 részének 2. pont já val. Ál lás pon tom sze rint az Al kot mány -
bí ró ság nak a köz tiszt vi se lõi es kü té telt sza bá lyo zó ren del -
ke zés alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
in dít ványt el uta sí tó dön té sé vel össze füg gés ben – az Abtv.
49.  § (1) be kez dé sé nek elsõ for du la ta alap ján – hi va tal ból
el jár va meg kel lett vol na ál la pí ta nia: mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet jött lét re an nak
 következtében, hogy a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény nem te remt le he tõ sé get arra,
hogy a köz szol gá la ti jog vi szony ér vé nyes lét re jöt té hez
szük sé ges fo ga da lom té tel re al ter na tív mó don, az „eskü”
mel lett más ki fe je zés hasz ná la tá val is sor ke rül hes sen.

Az egyik – na za ré nus hit el vû – in dít vá nyo zó sé rel mez -
te, hogy a köz tiszt vi se lõi eskü le té te le so rán – „al ter na tív
ma ga tar tás” le he tõ sé gé nek hi á nyá ban – ki zá ró lag a hit el -
vei ál tal til tott „eskü” szót tar tal ma zó köz tiszt vi se lõi eskü
el mon dá sá val tel je sít he ti a tör vény ben fog lalt kö te le zett -
sé gét.

A több sé gi ha tá ro zat az ún. „össze ha son lí tó te her pró ba” 
al kot má nyos sá gi teszt jé nek az al kal ma zá sá val arra a meg -
ál la pí tás ra ju tott, hogy a Ktv. köz tiszt vi se lõi es küt sza bá -
lyo zó ren del ke zé se nem alkot mány elle nes, az em lí tett
teszt al kal ma zá sá nak ered mé nye ként nem le het arra
a meg ál la pí tás ra jut ni, hogy al kot má nyo san in do kolt az
eskü Ktv.-ben sza bá lyo zott és va la mennyi köz tiszt vi se lõ re 

egy aránt kö te le zõ ren del ke zé sei alól ki vé telt ten ni az em lí -
tett in dít vá nyo zók val lá si, il let ve lel ki is me re ti meg gyõ zõ -
dé sé re te kin tet tel.

Egyet ér tek a több sé gi ha tá ro zat azon meg ál la pí tá sá val,
hogy a Ktv. köz tiszt vi se lõ es küt sza bá lyo zó tá ma dott ren -
del ke zé se ön ma gá ban nem el len té tes az Al kot mány 60.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt alap jog gal, azon ban a hi vat ko -
zott teszt bõl a vizs gált eset ben szá mom ra más al kot má -
nyos vég kö vet kez te tés von ha tó le a ki fo gás olt tör vényi
sza bá lyo zás sal össze füg gés ben.

2. Az ún. „össze ha son lí tó te her pró ba” teszt je mö gött az 
az al kot má nyos sá gi kér dés hú zó dik meg, hogy al kot má -
nyos de mok rá cia ke re tei kö zött az ál lam pol gá rok men te -
sül het nek-e lel ki is me re ti, il let ve val lá si né ze te ik re (meg -
gyõ zõ dé sük re) hi vat koz va olyan tör vények alól, ame lyek
ál ta lá nos kö te le zett sé get fo gal maz nak meg.

Fon tos nak tar tom, hogy a vizs gált ügy ben nem egy tör -
vény ha tá lya aló li men te sü lés, ha nem egy olyan „al ter na tív 
ma ga tar tás” biz to sí tá sá nak szük sé ges sé ge vet fel al kot má -
nyos sá gi kér dést, amely egy ál ta lá no san kö te le zõ ér vé nyû
tör vényi sza bá lyo zás ban fog lalt jog sza bá lyi elõ írás alól
 teremtene „ki vé telt” az Al kot mány 60.  § (1) be kez dé sé ben
és az Al kot mány 70.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt alap jo gok
együt tes ér vé nye sü lé se ér de ké ben.

A vizs gált eset ben  valójában nem ar ról van szó, hogy
a val lás fe le ke ze te hit sza bá lyát (az es kü té tel ti lal mát) be -
tar ta ni kí vá nó ál lam pol gár a köz tiszt vi se lõi jog vi szony lét -
re jöt té nek, il let ve fenn ma ra dá sá nak tör vényi elõ fel té te lét
ké pe zõ eskü le té te le alól – így a va la mennyi köz tiszt vi se -
lõ re egy aránt irány adó ál ta lá nos tör vényi fel té tel alól –
men te sül ne. Az „al ter na tív ma ga tar tás” tör vényalkotó
 általi biz to sí tá sa azt ten né le he tõ vé, hogy az érin tett ál lam -
pol gár nak nem kel le ne hasz nál nia a hit el vei sze rint
– a most tár gyalt össze füg gés ben – til tott ki fe je zés nek
 számító „eskü” szót. Ehe lyett más, az es kü vel szi no nim
 kifejezések hasz ná la tá val vál lal hat ná ugyan azo kat a több -
let kö te le zett sé ge ket és fe le lõs sé get, ame lye ket a tör -
vényhozó a Ktv. 12.  §-ában a köz hi va tal vi se lés egyik fel -
té te le ként elõ írt, s ame lyek meg sze gé sé hez is ugyan azok
a szank ci ók tár sul hat ná nak, mint az es kü ben sze rep lõ
 fogadalmak meg sze gé sé hez.

A több sé gi ha tá ro zat ban fel hí vott 39/2007. (VI. 20.) AB 
ha tá ro zat (a továb biak ban: Abh1.), a hi vat ko zott al kot má -
nyos sá gi kér dés ben úgy fog lal ál lást, hogy ál ta lá nos ság -
ban nem mond ha tó ki sem az, hogy a lel ki is me re ti, il let ve
a val lás sza bad ság (,,kul tusz sza bad ság”)  miatt min dig
 kivételt kell ten ni az ál ta lá no san kö te le zõ ér vé nyû tör -
vények alól, sem az, hogy a tör vények ural ma tel je sen
 kiterjed a val lá si kö zös sé gek bel sõ éle té re.

Az Abh1. in do ko lá sa sze rint a kü lön bö zõ, oly kor egy -
más sal ver sen gõ al kot má nyos sá gi szem pon tok  miatt min -
dig csak a konk rét ügy ben fel me rü lõ al kot mány jo gi kér dés 
kap csán ál la pít ha tó meg, hogy a ,,kul tusz sza bad ság ra”
 tekintettel in do kolt-e ki vé telt ten ni az ál ta lá nos tör vények
alól.
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Csak a konk rét kö rül mé nyek (élet hely ze tek) vizs gá la ta
alap ján le het meg ál la pí ta ni azt, hogy in do kolt-e az érin tet -
tek men te sí té se az ál ta lá nos kö te le zett ség alól, il let ve,
hogy az ál lam nak kö te les sé ge-e le he tõ vé ten ni szá muk ra
az „al ter na tív ma ga tar tást”.

Egyet ért ve az Abh1. in dok lá sá ban ki fej tet tek kel, a fen ti
kér dés el dön té sé nél meg ha tá ro zó je len tõ sé ge van – töb bek 
kö zött – an nak, hogy a vizs gált élet hely zet ben az igé nyelt
ki vé tel (,,al ter na tív ma ga tar tás”) szo ro san kap cso ló dik-e
hit té tel hez, val lá si szer tar tás hoz, il let ve, hogy a ki vé te les
sza bá lyo zás nem sér ti-e má sok, így az érin tett val lá si
 közösségen kí vü li sze mé lyek jo ga it.

A vizs gált eset ben az „al ter na tív ma ga tar tást” biz to sí tó
ki vé te les sza bá lyo zás hi ány zik. A Ktv. kó gens tör vényi
ren del ke zé se (a köz tiszt vi se lõi jog vi szony lét re jöt té hez,
il let ve fenn ma ra dá sá hoz le kell ten ni az es küt) és a na za ré -
nus hit el vû in dít vá nyo zó szá má ra kö te le zõ ér vé nyû val lá si 
elõ írás (az „eskü” szó ki ej té sé nek a ti lal ma) konf lik tus ba
ke rül. Hi ány zik a tör vényi sza bá lyo zás ból az „al ter na tív
ma ga tar tás” le he tõ sé gé nek tör vényalkotó ál ta li biztosí -
tása, amely fel old hat ná a konf lik tust. Ez ál tal az érin tett
 állampolgár kény sze rû vá lasz tás elé ke rül:

– vagy el fo gad ja, hogy a köz hi va tal vi se lés hez es küt
kell ten nie, és meg sze gi a val lá si elõ írást (le te szi az es küt),

– vagy meg tart ja a szá má ra kö te le zõ val lá si sza bályt,
ám le mond a köz hi va tal vi se lés rõl (nem te szi le az es küt).

Ál lás pon tom sze rint a vizs gált eset ben az Abtv. 49.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség egyik kon junk tív tör vényi elõfelté -
tele, a sza bá lyo zá si hi ány egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó:
nincs „al ter na tív ma ga tar tást” le he tõ vé tevõ, olyan tör -
vényi sza bály, amely eb ben az élet hely zet ben fel ol da ná
a fent jel zett konf lik tust.

Vé le mé nyem sze rint az em lí tett sza bá lyo zá si hi ány az
Al kot mány 60.  § (1) be kez dé sé ben és 70.  § (6) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott al kot má nyos alap jo gok olyan konf lik tu -
sát idé zi elõ, amely alkot mány elle nes hely ze tet te remt.

3. Az Al kot mány bí ró ság a 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro -
zat ban (a továb biak ban: Abh2.) rá mu ta tott arra, hogy
a val lás sza bad ság szo ros össze füg gést mu tat az em ber i
mél tó ság alap jo gá val, ame lyet ak kor is figye lembe kell
ven ni, ami kor a val lás sza bad ság má sik két össze te võ jé rõl,
a val lás gya kor lás ról, il let ve a meg gyõ zõ dés sze rin ti cse -
lek vés rõl van szó.

Az Abh2. in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog ból fo lyó cse -
lek vé si sza bad ság nak kü lö nös súlyt ad, ha a cse le ke det
a sze mé lyi ség lé nye gét érin tõ lel ki is me re ti vagy val lá si
meg gyõ zõ dés bõl fa kad. Két ség kí vül er rõl van szó, ha
 valaki az adott élet hely zet ben kö vet ni kí ván ja a szá má ra
egyéb ként kö te le zõ ér vé nyû val lá si elõ írást.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh2-ben – egy ko ráb bi,
a 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro za tá ra (a továb biak ban:
Abh3.) utal va – meg erõ sí tet te, hogy az ál lam alap ve tõ
 jogok tisz te let ben tar tá sá ra és vé del mé re [Al kot mány 8.  §
(1) be kez dés] vo nat ko zó kö te le zett sé ge a val lás sza bad ság -

gal kap cso lat ban nem csak azt fog lal ja ma gá ban, hogy
 köteles tar tóz kod ni az egyé ni jo gok meg sér té sé tõl, ha nem
azt is, hogy gon dos kod nia kell a val lás sza bad ság ér vé nye -
sü lé sé hez szük sé ges fel té te lek rõl, azaz a val lás sza bad ság -
gal kap cso la tos ér té kek és élet hely ze tek vé del mé rõl az
egyé ni igé nyek tõl füg get le nül is.

Az Abh2. in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság le szö -
gez te, hogy az ál lam sem le ges sé ge a val lás sza bad ság hoz
 való jog gal kap cso lat ban nem je len t tét len sé get. Az ál lam -
nak kö te les sé ge, hogy a val lá sos meg gyõ zõ dés ki nyil vá ní -
tá sa, ta ní tá sa és az élet vi tel ben  való kö ve té se, az egy há zak
mû kö dé se, s ugyan így a val lás el uta sí tá sa, to váb bá a val lá -
si meg gyõ zõ dés rõl  való hall ga tás szá má ra olyan te ret biz -
to sít son, amely ben a kü lön bö zõ fel fo gá sok sza ba don kép -
zõd het nek és fej lõd het nek, s ezen ke resz tül le he tõ vé te szik 
az egyé ni meg gyõ zõ dés sza bad ki ala kí tá sát.

Az Abh3. in do ko lá sá ban az Al kot mány bí ró ság ki fej tet -
te: „A tör vényhozónak pe dig nem kö te les sé ge, hogy az
élet leg kü lön bö zõbb te rü le te i re kü lön ga ran ci á lis sza bá -
lyo kat ál la pít son meg a lel ki is me re ti sza bad ság ér vé nye sí -
té sé re. A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról  szóló
1990. évi IV. tör vény ben le fek te tett ál ta lá nos ga ran ci ák kal 
a tör vényhozó ele get tett az Al kot mány 60.  §-ára vonat -
kozó, ál ta lá nos ság ban is meg fo gal maz ha tó „vég re haj tá si”
kö te le zett sé gé nek. Ezen fe lül ar ról kell gon dos kod nia,
hogy – a lel ki is me re ti konf lik tus sze mé lyes és egye di jel le -
gé nek meg fele lõen – ne le gyen jogi aka dá lya az egyé ni
men te sü lés nek a lel ki is me ret pa ran csá val szem ben ál ló
jogi kö te les ség alól. Ezt a le he tõ sé get egyes ese tek ben tör -
vénnyel kell biz to sí ta nia, pél dá ul ak kor, ha az Al kot mány -
ban le fek te tett ál lam pol gá ri kö te les ség gel szem ben hi vat -
koz nak a lel ki is me re ti sza bad ság jo gá ra, s a szem ben ál ló
al kot má nyos jog, il let ve kö te les ség mér le ge lés re spe ci á lis
el já rás lét re ho zá sa in do kolt.” (ABH 1991, 297, 314.)

4. Az idé zett pre ce dens ha tá ro za tok alap ján el fo gad ha -
tó szá mom ra a több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sá nak azon
 kiindulópontja, hogy a köz tiszt vi se lõi eskü le té te lét kö te -
le zõ en elõ író ki fo gás olt tör vényi sza bály olyan ál ta lá nos
jel le gû (min den köz tiszt vi se lõ re egy aránt irány adó) sza -
bály, amely vi lág né ze ti leg sem le ges, és nem az es kü te võ
val lá si, il let ve lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sét, ha nem a köz -
tiszt vi se lõi jog vi szony ün ne pé lyes ke re tek kö zött tör té nõ
lét re jöt tét fe je zi ki.

Né ze tem sze rint ugyan ak kor nem le het el vo nat koz tat ni
at tól, hogy tör té ne ti leg egy szak rá lis gyö ke rû in téz mény -
rõl van szó, ame lyet az ál lam egy vi lá gi jog vi szony (köz -
hivatal) lét re jöt té nek, il let ve fenn ma ra dá sá nak a feltéte -
léül ha tá ro zott meg. A több sé gi ha tá ro zat a ki fo gás olt sza -
bá lyo zás ban sze rep lõ es küt sze ku la ri zált, szak rá lis ere de -
tét el vesz tett (vi lá gi) in téz mény ként ke ze li, és azt az ál lam
(a tör vényalkotó) ol da lá ról vizs gál va jut el arra a kö vet -
kez te tés re, hogy an nak nincs az Al kot mány 60.  § (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott al kot má nyos alap jo got érin tõ
 vonatkozása.

Ma gam meg kér dõ je lez he tõ nek tar tom azon ban, hogy az 
Al kot mány bí ró ság nem csak az ál lam, ha nem az egyén
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 oldaláról is ál lást fog lal hat az „es kü té tel” ak tu sa szak rá lis
je len tés tar tal má nak meg ha tá ro zá sát il le tõ en. A több sé gi
ha tá ro zat in do ko lá sá ból ép pen az egyén ol da lá ról, né zõ -
pont já ból tör té nõ vizs gá ló dást, an nak a figye lembevételét
hi á nyo lom, hogy az adott élet hely zet ben az es kü té tel ti lal -
mát elõ író val lás fe le ke zet hez tar to zó ál lam pol gár szá má ra
mi lyen konf lik tus hely ze tet te remt a tör vényalkotó ál tal
sza bá lyo zott jog in téz mény, va la mint hogy en nek a konf -
lik tus hely zet nek a fel ol dá sá ra mi lyen le he tõ sé gek mu tat -
koz hat nak an nak ér de ké ben, hogy a köz hi va talt vi se lõ
(e jo gá val élni kí vá nó) ál lam pol gár nak ne kell jen a lel ki is -
me re ti meg gyõ zõ dé sé vel el len té tes dön tést hoz nia, amely
a val lá si elõ írás meg sze gé sét, en nek kö vet kez té ben a val -
lá si kö zös ség bõl  való ki zá rá sát is ered mé nyez he ti.

Az Al kot mány bí ró ság több ko ráb bi ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te a köz hi va tal vi se lé sé hez  való jog tar tal mát. E ha tá -
ro za ta i ban rá mu ta tott arra, hogy ez az al kot má nyos jog
a köz ha ta lom gya kor lá sá ban  való rész vé tel ál ta lá nos alap -
jo gát ga ran tál ja [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 263, 275.].

Az Al kot mány ban sza bá lyo zott köz hi va tal vi se lés hez
 való jog alap ján ter mé sze te sen sen ki nek nincs Al kot mány -
ból fo lyó ala nyi joga egy meg ha tá ro zott köz hi va tal be töl -
té sé hez. Az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján tör vény
a köz hi va tal vi se lé sé hez  való jo got sza bá lyoz hat ja, a köz -
hi va tal be töl té sét tör vényi fel té te lek hez köt he ti
(962/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 627, 629.).

A na za ré nus hit el vû ál lam pol gá rok nak is jo guk van
a köz hi va tal vi se lés hez [Al kot mány 70.  § (6) be kez dés],
a köz hi va tal be töl té sét pe dig az ál lam köt he ti meg ha tá ro -
zott tör vényi elõ fel té te lek hez, így az eskü le té te lé hez.

Ez azon ban ál lás pon tom sze rint nem men ti fel a tör -
vényalkotót azon kö te le zett sé ge alól, hogy az Al kot mány
70.  § (6) be kez dé sé ben sza bá lyo zott alap jog gya kor lás nak
fel té te le it meg ha tá ro zó jog al ko tás so rán te kin tet tel le gyen
az ál lam pol gá rok egyes cso port ja i nak val lá si, il let ve lel ki -
is me re ti meg gyõ zõ dés bõl fa ka dó el ve i re.

Az Al kot mány 60.  § (1) be kez dé sé bõl fa ka dó an az
 államnak az éssze rû le he tõ sé gek leg vég sõ ha tá rá ig tar tóz -
kod nia kell at tól, hogy olyan ma ga tar tás ra kény sze rít se az
ál lam pol gárt, amely el len tét ben áll an nak lel ki is me re ti
meg gyõ zõ dé sé vel. El fo ga dom, hogy az ál lam tól nem vár -
ha tó el az, hogy a jog al ko tás so rán ki vé tel nél kül min den
eset ben (élet hely zet ben) tel jes körû vé del met biz to sít son
va la mennyi val lá si, il let ve más lel ki is me re ti meg gyõ zõ -
dés bõl fa ka dó cse lek vés nek (at tól  való tar tóz ko dás nak),
 illetve elõ írásnak. Az ún. „össze ha son lí tó te her pró ba”
teszt jét, azt, hogy a vizs gált sza bá lyo zás ki áll ja-e ezt
a tesz tet, azon ban csak a konk rét sza bá lyo zás alap ján le het
vizs gál ni.

A vizs gált eset ben a tör vényalkotó a köz hi va tal vi se lé -
sét va la mennyi ál lam pol gár ese té ben azo nos tör vényi elõ -
fel té tel hez kö töt te, de nem vet te figye lembe, hogy en nek
a tel je sí té se az ál lam pol gá rok meg ha tá ro zott cso port ja
(a na za ré nus hi tel vet val ló ál lam pol gá rok) ese té ben – az
„al ter na tív ma ga tar tás” biz to sí tá sá nak a hi á nyá ban – az
em lí tett alap jo gok kö zöt ti vá lasz tás ra, és azok egyi ké nek
a fel adá sá ra kény sze rí ti az érin tett ál lam pol gá ro kat.

Nem az vet fel te hát al kot má nyos sá gi prob lé mát, hogy
a na za ré nus hit el vû ál lam pol gá rok al kot má nyos in dok nél -
kül ele ve ki van nak zár va a köz hi va tal vi se lés al kot má -
nyos alap jo gá ból, ha nem az, hogy a tör vényalkotó az
 Alkotmány 60.  § (1) be kez dé sé ben, il let ve 70.  § (6) be kez -
dé sé ben fog lalt alap jo gok kö zöt ti vá lasz tás ra kény sze rí ti
az em lí tett ál lam pol gá ro kat.

Az ál lam maga ala kí tott ki olyan tör vényi sza bá lyo zást,
amely nek so rán az ál lam pol gárt meg il le tõ em lí tett al kot -
má nyos alap jo gok úgy ke rül tek egy más sal konf lik tus ba,
hogy a tör vényalkotó nem biz to sí tot ta an nak fel ol dá sát, és
en nek kö vet kez té ben az ál lam pol gár a konf lik tus ba ke rült
jo gok kö zöt ti vá lasz tás ra, azok egyi ké nek a fel adá sá ra
kény sze rül.

A hi vat ko zott alap jo gok kö zöt ti kény sze rû vá lasz tás
szük ség képp va la me lyik alap jog kor lá to zá sá ra ve zet. A je -
len eset ben azon ban sem az ál lam, sem más – az érin tett
 állampolgárok kö rén kí vül álló – jog ala nyok ol da lán nem
lá tok fenn ál ló nak olyan má sik al kot má nyos jo got (el vet,
ér té ket), il let ve al kot má nyos kö te le zett sé get, amely ezt
a kor lá to zást al kot má nyo san in do kolt tá ten né. Ezért a szó -
ban for gó alap jo gok gya kor lá sá nak össze egyez tet he tõ sé -
gét szol gál ná, ha a hi va tal ba lé pés fel té te le ként elõ írt
 ünnepélyes ak tus, an nak so rán az ál lam hoz  való hû ség, az
al kot má nyos rend tisz te let ben tar tá sá nak vál la lá sát je len tõ
fo ga da lom té tel nem csu pán es kü vés, ha nem – az érin tet tek 
vá lasz tá sa sze rint – más, je len tés tar tal mát te kint ve az zal
egyen ér té kû ki nyil vá ní tás út ján is le he tõ vé vál nék.

Meg íté lé sem sze rint a tör vényalkotó ál tal a ma gyar
 állampolgárságról  szóló 1993. évi LV. tör vény 7.  §-ában
ki ala kí tott sza bá lyo zás, amely a ho no sí tott, il let ve
a vissza ho no sí tott sze mély szá má ra vá lasz tá sa sze rint
 lehetõvé te szi az ál lam pol gá ri eskü, il let ve az az zal egyen -
ér té kû fo ga da lom le té te lét, jó pél da a Ktv. sza bá lyo zá sá ból 
ál ta lam hi á nyolt „al ter na tív ma ga tar tás” sza bá lyo zá sá ra.
Ha a tör vényalkotó a Ktv.-ben sza bá lyo zott eskü szö ve gé -
ben az es kü te võ köz tiszt vi se lõ vá lasz tá sa sze rint le he tõ vé
tet te vol na az „es kü szöm” szó he lyett a ,,fo ga dom” szó
hasz ná la tát, ak kor az em lí tett al kot má nyos alap jo gok
 közötti konf lik tus fel sem me rül he tett vol na.

5. Vé le mé nyem sze rint te hát az „össze ha son lí tó te her -
pró ba” al kot má nyos teszt je alap ján a je len ügy ben az
 Alkotmánybíróságnak hi va tal ból meg kel lett vol na ál la pí -
ta nia, hogy a tör vényalkotó alkot mány elle nes hely ze tet
idé zett elõ az zal, hogy nem biz to sí tott az érin tett ál lam pol -
gá rok szá má ra olyan „al ter na tív ma ga tar tást”, amely
a vizs gált élet hely zet ben az em lí tett alap jo gok konf lik tu -
sá nak a fel ol dá sát le he tõ vé tet te vol na. Az Al kot mány bí ró -
ság nak ezért ha tár idõ tû zé sé vel kö te lez ni kel lett vol na
a tör vényalkotót olyan tör vényi sza bá lyo zás ki ala kí tá sá ra,
amely le he tõ vé te szi az ál lam pol gá rok érin tett cso port ja
szá má ra az ál lam ál tal elv árt, ugyan ak kor a lel ki is me re ti
meg gyõ zõ dé sük kel nem el len té tes ma ga tar tás ta nú sí tá sát.

Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró
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Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze 1. pont já ban meg ha tá ro -
zott al kot má nyos kö ve tel ményt a több sé gi ha tá ro zat kon -
tex tu sá ban el fo gad ha tó nak tar tom (és eb ben az ér te lem ben 
egyet ér tek vele). Nem ér tek vi szont egyet a ha tá ro zat 2. és
3. pont já ban ta lál ha tó el uta sí tó dön tés sel, és ennyi ben az
al kot má nyos kö ve tel ménnyel sem: ha az in dít vá nyok alap -
ján meg sem mi sí tõ dön tés szü le tett vol na, az al kot má nyos
kö ve tel mény re nem lett vol na szük ség.

1. A köz tiszt vi se lõi es kü nek a 2001-ben, a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény, va la -
mint egyéb tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XXXVI. tör vénnyel be ik ta tott szö ve ge alkot mány elle nes,
mert a lel ki is me re ti sza bad sá got sér tõ kla u zu lát tar tal maz.
A tör vényhozó az zal, hogy a köz tiszt vi se lõi eskü tör vény -
ben kö te le zõ en meg ál la pí tott szö ve ge tar tal maz za az
„ Isten en gem úgy se gél jen” zá ra dé kot, meg sér tet te az
 állam vi lág né ze ti sem le ges sé gé nek az Al kot mány
60.  §-án, 54.  §-án, va la mint 70/A.  § (1) be kez dé sén ala pu -
ló al kot má nyos kö te le zett sé gét, kü lö nö sen az Al kot mány
60.  §-ában biz to sí tott lel ki is me re ti- és val lás sza bad sá got.

A több sé gi dön tés sze rint a sem le ges ség kö ve tel mé nyé -
nek ele get tesz a tör vényhozó az zal, hogy az is ten re hi vat -
ko zó zá ra dék al kal ma zá sát „az es kü te võ meg gyõ zõ dé se
sze rint” fel té tel hez köti: a köz tiszt vi se lõ vá laszt hat is ten
vagy a nem is ten kö zött. E ren del ke zés azért alkot mány -
elle nes, mert az es kü te võ köz tiszt vi se lõ  valójában kö te les
vá lasz ta ni a két le he tõ ség kö zött, és ezt a vá lasz tá sát nyil -
vá no san – tör vény sze rint „a mun kál ta tói jog kör gyakor -
lója és a mun ka tár sak elõtt” – ki kell nyil vá ní ta nia. A kö te -
le zõ vá lasz tás sal a ki nyil vá ní tás nem ön kén tes, ami ért in ti
a val lá si és egyéb lel ki is me re ti meg gyõ zõ dés kinyilvání -
tása ön kén tes sé gé nek al kot má nyos el vét, más ként a lel ki -
is me re ti- és val lás sza bad sá got. Sem mi lyen sza bad ság jog -
gal sem fér ugyan is össze a sza bad ság kö te le zõ gyakor -
lása: ez cont ra dic tio in adi ec to.

El len té tes az em lí tett ren del ke zés az Al kot mány
60.  §-ával azért is, mert ben ne a tör vényhozó nem ke ze li
egyen lõ en az is ten ben hí võ ket – pon to sab ban: azo kat,
akik nek hi té vel, vagy más meg gyõ zõ dé sé vel össze fér az
is ten re hi vat ko zó es kü szö veg el mon dá sa –, és azo kat, akik 
ilyen zá ra dé kot, eset leg ép pen val lá si meg gyõ zõ dé sük
 miatt, nem kí ván nak hoz zá ten ni es kü jük höz. A tör vény
meg ol dá sa a val lá si to le ran cia alap ján áll: a fõ sza bály az
„Is ten en gem úgy se gél jen” zá ra dék kal le tett eskü, a ki vé -
tel az el ha gyá sa. Ez zel a tör vényhozó vi lá go san ki mond ja,
mit tart kí vá na tos nak – de meg en ge di az el té rést. Ez utób bi 
to le ran cia, ami egy ben a val lá sos meg gyõ zõ dés hez vi szo -
nyít min den más meg gyõ zõ dést, de nem ke ze li egyen lõ en
a val lá sos és a nem val lá sos lel ki is me re tet. Az Al kot mány
azon ban a lel ki is me re ti sza bad ság el is me ré sé vel és az
 állam vi lág né ze ti sem le ges sé gé nek meg kö ve te lé sé vel
(lásd 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat ABH 1993, 48, 89.)
– mely nek lé nye ge, hogy az ál lam sem mi lyen vi lág né ze ti

meg gyõ zõ dést nem tá mo gat hat – tilt ja a val lá sos meg gyõ -
zõ dés ilyen köz ve tett elõny ben ré sze sí té sét.

A lel ki is me re ti sza bad ság nem en ge di meg, hogy az
egyén lel ki is me re tét az ál lam gon doz za az zal, hogy su gall -
ja neki a he lyes meg gyõ zõ dést, mint a tör vény ben meg -
állapított es kü szö veg. Ez biz to san ál lít ha tó, mert ha nem
ez len ne a cél, nem kel le ne sze re pel nie az es kü szö veg ben
sem mi lyen zá ra dék nak. Nem is sze re pelt, egé szen
a 2001-es tör vénymódosításig – ami nem zár ta ki, hogy az
es kü te võ az es kü höz meg erõ sí tõ zá ra dé kot fûz zön. Az
 állam ilyen kö te le zett sé ge ab szo lút: soha sem mi kor nem
gon doz hat ja pa ter na lis ta mó don az egyén lel ki is me re tét,
me lyet min den ki maga ha tá roz hat meg. Más a hely zet
a lel ki is me ret meg nyi lat ko zá sá val cse lek vés ben vagy nem
cse lek vés ben (pl. a ka to nai szol gá lat meg ta ga dá sá ban): az
ál lam itt bi zo nyos fel té te lek kel sza bá lyoz hat és kor lá toz -
hat. A köz tiszt vi se lõi eskü azon ban az elsõ eset: az eskü
ko moly sá gán és jogi sze re pén sem mit nem vál toz tat
a  záradék el mon dá sa vagy el nem mon dá sa. Ez a jog szá -
má ra kö zöm bös: az eskü ün ne pé lyes sé gét az in vo ká ci ós
zá ra dék el mon dá sá tól füg get le nül szá mos egyéb kö rül -
mény be fo lyá sol ja.

2. Al kot mány el le nes az „es kü szöm” per for mat ív
( beszédcselekvési) ige hasz ná la tá nak kö te le zõ elõ írása, és
így eskü le té te lé re kö te le zés, ami kor a fo ga da lom (és az
en nek meg fe le lõ „fo ga dom” ige) a jogi és esz mei cél nak
épp úgy meg fe lel, mint az „es kü szöm”. Mi több, a köz tiszt -
vi se lõi eskü tar tal má ban in kább fo ga da lom, mint az égi ek -
re hi vat ko zó eskü.

A köz tiszt vi se lõi es kü höz ha son ló, az Al kot mány ban
több ször sze rep lõ – és az Or szág gyû lés elõt ti eskü ese té -
ben kü lön tör vény ben (Az egyes köz jo gi tiszt ség vi se lõk
es kü jé rõl és fo ga dal má ról  szóló 2008. évi XXVII. tör -
vény) is sza bá lyo zott – hi va ta li eskü lo gi ka i lag há rom
rész bõl áll. Az es kü szöm igé vel vég re haj tott be széd cse lek -
vé si (per for mat ív) rész, az eskü tar tal ma (amely bõl ki de rül 
mire es kü szik az es kü te võ), és vé gül az es küt meg erõ sí tõ
zá ra dék (in vo ká ció). A hi va ta li eskü a meg vá lasz tott vagy
ki ne ve zett ál la mi tiszt ség vi se lõ nyil vá nos és ün ne pé lyes
ígé re te arra, hogy hi va ta li kö te le zett sé gét meg fele lõen
fog ja el lát ni. A hi va ta li eskü tar tal má ban sem mit nem ad
hoz zá a köz tiszt vi se lõ kö te le zett sé ge i hez – je len tõ sé ge
a hi va ta li jogi kö te le zett sé gek irán ti nem jogi (lel ki is me re -
ti, er köl csi) el kö te le zett ség ki nyil vá ní tá sa nyil vá nos ígé ret 
for má já ban. A köz tiszt vi se lõi eskü meg erõ sí tõ fo ga da lom: 
az es kü te võ ün ne pé lyes ígé re te az es kü tõl füg get le nül
fenn ál ló kö te le zett sé gei tel je sí té sé re.

Az eskü tar tal mán esze rint sem mit nem vál toz tat, ha az
es kü te võ val lá si meg gyõ zõ dé sé vel az „es kü szöm” szó
hasz ná la ta (vagy maga az eskü in téz mé nye) el len té tes
– mint az egyik in dít vá nyo zó ese té ben. Az „es kü szöm”
igé vel azo nos be széd cse lek vé si (per for mat ív) ige hasz ná -
la tá val – mint a ,,fo ga dom,” „ígé rem” vagy más ha son ló –
tett hi va ta li eskü a tör vény ér tel mé ben vett es kü vel egyen -
ér té kû ként  való el fo ga dá sa sze rin tem al kot má nyos kö ve -
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tel mény. En nek meg fele lõen a kö ve te lés, hogy a köz tiszt -
vi se lõ hi va ta li es kü jét csa kis az „es kü szöm” ige hasz ná la -
tá val tel je sít he ti, sér ti az Al kot mány 60.  §-ában fog lalt lel -
ki is me re ti sza bad sá got, mert a tör vény va la kit a lel ki is me -
re ti meg gyõ zõ dé se sze rint til tott cse lek vés re kény sze rít
(vagy a ti la lom meg tar tá sá hoz hát rá nyos jog kö vet kez -
ményt, hi va tal vesz tést, fûz). Ez an nál is fur csább, mert
a hi va ta li es kü nek csak ak kor van ér tel me, ha az eskü
 valóban az es kü te võ lel ki is me re ti meg gyõ zõ dé sét fe je -
zi ki.

A per for mat ív ige meg vál toz ta tá sa és egyen ér té kû vel
he lyet te sí té se az eskü tar tal mát és sze re pét nem érin ti. Ese -
tünk így nem is ha son lít az Al kot mány bí ró ság egyik dön -
té sé ben vizs gált eset hez, ami kor egy ön kor mány za ti kép -
vi se lõ jog sza bály ban rög zí tett es kü szö veg hi á nyá ban sa ját
maga ál tal meg fo gal ma zott „avant gard” es küt kí vánt ten -
ni. [14/2008. (II. 26.) ABK 2008 feb ru ár, 155, 159.]

3. Vissza me nõ le ges ha tállyal meg kel lett vol na sem mi -
sí te ni a köz tiszt vi se lõi eskü újra le té te lé re ren del ke zés re
álló hat van na pos jog vesz tõ ha tár idõt, me lyet a 2001. évi
XXXVI. tör vény 102.  § (8) be kez dé se tar tal maz. Ez a ren -
del ke zés a tör vény ha tály ba lé pé se kor va la mennyi, már
köz szol gá la ti jog vi szony ban álló köz tiszt vi se lõ szá má ra
kö te le zõ vé tet te, hogy a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
hat van na pon be lül az in vo ká ci ó val ki egé szí tett új szö ve gû 
hi va ta li es küt le te gye. En nek el mu lasz tá sa az zal járt, hogy
a köz tiszt vi se lõ köz szol gá la ti jog vi szo nya „a tör vény ere -
jé nél fog va” meg szûnt.

Az in dít vány csak a hat van na pos ha tár idõt ki fo gá sol ja,
ámde alkot mány elle nes volt az összes ak kor ki ne ve zett, és
ko ráb ban már hi va ta li es küt tett köz tiszt vi se lõ hi va ta li
 esküjének kö te le zõ meg is mét lé se. A hat van na pos ha tár idõ 
alkot mány elle nes volt – azért, mert egy ál ta lán lé te zett.
A köz tiszt vi se lõi eskü meg is mét lé sét (pon to sab ban: újra
le té te lét) csak az ál lam lé nye gé nek, al kot má nyos be ren -
dez ke dé sé nek vál to zá sa vagy im pé ri um vál tás in do kol hat -
ja. Er rõl a kér dé ses idõ ben (2001-ben) nem volt szó, ezért
nem volt al kot má nyos in do ka a már ki ne ve zett és köz szol -
gá la ti jog vi szony ban álló köz tiszt vi se lõk is mé telt hi va ta li
es kü re kény sze rí té sé nek. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány
70/B.  § (1) be kez dé sé re a mun ká hoz  való jog sé rel mé re
 hivatkozik, ami köz tiszt vi se lõk ese té ben e ré szé ben a min -
den ma gyar ál lam pol gárt meg il le tõ hi va tal vi se lés hez  való
jog gal esik egy be [Al kot mány 70.  § (6) be kez dé se].
A min den köz tiszt vi se lõt hi va ta li es kü je meg is mét lé sé re
kö te le zõ sza bály en nek az al kot má nyos jog nak szük ség te -
len (al kot má nyos in dok nél kü li) kor lá to zá sa, ezért alkot -
mány elle nes. En nek meg fele lõen meg kel lett vol na sem -
mi sí te ni.

4. A je len ügy ter mé sze te sen csak a Ktv. vizs gált ren -
del ke zé sé rõl szól, de ha son lót le het ne el mon da ni az egyes
köz jo gi tiszt ség vi se lõk es kü jé rõl és fo ga dal má ról  szóló
2008. évi XXVII. tör vény ben, va la mint a pol gár mes te ri
tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti 
kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény

mel lék le té ben fog lalt eskü szö ve gé rõl is, jól le het e tör -
vények „fo ga da lom” le té te lét is le he tõ vé te szik.

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

IX. Ha tá ro za tok Tára

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

A köztársasági elnök
56/2009. (IV. 21.) KE

határozata

államtitkári kinevezésekrõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 46.  § (2) be kez dé se alap ján, a mi -
nisz ter el nök ja vas la tá ra

Ara tó Ger gelyt az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

Avar ke szi Dez sõt az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz -
té ri um ál lam tit ká rá vá,

Bu rány Sán dort a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
 Minisztérium ál lam tit ká rá vá,

Gõ gös Zol tánt a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Iván csik Im rét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal államtit -
kárává,

Ja u er nik Ist vánt az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
 államtitkárává,

Ju hász Gá bort az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Minisz -
térium ál lam tit ká rá vá,

Ka to na Ta mást a Pénz ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Kling Ist vánt a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz -
térium ál lam tit ká rá vá,

Ko rózs La jost a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

Oláh La jost a Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi
Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Si mon Gá bort a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

Sza bó Vil most a Kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Uj he lyi Ist vánt a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal államtit -
kárává,

Va dai Ág nest a Hon vé del mi Mi nisz té ri um államtit -
kárává,
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Var ju Lász lót a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi
 Minisztérium ál lam tit ká rá vá,

Voj nik Má ri át az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um állam -
titkárává

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 21.

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

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: IV-2/01771/2009.

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A mi nisz ter el nök
16/2009. (IV. 21.) ME

ha tá ro za ta

szak ál lam tit ká rok ki ne ve zé sé rõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ha tás kö röm ben el jár va

2009. áp ri lis 21-i ha tállyal

Bódi Gá bort,
Csá ky Ber na det tet,
Fad gyas Gá bort,
Gé me si Fe ren cet,
He ge düs Dó rát,
Kiss Amb rust és
Mak szin Pé tert

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szak ál lam tit ká rá vá ki ne ve zem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A mi nisz ter el nök
3/2009. (IV. 21.) ME

uta sí tá sa

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ról  szóló 1/2008. (MK 57.) ME uta sí tás

módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 30.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt jog -
kö röm ben a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tá ról  szóló 1/2008. (MK 57.) ME uta sí tás mel -
lék le te (a továb biak ban: Sza bály zat) 5.  § (1) be kez dé se
a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki:

(A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
 tárca nél kü li mi nisz ter köz vet le nül irá nyít ja)

„c) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó
tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ
 államtitkár te vé keny sé gét.”

(2) A Sza bály zat 8.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
g) pont tal egé szül ki:

(A po li ti kai kap cso la to kért fe le lõs ál lam tit kár)
„g) he lyet te sí ti a mi nisz tert a Nem zet biz ton sá gi Ka bi -

net ülé sén.”

(3) A Sza bály zat 8.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ben a (3)–(6) be kez dés szá mo zá sa (4)–(7) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) A po li ti kai kap cso la to kért fe le lõs ál lam tit kár a
 miniszternek fel ter jesz tett ira to kat má so lat ban meg kap ja
vagy azok hoz elekt ro ni kus úton hoz zá fér.”

(4) A Sza bály zat 9.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új a) és
e) pon tok kal egé szül ki:

(A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kár irá nyít ja)
„a) a kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak -

ál lam tit kár te vé keny sé gét,”
„e) az igaz ga tá si szak ál lam tit kár te vé keny sé gét.”

(5) A Sza bály zat 9.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit kárt
a) a kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál -

lam tit kár fel adat kör ével össze füg gõ ügyek ben a kor mány -
za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak ál lam tit kár,

b) az igaz ga tá si szak ál lam tit kár fel adat kör ével össze -
füg gõ ügyek ben az igaz ga tá si szak ál lam tit kár,

c) az a)–b) pont ha tá lya alá nem tar to zó ügyek ben
a Kor mány iro da ve ze tõ je
he lyet te sí ti.”
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(6) A Sza bály zat 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„13.  § (1) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá -
nyí tó tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben közremû -
ködõ ál lam tit kár

a) aka dá lyoz ta tá sa ese tén – ha jog sza bály el té rõ en nem
ren del ke zik – he lyet te sí ti a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol -
gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li mi nisz tert,

b) gya ko rol ja a köz igaz ga tá si egyez te tés so rán a pol gá -
ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó tár ca nél kü li
mi nisz ter ész re vé te le zé si, il let ve vé le mé nye zé si jog kö rét,

c) részt vesz az ál lam tit ká ri ér te kez let ülé se in.
(2) A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó

tár ca nél kü li mi nisz ter te vé keny sé gé ben köz re mû kö dõ
 államtitkárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén a Nem zet biz ton sá gi
Iro da ve ze tõ je he lyet te sí ti.”

(7) A Sza bály zat 14.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A Hi va tal ban)
„j) igaz ga tá si”

(szak ál lam tit ká rok mû köd nek.)

(8) A Sza bály zat 21.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A kor mány za ti sze mély ügyi és köz szol gá la ti szak -
ál lam tit kár a mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben gya ko -
rol ja a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés c), g)–i) pont já ban meg -
határozott rész jo go sít vá nyo kat a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont te kin -
te té ben.”

(9) A Sza bály zat 30.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új
mon dat tal egé szül ki:

„A po li ti kai kap cso la to kért fe le lõs ál lam tit kár a 8.  §
(1) be kez dés c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott feladatkö -
rében el jár va a Par la men ti Tit kár ság ve ze tõ jé nek közvet -
lenül is ad hat uta sí tást.”

2.  §

A Sza bály zat a 21/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím -
mel és 21/B.  §-sal egé szül ki:

„Az igazgatási szakállamtitkár

21/B.  § (1) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár
a) irá nyít ja a Hi va tal nak az ál la mi va gyon ról  szóló tör -

vénybõl adó dó fel ada ta i nak el lá tá sát,
b) irá nyít ja a kor mány ügye let meg szer ve zé sét, biz to -

sít ja a Hi va tal ügye le té nek mun ka idõn túl tör té nõ mûkö -
dését,

c) gon dos ko dik a Hi va tal, to váb bá – fog lal koz ta tá si
jog vi szo nyuk kal vagy hi va ta li te vé keny sé gük kel össze -
füg gõ ügyek ben, a kép vi selt ké rel mé re – az ál la mi ve ze tõk 
és más hi va ta li mun ka tár sak jogi kép vi se le té nek ellátá -
sáról,

d) a ré szé re meg kül dött kez de mé nye zé sek alap ján gon -
dos ko dik a Hi va tal pol gá ri jogi szer zõ dé se i nek el ké szí té -
sé rõl,

e) el lát ja a Hi va tal ve ze tõ i nek és mun ka tár sa i nak bel -
föl di és kül föl di ki kül de té sé vel kap cso la tos igaz ga tá si fel -
ada to kat,

f) irá nyít ja a Hi va tal mû kö dé sé vel össze füg gõ sze -
mély ügyi fel ada tok el lá tá sát,

g) gon dos ko dik a jog sza bá lyok ban a Hi va tal ré szé re
elõ írt sze mé lyi és in for ma ti kai biz ton sá gi, vé del mi igaz ga -
tá si és ka taszt ró fa vé del mi ter ve zé si, va la mint az ob jek -
tum vé del mi és az EU-NATO Nyil ván tar tó mû köd te té sé -
vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ról,

h) jó vá hagy ja a Hi va tal és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok ele mi költ ség ve té sét és be szá mo ló ját,

i) jó vá hagy ja a fe je zet fel ügye le te alá tar to zó költ ség -
ve té si szer vek és fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok elõ irány -
zat-ma rad vá nyát, egy ide jû leg meg ha tá roz va a kö te le zett -
ség vál la lás sal nem ter helt elõ irány zat-ma rad vány fel hasz -
ná lá sá nak cél ját, ren del te té sét,

j) jó vá hagy ja a Hi va tal in téz mé nyi költ ség ve té sét érin -
tõ, elõ irány zat és pénz esz köz át adás-át vé tel re vo nat ko zó
meg ál la po dá so kat,

k) jó vá hagy ja a Hi va tal és a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok szám vi te li po li ti ká ját és szám la rend jét,

l) kap cso lat tar tó ként el lát ja a Hi va tal és a Köz pon ti
Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság kö zöt ti meg ál la po dás sze rint
a gaz da sá gi, in for ma ti kai, mû sza ki és el lá tá si szol gál ta tá -
sok kal össze füg gõ fel ada to kat,

m) irá nyít ja a Hi va tal könyv tá ri és do ku men tá ci ós te vé -
keny sé gét,

n) elõ ze tesen el len jegy zi – a ren des sza bad ság ki adá sá -
nak en ge dé lye zé se, a ki tün te té si ja vas lat elõ ter jesz tése
 kivételével – a más sze mély ha tás kö ré be tar to zó mun kál ta -
tói in téz ke dé se ket,

o) gon dos ko dik a Kor mány és szer vei mû kö dé sé hez
szük sé ges gaz da sá gi és mû sza ki fel té te lek biz to sí tá sá ról.

(2) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár irá nyít ja
a) a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ jé nek tevékeny -

ségét,
b) a Pénz ügyi és Szám vi te li Fõ osz tály ve ze tõ jé nek

 tevékenységét, va la mint
c) a Sze mély ügyi, Jogi Kép vi se le ti és Biz ton sá gi

 Fõosztály ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.
(3) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kár – az in fo kom mu ni ká -

ci ó ért fe le lõs kor mány biz tos mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ál lam tit ká ra, va la mint a jogi és köz igaz ga tá si ál lam tit -
kár ha tás kö ré be tar to zó ügyek ki vé te lé vel – a mi nisz ter
 által át ru há zott jog kör ben gya ko rol ja a Ksztv. 2.  § (1) be -
kez dés c), g)–i) pont já ban meg ha tá ro zott rész jo go sít vá -
nyo kat a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság tekinte -
tében.

(4) Az igaz ga tá si szak ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese -
tén a Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ je he lyet te sí ti.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé -
gek és az igaz ga tá si szak ál lam tit kár tit kár sá gá nak együt tes 
lét szá ma leg fel jebb 129 fõ le het.”
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3.  §

(1) Ez az uta sí tás 2009. áp ri lis 21-én lép ha tály ba.

(2) A Sza bály zat 4.  § (2) be kez dé sé ben az „igaz ga tá si
ál lam tit kár ra” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tá si szak ál -
lam tit kár ra” szö veg, 4.  § (6) be kez dé sé ben a ,,45” szö veg -
rész he lyé be az „50” szö veg, 9.  § (1) be kez dés o) pont já -
ban az „igaz ga tá si ál lam tit kár ral” szö veg rész he lyé be az
„igaz ga tá si szak ál lam tit kár ral” szö veg, 29.  § (5) be kez dé -
sé ben és 41.  § (3) be kez dé sé ben az „igaz ga tá si ál lam tit kár -
nak” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tá si szak ál lam tit kár -
nak” szö veg, 35.  § (6)–(7) be kez dé sé ben, 36.  § (5) és
(7) be kez dé sé ben, 40/A.  § (2) be kez dé sé ben, 41.  § (3) be -
kez dé sé ben, va la mint 1. szá mú füg ge lék 10. pont já ban az
„igaz ga tá si ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tá si 
szak ál lam tit kár” szö veg, 1. szá mú füg ge lék 10.1. pont já -
ban az „Ál lam tit kár” szö veg rész he lyé be a ,,Szak ál lam tit -
kár” szö veg, 1. szá mú füg ge lék 14.1. pont já ban az „Ál lam -
tit kár” szö veg rész he lyé be a ,,Kor mány biz tos” szö veg,

2. szá mú füg ge lék 10. cí mé ben az „ÁLLAMTITKÁR”
szö veg rész he lyé be a ,,SZAKÁLLAMTITKÁR” szö veg
lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Sza bály zat 4.  § (3) be kez dés c) és
e) pont ja, 6.  § (1) be kez dés d) és f) pont ja, 9.  § (1) be kez dés 
n) pont já ban az „és a Nem zet biz ton sá gi Ka bi net” szö veg -
rész, 10.  §-a az azt meg elõ zõ al cím mel együtt, 13/A.  §-át
meg elõ zõ al cí mé ben, 13/A.  §-ában, va la mint az 1. szá mú
füg ge lék 14. pont já ban a ,,gaz da sá gi” szö veg rész és
a ,,mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká ra” szö veg -
rész, to váb bá a 2. szá mú füg ge lék 10.4. Sze mély ügyi, Jogi
Kép vi se le ti és Biz ton sá gi Fõ osz tály al cím 2. pont c) al -
pont ja.

(4) Ez az uta sí tás a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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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
cí mû 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 Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
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.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

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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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 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.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.
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09.0982 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


