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

A miniszterelnök
4/2009. (IV. 28.) M E

rendelete

a miniszterelnök helyettesítésérõl

Az Al kot mány 33.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ere de ti jog al ko tó ha tás kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A mi nisz ter el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén, elsõ
 helyen, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel
a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz ter he lyet te sí ti, aki e ha tás kö ré ben el jár va – kü -
lö nö sen – kép vi se li a Kor mány po li ti ká ját.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ki zá ró -
la go san he lyet te sí ti a mi nisz ter el nö köt a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal irá nyí tá sá val, va la mint a Kor mány ülé se i nek elõ -
ké szí té sé vel, to váb bá a Kor mány ülé se it kö ve tõ egyez te té -
sek le foly ta tá sá val össze füg gõ mi nisz ter el nö ki ha tás kö rök 
te kin te té ben.

2.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a Mi nisz ter el nö ki Ka bi net iro dát
 vezetõ ál lam tit kár ki je lö lé sé rõl  szóló 1/2008. (I. 31.) ME
ren de let.

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, 

valamint a pénzügyminiszter
11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM

együttes rendelete

a számviteli tör vény szerinti beszámoló elektronikus
úton történõ letétbe helyezésérõl és közzétételérõl

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 128.  §-ának

c), e), f), va la mint j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának h) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva – a 4.  § (3)–(5) be kez dé se te kin te té ben a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. ren de let 1.  §-ának i) pont já -
ban fog lalt fel adat kör ében el já ró Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter rel, a 4.  § (4)–(5) be kez dé se te kin te té ben
a pénz ügy mi nisz ter fel adat-és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának b) pont já ban 
fog lalt fel adat kör ében el já ró adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter rel, to váb bá az 1–3.  §, va la mint a mel lék let te kin te té -
ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának f) pont já ban
fog lalt fel adat kör ében el já ró szám vi te li sza bá lyo zá sért
 felelõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) A cég nek a szám vi te li tör vény ren del ke zé sei alap ján 
össze ál lí tott be szá mo lót, a füg get len könyv vizs gá lói je -
len tést, az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
ha tá ro za tot (a továb biak ban együtt: be szá mo ló) a közzé -
tételi költ ség té rí tés meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást és az
elekt ro ni kus ûr la pot a kor mány za ti por tál út ján kell a cég -
in for má ci ós szol gá lat ré szé re meg kül de ni.

(2) A be szá mo lót az elekt ro ni kus cég be jegy zé si el já rás
és cég nyil ván tar tás egyes kér dé se i rõl  szóló 24/2006.
(V. 18.) igaz ság ügyi mi nisz te ri ren de let (a továb biak ban:
Ecvhr.) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for -
ma ti kai fel té te lek nek meg fele lõen kell meg kül de ni.

2.  §

Az elekt ro ni kus ûr lap tar tal mi ele me it a mel lék let ha tá -
roz za meg. Az elekt ro ni kus ûr la pot a cég in for má ci ós szol -
gá lat hon lap ján elekt ro ni ku san le tölt he tõ és ki tölt he tõ for -
má ban kell köz zé ten ni. Az elekt ro ni kus ûr lap a kor mány -
za ti por tál ról is le tölt he tõ.

3.  §

(1) A cég in for má ci ós szol gá lat az 1.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott for má tum ban meg kül dött be szá mo ló in -
gye nes meg is me ré sét (be te kin tést) a (2)–(3) be kez dés sze -
rint biz to sít ja a www.e-be sza mo lo.irm.hu hon la pon
(a továb biak ban: hon lap).

(2) A hon la pon a cég mér le ge, ered mény ki mu ta tá sa,
 kiegészítõ mel lék le te, könyv vizs gá lói je len té se, adó zott
ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za ta is mer he tõ 
meg. A hon lap biz to sít ja a be szá mo ló mel lett csa tol tan
meg kül dött elekt ro ni kus ûr lap meg is mer he tõ sé gét is.
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(3) A hon la pon a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ira tok
cég név-, cég jegy zék szám-, vagy adó szám meg adá sá val,
ke re sõ prog ram se gít sé gé vel is meg is mer he tõ ek.

(4) A cég in for má ci ós szol gá lat elekt ro ni kus, vé let len -
sze rû ki vá lasz tás se gít sé gé vel ese ti jel leg gel meg vizs gál ja
a be szá mo ló mel lé csa tolt elekt ro ni kus ûr lap adat tar tal mát. 
Amennyi ben az el len õr zés ered mé nye ként a cég in for má -
ci ós szol gá lat azt ál la pít ja meg, hogy a be szá mo ló be nyúj -
tá sa nem volt jog sze rû, er rõl a szám vi te li tör vény sze rin ti
be szá mo ló le tét be he lye zé sé re és köz zé té te lé re elõ írt ha -
tár idõ el tel tét kö ve tõ 20 na pon be lül, az ok meg je lö lé sé vel
ér te sí ti az ál la mi adó ha tó sá got.

4.  §

(1) E ren de let 2009. má jus 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a Cég in for má ci ós és az Elekt ro ni kus Cég el já rás ban

Köz re mû kö dõ Szol gá lat mû kö dé sé rõl, va la mint a cég in -
for má ció költ ség té rí té sé rõl  szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának b) pont já ban
a ,,Cég szol gá lat hoz köz zé té tel cél já ból be nyúj tott be szá -
mo ló” szö veg rész he lyé be a ,,Cég szol gá lat hoz le tét be
 helyezés és köz zé té tel cél já ból be nyúj tott be szá mo ló” szö -
veg lép,

b) az R. 13.  §-ának (1) be kez dé sé ben a ,,pa pír ala pú
for má ban vagy elekt ro ni kus úton kell a Cég szol gá lat ré -
szé re meg kül de ni” szö veg rész he lyé be az „elekt ro ni kus
úton kell a Cég szol gá lat ré szé re meg kül de ni” szö veg lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Ecvhr.
1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az elekt ro ni kus irat tár ban csak a köz igaz ga tá si
 informatikáért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki bo csá tott aján lás -

ban fog lal tak nak meg fe le lõ, a cég in for má ci ós szol gá lat
hon lap ján köz zé tett in for ma ti kai fel té te lek nek meg fe le lõ
elekt ro ni kus be szá mo ló he lyez he tõ el.”

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az il le ték
és köz zé té te li költ ség té rí tés elekt ro ni kus úton tör té nõ
meg fi ze té sé rõl a cég el já rás ban és más cég ügyek ben  szóló
25/2006. (V. 18.) IM ren de let (a továb biak ban: Efvhr.)
8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló le tét be
 helyezése és köz zé té te le ese tén a költ ség té rí tést a be szá -
mo ló be nyúj tá sát meg elõ zõ en kell az Igaz ság ügyi és Ren -
dé sze ti Mi nisz té ri um 10032000-01810039-00000000
 számú szám la szá má ra meg fi zet ni. A fi ze tés re e ren de let
1–2.  §-át meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a be fi ze -
tés iga zo lá sá ra irá nyu ló ké rel met – a ké re lem elekt ro ni kus
alá írás sal  való el lá tá sa nél kül – a be fi ze tõ ter jesz ti elõ.
A Cég in for má ci ós Szol gá lat hoz a be szá mo ló val együtt
elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nak a költ ség té rí tés meg fi ze té sé re vo nat ko zó elekt ro ni -
kus iga zo lá sát.”

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
13.  §-ának (2) és (4)–(5) be kez dé se, az Ecvhr. 3.  §-a és az
azt meg elõ zõ al cím, va la mint az Efvhr. 4–5.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím, 8.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

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

Dras ko vics Ti bor s. k., Mol nár Csa ba s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ

mi nisz ter  mi nisz ter

Bu da pest, 2009. áp ri lis 14.

Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

2009/59. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15665

Melléklet a 11/2009. (IV. 28.) IRM rendelethez

A számviteli tör vény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének
teljesítéséhez alkalmazandó ûrlap tartalmi elemei

1. Cég neve:

2. Cég jegy zék szá ma:

3. Szék he lye:

4. Adó szá ma:

5. KSH jel zõ szá ma:

6. A be szá mo ló alá írá sá ra jo go sult
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ neve és lakó -
helye:



7. A be szá mo lót meg kül dõ sze mély
(szer ve zet) neve, la kó he lye (szék he -
lye) és adó azo no sí tó jele (adó szá ma):

8. A be szá mo lót meg kül dõ sze mély
kép vi se le ti mi nõ sé gé nek fel tün te té se:

1. tör vényes (szer ve ze ti) kép vi se lõ
2. meg ha tal ma zott kép vi se lõ
a) ügy véd, ügy vé di iro da, jog ta ná csos, eu ró pai kö zös sé gi jo gász
b) adó szak ér tõ, ok le ve les adó szak ér tõ, adó ta nács adó
c) köny ve lõ
d) szám vi te li, könyv vi te li szol gál ta tás ra, adó ta nács adás ra jo go sult gaz da sá gi 
tár sa ság, egyéb szer ve zet al kal ma zott ja, tag ja

9. A be szá mo ló tí pu sa: a) Éves
b) Egy sze rû sí tett éves
  – nor mál
  – sa já tos
c) Össze vont (kon szo li dált) éves
d) Egyéb

10. A be nyúj tás oka:

11. A cég üz le ti évé nek mér leg for du -
ló nap ja:

12. Be szá mo lá si idõ szak kez de te és
vége:

13. A be szá mo ló ban fel tün te tett
pénz egy ség és pénz nem meg je lö lé se:

14. Be szá mo ló el fo ga dá sá nak idõ -
pont ja, leg fõbb szerv ha tá ro za tá nak
szá ma:

15. A meg kül dés re ke rü lõ do ku men -
tu mok meg je lö lé se:

a) Mér leg
b) Ered mény ki mu ta tás
c) Ki egé szí tõ mel lék let
d) Adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat
e) Füg get len könyv vizs gá lói je len tés
f) Köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze té sét ta nú sí tó MÁK iga zo lás

16. A cég könyv vizs gá lat ra kö te le -
zett-e vagy sem:

Igen
Nem

17. A könyv vizs gá lat el vég zé sé ért
sze mé lyé ben fe le lõs ter mé sze tes sze -
mély neve és la kó he lye:

18. Köz zé té te li költ ség té rí tés be fi ze -
té sé nek iga zo lá sa:

A köz zé té te li költ ség té rí tés meg fi ze tés re ke rült

Nyi lat ko zat

Ki je len tem, hogy a fent kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe lel nek, a csa tolt ok ira tok ban sze rep lõ ada tok az el fo ga dott
be szá mo ló (ide ért ve az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro za tot, és a füg get len könyv vizs gá lói je len tést
is) adat tar tal má val egye zõ ek.
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
51/2009. (IV. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság fo lya mat ban lévõ ügy ben al kal -
ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban – dr. Bra -
gyo va And rás, dr. Lé vay Mik lós és dr. Pa czo lay Pé ter
alkotmány bírák kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet -
ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 63.  §
(2) be kez dé sé ben a ,,tör lé si ke re se tet a kéz be sí tés tõl szá -
mí tott hat van nap alatt le het meg in dí ta ni, ha az ere de ti leg
ér vény te len be jegy zés rõl  szóló ha tá ro za tot a sé rel met
szen ve dõ fél ré szé re kéz be sí tet ték. A”, va la mint a ,, , ha
kéz be sí tés nem tör tént” szö veg rész alkot mány elle nes,
azért a je len ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg sem -
mi sí ti.

A tör vény 63.  § (2) be kez dé se a meg sem mi sí tést köve -
tõen az aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„Az zal szem ben, aki to váb bi be jegy zés foly tán, az elõ zõ 
be jegy zés ér vé nyes sé gé ben bíz va, jó hi sze mû en szer zett
jo got, a be jegy zés tõl szá mí tott há rom év alatt le het a tör lé -
si ke re se tet meg in dí ta ni.”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az in gat -
lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény 63.  §
(2) be kez dé sé nek a je len ha tá ro zat 1. pont já ban meg -
semmisített ren del ke zé se a Sze ge di Íté lõ táb la elõtt
Pf.I.20.113/2008. szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy ben
nem al kal maz ha tó.

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

INDOKOLÁS

I.

A Sze ge di Íté lõ táb la vég zé sé vel fel füg gesz tet te az elõt -
te fo lya mat ban lévõ Pf.I.20.113/2008. szá mú bí ró sá gi el já -
rást és kez de mé nyez te az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló

1997. évi CXLI. tör vény (a továb biak ban: Inytv.) 63.  §
(2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és
2007. jú ni us 30. nap já ra vissza me nõ ha tállyal tör té nõ
meg sem mi sí té sét. Az ala pul fek võ per fel pe re sei in gat lan
tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ra irá nyu ló, adás vé tel lel ve -
gyes cse re szer zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa
irán ti, il let ve ez zel össze füg gõ en tör lé si ke re se tet ter jesz -
tet tek elõ. A bí ró ság hi vat ko zá sa sze rint a fel pe re sek
a  jóhiszemû és el len ér ték fe jé ben jog szer zõ fél lel szem ben
az ér vény te len ség  miatti tör lé si ke re se tet a meg té vesz tés
(mint adott per ben a szer zõ dés ér vény te len sé gé nek oka)
fel is me ré sét köve tõen, az ere de ti leg ér vény te len be jegy -
zés rõl  szóló ha tá ro za tot kö ve tõ több mint hat van nap el tel -
te után tud ták be nyúj ta ni. Az Inytv. 63.  § (2) be kez dé se ér -
tel mé ben azon ban az zal szem ben, aki to váb bi be jegy zés
foly tán, az elõ zõ be jegy zés ér vé nyes sé gé ben bíz va, jó -
hiszemûen szer zett jo got, a tör lé si ke re se tet a kéz be sí tés tõl 
szá mí tott hat van nap alatt le het meg in dí ta ni, ha az ere de ti -
leg ér vény te len be jegy zés rõl  szóló ha tá ro za tot a sé rel met
szen ve dõ fél ré szé re kéz be sí tet ték. A be jegy zés tõl szá mí -
tott há rom év alatt le het a tör lé si ke re se tet meg in dí ta ni, ha
kéz be sí tés nem tör tént. Az Íté lõ táb la a ki fo gás olt ren del -
ke zés meg sem mi sí té sé re irá nyu ló ké rel mét az Al kot mány
57.  § (1) be kez dé sé nek, 8.  § (2) be kez dé sé nek, 13.  § (1) be -
kez dé sé nek és 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mé re ala pí tot ta.
En nek alá tá masz tá sa ként hi vat ko zott az Inytv. 5.  § (5) be -
kez dé sé nek meg sem mi sí té sé rõl ho zott 80/2006. (XII. 20.)
AB ha tá ro zat ban (a továb biak ban: Abh.; ABH 2006, 892.)
ki fej tett in do ko lás ra. Elõ ad ta, hogy az in gat lan-nyil ván tar -
tás köz hi te les sé gé nek alap el vét meg fo gal ma zó 5.  § (5) be -
kez dés  valójában az Inytv. 63.  § (2) be kez dé sé ben kap
tény le ges nor ma tív tar tal mat, kö te le zõ en irány adó ren del -
ke zést. Így mind azon ér vek és szem pon tok, ame lyek meg -
ala poz ták az 5.  § (5) be kez dés meg sem mi sí té sét, a kifogá -
solt sza bály alkot mány elle nességét is nyo ma ték kal fel ve -
tik. Az ere de ti tu laj do nos szá má ra a jog vesz tõ ként ér tel -
me zett hat van na pos ke re set in dí tá si ha tár idõ kü lö nö sen
 sérelmes, mi vel ilyen rö vid idõ alatt az ese tek túl nyo mó
 részében az ér vény te len ség oká ról tu do mást sem sze rez,
ön hi bá ján kí vül nincs ab ban a hely zet ben, hogy a tör lé si
ke re se tet elõ ter jeszt hes se.

Te kin tet tel arra, hogy az Abh.-ban az Al kot mány bí ró -
ság az Inytv. 5.  § (5) be kez dé sét 2007. jú ni us 30-i ha tállyal 
sem mi sí tet te meg, a 63.  § (2) be kez dés meg sem mi sí té sét is 
vissza me nõ leg ezen ha tár idõ vel kér te.

II.

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

kus jog ál lam.”
„8.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra

és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”
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„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz  való jo got.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek joga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a
 jogait és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len
és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son
 bírálja el.”

2. Az Inytv. tá ma dott ren del ke zé se:
„63.  § (2) Az zal szem ben, aki to váb bi be jegy zés foly -

tán, az elõ zõ be jegy zés ér vé nyes sé gé ben bíz va, jó hi sze -
mû en szer zett jo got, a tör lé si ke re se tet a kéz be sí tés tõl szá -
mí tott hat van nap alatt le het meg in dí ta ni, ha az ere de ti leg
ér vény te len be jegy zés rõl  szóló ha tá ro za tot a sé rel met
szen ve dõ fél ré szé re kéz be sí tet ték. A be jegy zés tõl szá mí -
tott há rom év alatt le het a tör lé si ke re se tet meg in dí ta ni, ha
kéz be sí tés nem tör tént.”

III.

A bí rói kez de mé nye zés rész ben meg ala po zott.

1. Az Íté lõ táb la az Inytv. 63.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét
lé nye gé ben ugyan azon in do kok alap ján kér te, ame lyek re
fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban az Inytv.
5.  § (5) be kez dé sét meg sem mi sí tet te.

Az Inytv. 5.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben az ér vény te len
ok ira ton ala pu ló be jegy zés alap ján a jó hi sze mû har ma dik
sze mély ja vá ra be jegy zett jog, ille tõ leg fel jegy zett tény
a rang he lyé re irány adó idõ pont tól szá mí tott há rom év
 eltelte után az in gat lan-nyil ván tar tás ból nem volt töröl -
hetõ. Az Al kot mány bí ró ság az Abh. in do ko lás ban kifej -
tette: „Az Inytv. 5.  § (1)–(3) be kez dé se ér tel mé ben a köz -
hi te les ség bõl – amely a be jegy zett jo gok, fel jegy zett
 tények fenn ál lá sá nak hi te les ta nú sí tá sát je len ti – a je len
ügy szem pont já ból az kö vet ke zik, hogy a jo gok, té nyek
tör lé se ese tén vé le lem szól amel lett, hogy az in gat lan ra
 vonatkozóan más jog, mint amit a nyil ván tar tás fel tün tet,
nem áll fenn. A jog al ko tó vé de lem ben ré sze sí ti an nak
a jog szer zé sét, aki az in gat lan-nyil ván tar tás ban bíz va,
 jóhiszemûen köt szer zõ dést, tesz jog nyi lat ko za tot.

Ön ma gá ban azon ban az in gat lan-nyil ván tar tás hoz fû zõ -
dõ köz bi za lom nem te kint he tõ olyan cél nak, amely a jó -
hiszemû har ma dik sze mély – eset leg bûn cse lek ménnyel
össze füg gõ – jog szer zé sé vel szem ben az ere de ti jo go sult
igény ér vé nye sí té sé nek kor lá to zá sát al kot má nyo san in do -
kol ná, mert az ér vény te len ok ira ton ala pu ló, hi bás be jegy -
zés ben bíz va a har ma dik sze mély nem sze rez het tu laj don -
jo got, vagy is nincs olyan vé den dõ al kot má nyos jog, amely 
az ere de ti tu laj do nos al kot má nyos jo gá nak kor lá to zá sát
szük sé ges sé ten né.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint ezért a bí ró -
ság hoz for du lá si jog kor lá to zá sá nak al kot má nyo san el fo -

gad ha tó in do kát ki zá ró lag – az in gat lan-nyil ván tar tás köz -
hi te les sé gé hez kap cso ló dó an – a jog ál la mi ság ból követ -
kezõ jog biz ton ság adja meg.

Ugyan ak kor azon ban az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja
sze rint a kor lá to zás mér té ke nem áll arány ban az el ér ni
 kívánt cél lal. Az érin tett sza bály az elõbb vá zolt ér de ke ket
elõ tér be he lyez ve, nagy súlyt fek tet a be jegy zett jog jo go -
sult ja ér de ke i nek a vé del mé re, te kin tet nél kül az ere de ti
 jogosultra, aki nek tu laj don jo gát vagy más be jegy zett jo gát 
az ér vény te len ok irat alap ján tö röl ték. Így az ará nyos ság
kö ve tel mé nyé nek nem tesz ele get: a cél el éré sé re olyan
esz közt vá laszt – a tör lést jog vesz tõ és rö vid tar ta mú ha tár -
ide ig en ge di meg, amely nek kö vet kez té ben az ere de ti jog -
szer zõ nek az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí -
tott jog ér vé nye sí té si jo gát kor lá toz za. Köz ve tet ten sé rül az 
Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett tu laj don hoz
 való joga, ami kor a be jegy zés alap já ul szol gá ló ok irat
 érvénytelensége ese tén az ere de ti tu laj do nos nak a tu laj do -
ni igé nye el enyé szik. Ha son ló an a tu laj don hoz  való jog
kor lá to zá sá hoz ve zet, ha a be jegy zett te her az idõ mú lás ra
te kin tet tel nem tö röl he tõ.

Így a ren del ke zés a szük sé ges nél na gyobb mér ték ben
kor lá toz za az ere de ti jo go sul tat al kot má nyos alap jo gá nak
gya kor lá sá ban az ál tal, hogy a tör lé si ha tár idõt jog vesz tõ és 
ki vé telt nem en ge dõ sza bály ként al kal maz za, vagy is a cél,
az in gat lan-nyil ván tar tás hoz kap cso ló dó jog biz ton ság
nem áll arány ban az zal a jog sé re lem mel, ame lyet az ere de -
ti jo go sult szen ved el, ami kor ön hi bá ján kí vül nem tud ja
ér vé nye sí te ni ke re set in dí tá si jo gát.

Az Al kot mány bí ró ság sze rint te hát nem ál la pít ha tó meg 
olyan alap ve tõ jog vagy al kot má nyos ér ték, amely nek vé -
del me az igény ér vé nye sí tés – kü lö nös te kin tet tel a ha mis
vagy ha mi sí tott ok ira ton ala pu ló be jegy zés re – ilyen nagy -
mér té kû kor lá to zá sát in do kol ná, meg aka dá lyoz va, hogy
há rom éven túl le he tõ ség nyíl jék a jog vi ta ren de zé sé re.

Ezért a tá ma dott ren del ke zés sér ti az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sét, egy ben jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez,
így az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jog ál la mi -
ság kö ve tel mé nyé vel is el len té tes.” (ABH 2006, 892,
898–899.)

2. Mi ként arra a kez de mé nye zõ bí ró ság rá mu ta tott, mi -
vel az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság nem sem mi sí tet te
meg az alap el vi sza bály ér vé nye sü lé sét biz to sí tó tech ni kai
ren del ke zést, a bí rói gya kor lat az ab ban fog lal ta kat vál to -
zat la nul kö te le zõ en al kal ma zan dó nak te kin ti.

Az Al kot mány bí ró ság az Inytv. 5.  § (5) be kez dé se és
63.  § (2) be kez dé se össze ve té se kap csán meg ál la pí tot ta,
hogy azok egy más sal össze füg gõ, de egy más nak tel je sen
meg nem fe lel tet he tõ sza bá lyo kat tar tal maz nak. A két ren -
del ke zés az ál tal kap cso ló dik egy más hoz, hogy mind két
eset ben ér vény te len ok ira ton ala pu ló be jegy zés alap ján
a jó hi sze mû har ma dik sze mély ja vá ra be jegy zett jog, il let -
ve fel jegy zett tény tör lé sé rõl, arra vo nat ko zó ha tár idõ rõl
van szó. Az 5.  § (5) be kez dés azon ban a be jegy zett jog
vagy tény in gat lan-nyil ván tar tás ból  való tör lé sé re ál la pí -

15668 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/59. szám



tott meg jog vesz tõ ha tár idõt, míg a 63.  § (2) be kez dé se
a tör lé si per meg in dí tá sá nak ha tár ide jét rög zí ti. Az alap el -
vi sza bály cím zett je alap ve tõ en az in gat lan ügyi ha tó ság,
a per in dí tá si ha tár idõ ugyan ak kor a tör lé si per ben el já ró
bí ró ság nak és az igényt ér vé nye sí tõ fél nek szól. A 63.  §
(2) be kez dé se két fé le ha tár idõt is rög zít, at tól füg gõ en,
hogy az ere de ti, az ér vény te len ok ira ton ala pu ló jog vagy
tény be jegy zé sé rõl (vagy is az ér vény te len be jegy zés rõl)
 szóló ha tá ro za tot a sé rel met szen ve dõ fél nek kéz be sí tet ték
vagy sem. Ha igen, ak kor a kéz be sí tés tõl szá mí tott hat van
na pon be lül, ha nem, ak kor a be jegy zés tõl szá mí tott há rom 
éven be lül le het meg in dí ta ni a tör lé si ke re se tet.

Az Inytv. 5.  § (5) be kez dé sé ben rög zí tett, va la mint
a 63.  § (2) be kez dé sé ben ta lál ha tó ha tár idõk kez de te és
vége nem esett egy be. Az 5.  § (5) be kez dés sze rin ti há rom -
éves ha tár idõ a har ma dik sze mély jo gá nak rang he lyé re
irány adó idõ pont tól kez dõ dött. Ez zel szem ben a tör lé si
 kereset meg in dí tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ – at tól füg gõ en,
hogy a tör lé si ke re set meg in dí tá sát meg elõ zõ en a köz vet -
len jog szer zõ ja vá ra  szóló be jegy zé si ha tá ro za tot az ere de -
ti jo go sult szá má ra kéz be sí tet ték vagy sem – a ha tá ro zat
kéz be sí té sé tõl, il let ve en nek hi á nyá ban a köz vet len jog -
szer zõ jo gá nak be jegy zé sé tõl kez dõ dik. Az alap el vi sza -
bály nem volt te kin tet tel a tör lé si ke re se tek el bí rá lá sá nak
idõ tar ta má ra sem. Ezt a kol lí zi ót – az Abh.-ban is hi vat ko -
zott, bár nem kö te le zõ ér vé nyû jog egy sé gi ha tá ro zat ban
ki fe je zés re jutó – bí rói gya kor lat (A Leg fel sõbb Bí ró ság
Pol gá ri Kol lé gi u má nak vé le mé nye az in gat lan át ru há zá si
szer zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa irán ti és az
in gat lan-nyil ván tar tá si pe rek össze füg gé se i rõl, BH
2005/9.; a továb biak ban: Vé le mény) úgy ol dot ta fel, hogy
az 5.  § (5) be kez dé sét nem te kin tet te a tör lés el ren de lé se
aka dá lyá nak, ha a ke re se tet az Inytv. 63.  § (2) be kez dé sé -
ben sze rep lõ ha tár idõn be lül in dí tot ták meg. Így a bí ró sá gi
el já rás idõ tar ta ma  miatt a fel pe res nem esett el az ere de ti
ál la pot hely re ál lí tá sá nak, azaz a ké sõb bi jo gok tör lé sé nek
le he tõ sé gé tõl.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a 63.  § (2) be kez dé sé nek ér tel me -
zé se kap csán a Vé le mény ben rá mu ta tott: „A tör vény szö -
ve ge zé sé bõl és in do ko lá sá ból kö vet ke zõ en ezek a ha tár -
idõk a köz vet len szer zõ ja vá ra  szóló be jegy zé si ha tá ro zat
kéz be sí tés tõl vagy a be jegy zés tõl kez dõd nek. Ez egy ben
azt is je len ti: a to váb bi (har ma dik) jó hi sze mû jog szer zõ
már a szer zõ dé se meg kö té se kor biz to s le het jog szer zé sé -
ben, mert joga nem tö röl he tõ

– ha a köz vet len szer zõ joga több mint há rom éve be -
jegy zé sé re ke rült,

– e ha tár idõ el tel te elõtt ak kor, ha a köz vet len szer zõ
(és an nak eset le ges há rom éven be lü li elõd je) jo gá nak be -
jegy zé sé rõl  szóló ha tá ro za tot a sé rel met szen ve dett ér de -
kelt nek (a köz vet len szer zõ elõd jé nek, és an nak elõd jé nek) 
kéz be sí tet ték, és hat van nap alatt nem in dí tott tör lé si pert.

Ab ban az eset ben, ha a to váb bi jog szer zõ be jegy zé si
 kérelme az in gat lan-nyil ván tar tás ban csu pán szél jegy ként
sze re pel (amely csak az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás
meg in dí tá sát ta nú sít ja, de nem nyil ván tar tott jog), a szer -

zõ dés ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sa iránt meg in dí tott
per re te kin tet tel a föld hi va ta li el já rást az Inytv. 47.  §
(2) be kez dé se sze rint – a fél be je len té se alap ján – fel kell
füg gesz te ni. Ha ez el ma radt és a jog be jegy zé sé re sor
 került, a továb biak ban a pe res el já rás a tör lé si per sza bá -
lya i nak figye lembe véte lével foly ta tó dik.”

Az Inytv. ren del ke zé se i bõl nem de rül ki, hogy a hat van
na pos, il let ve a há rom éves ke re set in dí tá si ha tár idõ jog -
vesz tõ, avagy el évü lé si jel le gû-e. A Leg fel sõbb Bí ró ság
4/2003. Pol gá ri jog egy sé gi ha tá ro za ta ér tel mé ben az idõ -
mú lás nak két fé le ha tá sa van: a jog vesz tés és az el évü lés.
A jog vesz tés sú lyos kö vet kez mé nye azon ban csak jog sza -
bály ki fe je zett ren del ke zé se alap ján áll hat be. A jog vesz -
tés sel nem járó anya gi jogi ha tár idõ en nek foly tán el évü lé -
si jel le gû. An nak el le né re, hogy az Inytv. tá ma dott ren del -
ke zé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõk höz a tör vény nem fûzi
a jog el enyé szé sé nek kö vet kez mé nyét, azok a Leg fel sõbb
Bí ró ság Vé le mé nye sze rint a köz hi te les ség el vé bõl kö vet -
ke zõ en jog vesz tõ jel le gû ek.

3. Tör lé si per ak kor in dít ha tó, ha az in gat lan-nyil ván -
tar tá si be jegy zés ér vény te len. A be jegy zés ér vény te len sé -
gé nek oka leg fõ képp a be jegy zés alap já ul szol gá ló ok irat
ér vény te len sé ge le het. Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban
át te kin tet te, mi lyen ese tek ben te kint he tõ a be jegy zés alap -
já ul szol gá ló ok irat ér vény te len nek. En nek ered mé nye ként 
meg ál la pí tot ta, hogy az ok irat ér vény te len, ha az ha mis
vagy ha mi sí tott ma gán ok irat, il let ve köz ok irat, va la mint
ha az ab ban fog lalt jog nyi lat ko zat, szer zõ dés ér vény te len.
(ABH 2006, 892, 894–896.) A ki fo gás olt ren del ke zés ben
fog lalt ha tár idõk szá mí tá sa szem pont já ból nincs jelentõ -
sége an nak, hogy a sé rel met szen ve dett fél mi kor sze rez
tu do mást a be jegy zés alap já ul szol gá ló ok irat ér vény te len -
sé gé rõl, vagy hogy más ok ból aka dá lyoz tat va volt-e igé -
nye bí ró ság elõt ti ér vé nye sí té sé ben. Így nem érin ti e ha tár -
idõ ket az sem, hogy a szer zõ dés sem mis sé gé re ha tár idõ
nél kül le het hi vat koz ni, il let ve, hogy a szer zõ dés meg -
támadására egy éves el évü lé si jel le gû ha tár idõn be lül van
le he tõ ség. Ha a tör lé si ke re set meg in dí tá sá ra nyit va álló
ha tár idõ el telt, a szer zõ dés ér vény te len sé ge foly tán az ere -
de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra, a jó hi sze mû har ma dik sze -
mély jo gá nak tör lé sé re már nincs mód. A gya kor lat ban sok 
eset ben a sé rel met szen ve dõ fél hoz zá já rul jo gá nak tör -
léséhez, il let ve a köz vet len jog szer zõ jo gá nak be jegy zé sé -
hez. Te szi ezt an nak tu da tá ban, hogy az ala pul fek võ ok irat 
(szer zõ dés) ér vé nyes, s a be jegy zõ ha tá ro zat kéz be sí té sé -
tõl szá mí tott hat van na pon, il let ve a be jegy zés tõl szá mí tott 
há rom éven be lül azért nem in dít tör lé si ke re se tet, mert
 ekkor még az ok ira tot ér vé nyes nek véli.

4. Az in dít vá nyo zó az Inytv. 63.  § (2) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló ké rel mét az
Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé re, va la mint eh hez kap cso -
ló dó an 2.  § (1) be kez dé sé re, 13.  § (1) be kez dé sé re, il let ve
ezek kel össze füg gés ben 8.  § (2) be kez dé sé re ala pí tot ta.

Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se rög zí ti, hogy min -
den ki nek joga van ah hoz, hogy va la mely per ben jo ga it és
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kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len és pár tat -
lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son bí rál ja el.
Az Al kot mány nak ez a ren del ke zé se, az el já rá si ga ran ci á -
kon túl, a bí ró ság hoz for du lás jo gát fog lal ja ma gá ban. Az
alap ve tõ jog ból kö vet ke zõ en az ál lam ra az a kö te le zett ség
há rul, hogy – egye bek kö zött – a pol gá ri jogi jo gok és
 kötelezettségek (a pol gá ri jo gi nak te kin tett jog vi ták) el bí -
rá lá sá ra bí rói utat biz to sít son. Ez a ren del ke zés azon -
ban – az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé re fi gye lem -
mel – nem je len t kor lá toz ha tat lan ala nyi jo got a per in dí tás -
ra. [59/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 353,
355.; 930/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 502, 505.;
32/2003. (VI. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 2003, 380, 389.]

A bí ró ság hoz for du lás jo gá nak kor lá to zá sát je len ti, ha
a jog al ko tó az igény bí ró ság elõt ti ér vé nye sít he tõ sé gét
 határidõhöz köti. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban
 önmagában ez nem el len té tes a bí ró ság hoz for du lás jo gá -
val. E kor lá to zás vi szont csak ak kor fe le l meg az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dés bõl fa ka dó kö ve tel mény nek, ha
 valamely al kot má nyos cél el éré sé hez szük sé ges, s az zal
ará nyos.

Az Al kot mány bí ró ság több ko ráb bi ha tá ro za tá ban fog -
lal ko zott a jog vesz tõ ke re set in dí tá si ha tár idõk nek és az
Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé nek kap cso la tá val.

A 935/B/1997. AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény azon ren del ke zé -
sét vizs gál ta, amely sze rint a tár sa sá gi ha tá ro za to kat bí ró -
ság elõtt a ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott 30 na pon
be lül le het meg tá mad ni (Gt. 1. 45.  §). Az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te: „Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé nek a
 sérelme ak kor len ne meg ál la pít ha tó, ha az or vos lás le he tõ -
sé ge egy ál ta lán nem len ne adott. A jog rend szer ilyen hi á -
nyai ese tén van he lye az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta
sze rint az alkot mány elle nesség ki mon dá sá nak. [63/1997.
(XII. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 365.]. Ez zel szem ben
ön ma gá ban az a ta pasz ta lat, hogy egy lé te zõ, a bí ró sá gi
út igény be vé te lét biz to sí tó – de azt idõ be li kor lát hoz
kötõ – sza bály al kal ma zá sa egyes ese tek ben mél tány ta lan,
vagy akár igaz ság ta lan ered mény re ve zet het, még nem
 jelenti az alap jog szük ség te len és arány ta lan kor lá to zá sát.” 
(ABH 1998, 765, 772–773.) A jog vi szo nyok igaz sá gos
ren de zé sé hez és a jog biz ton ság hoz fû zõ dõ ér dek vi szo -
nyá val kap cso la to san az Al kot mány bí ró ság egy út tal utalt
azon gya kor la tá ra, mely sze rint „[a]z anya gi igaz sá gos ság
jog ál la mi kö ve tel mé nye a jog biz ton sá got szol gá ló in téz -
mé nye ken és ga ran ci á kon be lül ma rad va  valósulhat meg.”
[9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 59, 65.]. A bí ró -
ság hoz  való for du lás joga így – ha son ló an az Al kot mány
ál tal dek la rált töb bi alap jog hoz – nem ab szo lút jel le gû
 jogosultság, ha nem a jog ál la mi ság ele me ként meg je le nõ
jog biz ton ság kor lá tai kö zött jut hat csak ér vény re. A konk -
rét ügy ben az Al kot mány bí ró ság arra a kö vet kez te tés re
 jutott, hogy a jog biz ton ság ál ta lá nos kö ve tel mé nye a tár sa -
sá gi ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra biz to sí tott le he tõ -
ség kap csán a tár sa sá gi jog olyan, pri o ri tást él ve zõ cél ki tû -
zé se i ben konk re ti zá ló dik, mint a for ga lom biz ton ság és

a hi te le zõ vé de lem. Ezek re fi gye lem mel a ke re set in dí tá si
jog idõ be li kor lá to zá sát nem ítél te sem szük ség te len nek,
sem pe dig arány ta lan nak.

Egy ké sõb bi ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság a tár -
sas há zi ha tá ro za tok ér vény te len sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló ke re se tek elõ ter jesz tésére nyit va álló jog vesz tõ
ha tár idõ al kot má nyos sá gá val fog lal ko zott. Meg ál la pí tot -
ta, hogy a hat van na pos ha tár idõ ele gen dõ arra, hogy a
 tulajdonostárs él hes sen ke re set in dí tá si jo gá val, más részt
meg fe lel a tár sas ház za var ta lan mû kö dé se biz to sí tá sá ra
irá nyu ló kö ve tel mény nek is. Ugyan ak kor úgy ta lál ta, hogy 
e ha tár idõ jog vesz tõ jel le ge al kot má nyo san nem in do kol -
ha tó. Az Al kot mány bí ró ság le szö gez te: „Ál ta lá ban nem
sér ti a bí ró ság hoz  való jo got az, ha a bí ró ság hoz for du lást
jog vesz tõ ha tár idõ vel kor lá toz zák. Is mert és gyak ran
 alkalmazott meg ol dás a jog rend sze ren be lül az, hogy ha
(az anya gi jogi) tör vény va la mely igény ér vé nye sí té sé re,
ke re set in dí tás ra ha tár idõt szab meg, a ha tár idõ el mu lasz tá -
sa az zal a kö vet kez ménnyel jár, hogy az el mu lasz tott cse -
lek mény a ké sõb bi ek ben már nem pó tol ha tó.” [3/2006.
(I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 65, 94–95.] Hang sú lyoz -
ta ugyan ak kor az Al kot mány bí ró ság, hogy a pe res fe lek
(az adott ügy ben a köz gyû lés ha tá ro za tát vi ta tó tu laj do -
nos társ és a tár sas ház) po zí ci ó ját egyen lõ súllyal kell mér -
le gel nie a tör vényhozónak, mert bár me lyik po zí ció egy -
oldalú ked vez mé nye zé se a bí rói út hoz  való alap ve tõ jog
sé rel mé hez ve zet het.

Az Al kot mány bí ró ság úgy ta lál ta, hogy a tá ma dott sza -
bály a bí ró ság hoz for du lás jo gá nak gya kor lá sát a köz gyû -
lés ha tá ro za tát vi tás sá ten ni kí vá nó tu laj do nos tár sat ille -
tõen egy ol da lú an kor lá toz ta, ha a köz gyû lés össze hí vá sá -
nak, a meg hí vó köz lé sé nek, a jegy zõ könyv ve ze tés nek
vagy kü lö nö sen a köz gyû lé sen meg ho zott ha tá ro za tok ról
 való ér te sí tés for má já nak és ha tár ide jé nek sza bá lyai meg -
sé rül tek. Ez ál tal elõ for dul ha tott, hogy a tu laj do nos társ
 keresetindítási jo gát ment he tõ ok ból, ön hi bá ján kí vül nem
tud ta ér vé nye sí te ni, és a hát rá nyos kö vet kez mé nye ket
más ként sem le he tett el há rí ta ni. E kor lá to zás pe dig nem
állt arány ban az elé rí ni kí vánt cél lal, azaz a tár sas ház
 zavartalan mû kö dé sé hez fû zõ dõ ér de kek vé del mé vel.

Ké sõbb, a 70/2006. (XII. 13.) AB ha tá ro zat ban az
 Alkotmánybíróság a bí ró sá gi el já rást meg in dí tó ke re set le -
vél vagy ké re lem ké se del mes be nyúj tá sá ról  szóló 4/2003.
Pol gá ri jog egy sé gi ha tá ro zat al kot má nyos sá gá nak vizs gá -
la ta kö ré ben – ko ráb bi ha tá ro za ta i ban ki fej tett ál lás pont ját
össze fog lal va – meg ál la pí tot ta, hogy „a ke re set in dí tá si jog 
ha tár idõ höz kö té se szük sé ges kor lá to zá sa a bí ró ság hoz
for du lás jo gá nak (a jog ál la mi ság ból erdõ jog biz ton ság is
ezt kö ve te li meg), az ará nyos sá gi kri té ri um pe dig a ha tár -
idõ hosszá hoz mér ten ha tá roz ha tó meg”. (ABH 2006, 786, 
798.) Egy út tal meg erõ sí tet te, hogy a jog vesz tõ ke re set in -
dí tá si ha tár idõ meg ha tá ro zá sa ön ma gá ban nem alkot -
mány elle nes.

Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság – mi ként arra je len
ha tá ro za tá ban már utalt – meg sem mi sí tet te az Inytv. 5.  §
(5) be kez dé sét, mely maga nem ke re set in dí tá si ha tár idõt
sza bá lyo zott. In do ko lá sá ban rá mu ta tott arra, hogy „a bí ró -
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ság hoz for du lá si jog kor lá to zá sá nak al kot má nyo san el fo -
gad ha tó in do kát ki zá ró lag – az in gat lan-nyil ván tar tás köz -
hi te les sé gé hez kap cso ló dó an – a jog ál la mi ság ból kö vet ke -
zõ jog biz ton ság adja meg”. (ABH 2006, 892, 898.) Azon -
ban arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy mi vel az Inytv.
a tör lé si ha tár idõt jog vesz tõ, ki vé telt nem en ge dõ sza bály -
ként al kal maz za, a cél nem áll arány ban az zal a jog sé re -
lem mel, ame lyet az ere de ti jo go sult szen ved el, ami kor
 önhibáján kí vül nem tud ja ér vé nye sí te ni ke re set in dí tá si
 jogát. (ABH 2006, 892, 899.)

A 914/B/2006. AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság
a bí ró ság hoz for du lás jo gá val össze füg gés ben nem ta lál ta
al kot mány sér tõ nek a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló tör vény
azon ren del ke zé sét, mely sze rint hat van na pos jog vesz tõ
ha tár idõn be lül le het a jog sér tõ ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta
irán ti pert meg in dí ta ni. Ám eb ben az ügy ben is ki emel te,
hogy a szö vet ke zet va la mely ha tá ro za tát vi ta tó tag vagy
nem tag tu laj do nos és a szö vet ke zet po zí ci ó ját egyen lõ
súllyal kell mér le gel nie a tör vényhozónak, ami kor a ha tá -
ro zat fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló ke re set nél a ke re set in dí tás
egyes fel té te le i rõl dönt. Ezt úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy
a jog al ko tó egyik po zí ci ót se ked vez mé nyez ze egyolda -
lúan. Ilyen egy ol da lú sá got je len tett azon ban a vizs gált tör -
vény sza bá lyo zá si kör nye ze té ben az, hogy a ha tá ro zat
meg ho za ta lá tól, s nem a köz lés tõl szá mí tott a ke re set in dí -
tás ra nyit va álló és jog vesz tõ ha tár idõ. (ABH 2007, 2067,
2069–2070.)

5. A je len el já rás tár gyát ké pe zõ ren del ke zé sek te kin te -
té ben a bí ró ság hoz for du lá si jog kor lá to zá sá nak al kot má -
nyos cél ja – az Abh.-ban ki fej tet tek kel össz hang -
ban – a jog biz ton ság ban rej lik. A for ga lom biz ton ság, me -
lyet az in gat la nok mint (ren del te té sük nél, va la mint ér té -
kük nél fog va) kü lön le ges va gyon tár gyak te kin te té ben az
in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te les sé ge hi va tott biz to sí ta ni,
je len ügy szem pont já ból azt je len ti, hogy amennyi re le het -
sé ges, a tény le ges jogi vi szo nyok fe lel je nek meg a nyil -
ván tar tás ban fog lalt hely zet nek. Mi nél szé le sebb kör ben
en ge di meg a jog sza bály a köz hi te les ség át tö ré sét, an nál
ke vés bé tud ja be töl te ni funk ci ó ját a nyil ván tar tás, s a for -
ga lom biz ton sá ga an nál na gyobb sé rel met szen ved. A for -
ga lom biz ton sá gá val szem ben azon ban meg fe le lõ vé de -
lem ben kell ré sze sí te ni a sé rel met szen ve dõ fe let is.

Az Inytv. 63.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ke re set -
in dí tá si ha tár idõ ro kon sá got mu tat az el bir tok lás sal, il let ve 
az el évü lés sel. Mind egyik eset ben ugyan is az idõ mú lá sa
va la mely jog el ve szí té sé vel, bí rói úton  való ki kény sze rít -
he tõ sé ge el enyé szé sé vel (eset leg egy ide jû leg más jo gá nak
ke let ke zé sé vel) jár. Az Inytv. ki fo gás olt sza bá lya (ún. te -
lek köny vi el bir tok lás) kü lö nö sen az el bir tok lás sal von ha tó 
pár hu zam ba ab ból ki fo lyó lag, hogy mind két eset ben a lát -
szó la gos és a tény le ges jogi vi szo nyok egy más nak nem
 felelnek meg. El bir tok lás ese tén a bir to kos tu laj do nos nak
tün te ti fel ma gát, mi köz ben  valójában nem az. Az
Inytv.-ben sza bá lyo zott eset ben vi szont az in gat lan-nyil -
ván tar tás jo go sult ként (tu laj do nos ként) tün tet fel va la mely 
sze mélyt (eset leg nem tün tet fel kö te le zett ként va la kit),

mi köz ben a  valós jogi hely zet ez zel nem esik egy be. Mind -
két eset ben az idõ mú lá sá nak kö vet kez mé nye az, hogy
a jog biz ton ság ér de ké ben a tény le ges jogi hely ze ten fe lül -
ke re ke dik a lát szó la gos, s a lát szat sze rin ti jo go sult  valódi
jo go kat sze rez (kö te le zett ség tõl men te sül).

Az Al kot mány bí ró ság az el bir tok lás in téz mé nyét
a 38/B/2002. AB ha tá ro za tá ban alap ve tõ en az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé se és 13.  §-a vo nat ko zá sá ban vizs gál ta, ám
meg ál la pí tá sai meg fele lõen irány adók je len ügy ben is.

„A tu laj don jog ma gán jo gi kor lát ja i nak vizs gá la tá nál is
figye lembe kell ven ni a jog ál la mi ság el vét. A jog ál la mi ság 
el vé nek lé nye ges ele me a jog biz ton ság. A jog biz ton -
ság – amel lett, hogy az egyes jog sza bá lyok egy ér tel mû sé -
gét kö ve te li meg – azt is je len ti, hogy a jog in téz mé nyek
mû kö dé se egy ér tel mû és ki szá mít ha tó le gyen. Erre te kin -
tet tel mond ta ki az el já rás jogi ga ran ci á it vizs gál va
a 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, hogy az el já rás so rán
 hozott ha tá ro zat hoz fû zött jog erõ a jog biz ton sá got szol -
gál ja. Ezért fo gad ha tó el a jog erõ a ha tá ro zat tar tal mi
 helyességétõl füg get le nül (ABH 1992, 59, 65–66.).

A hosszú idõ tar ta mig fenn ál ló pol gá ri jogi vi szo nyok
te kin te té ben fej tet te ki az Al kot mány bí ró ság a 32/1991.
(VI. 6.) AB ha tá ro zat ban, hogy a jog biz ton ság ál ta lá ban
a jog sta bi li tá sát je len ti, de ez az ál lan dó ság nem min den
eset ben ér vé nye sül het. Be kö vet kez het nek olyan ese mé -
nyek, ame lyek a pol gá ri jogi jog vi szo nyok ala nyai jogi
hely ze té nek meg vál toz ta tá sát te he tik szük sé ges sé (ABH
1991, 146, 152–153, 158.). Az el bir tok lás ese té ben – bár
nem szer zõ dé ses vi szony ban – olyan hely zet rõl van szó,
amely ben a tu laj do nos nem gya ko rol ja jo gát, és a tu laj don -
jog tár gya a tu laj do nos tól kü lön bö zõ sze mély nek a bir to -
ká ban van; ez a sze mély je le nik meg a kör nye zet elõtt úgy,
mint aki tu laj do nos. A for gal mi élet biz ton sá ga in do kol ja
a tu laj do nos és a bir to kos jogi hely ze té nek meg vál toz ta tá -
sát, az el bir tok lás sal tör té nõ tu laj don szer zés el is me ré sét.”
(ABH 2005, 1058, 1062.)

Az Al kot mány bí ró ság fen ti dön té sé ben nem te kin tet te
alkot mány elle nesen rö vid nek a 15 éves el bir tok lá si idõt
(mely ugyan ak kor a tu laj do nos ál tal meg sza kít ha tó, s ez zel 
az el bir tok lá si idõ új ra kez dõ dik). Az Inytv. 63.  § (2) be -
kez dé se az el bir tok lás hoz ké pest jó val szi go rúbb ha tár idõ -
ket ír elõ, mely nek azon ban al kot má nyo san el fo gad ha tó
oka, hogy az in gat lan-nyil ván tar tá son ke resz tül bo nyo ló -
dik le az in gat lan fo ga lom túl nyo mó több sé ge. Ezért nyo -
mó sabb ér dek fû zõ dik ah hoz, hogy a lát szat sze rin ti hely -
zet tör lé sé re csak rö vi debb idõn be lül ke rül hes sen sor.
Emel lett az in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te les sé ge, s en nek
ré vén a for ga lom biz ton sá ga ha té ko nyan nem ga ran tál ha -
tó, ha a tör lé si ke re set meg in dí tá sá ra nyit va álló ha tár idõ
ki zá ró lag szub jek tív jel le gû, s a sé rel met szen ve dett fél
 tudati ál la po tá tól, il let ve at tól függ, hogy joga ér vé nye sí té -
sé ben aka dá lyoz tat va van-e.

A fen ti ek alap ján azt kell meg vizs gál ni, va jon az el ér ni
kí vánt cél lal ará nyos-e a hat van na pos és a há rom éves
 keresetindítási ha tár idõ.
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5.1. Ön ma gá ban a hat van na pos ke re set in dí tá si ha tár -
idõ – mi ként az az Al kot mány bí ró ság ko ráb bi dön té se i bõl
ki tû nik – nem je len ti a bí ró ság hoz for du lás jo gá nak arány -
ta lan kor lá to zá sát. Ez az idõ tar tam elég hosszú idõ arra,
hogy az érin tett fél át gon dol ja, kí ván-e ke re se tet in dí ta ni, s 
ha igen, azt mire ala pít ja. A kor lá to zás ará nyos sá gá nak
meg íté lé sé hez azon ban a ke re set in dí tás egyéb fel té te le it is
figye lembe kell ven ni. En nek so rán nem le het el te kin te ni
at tól, hogy e ha tár idõ a be jegy zõ ha tá ro zat kéz be sí té sé vel
kez dõ dik és jog vesz tõ jel le gû. A hat van na pos – re la tí ve
rö vid – ke re set in dí tá si ha tár idõ ak kor te kint he tõ az el ér ni
kí vánt cél lal ará nyos nak, ha a fél  valóban abba a hely zet be
ke rül, hogy a tör lé si per meg in dí tá sát re á li san mér le gel he -
ti. Az ér vény te len be jegy zés rõl ho zott ha tá ro zat kéz be sí té -
se ak kor hoz za ilyen hely zet be a sé rel met szen ve dõ fe let,
ha ez zel egy ide jû leg sze rez tu do mást a be jegy zés ér vény -
te len sé gé rõl is. Mind ad dig, míg a be jegy zés rõl tud, ám
 annak ér vény te len sé gét nem is me ri fel, jo ga i nak vé del me
ér de ké ben ön hi bá ján kí vül nem ké pes ered mé nye sen fel -
lép ni, a tör lé si ke re se tet ugyan is nem tud ja mire ala pí ta ni.
Ha a be jegy zés ér vény te len sé gé rõl a sé rel met szen ve dõ fél 
csak utóbb sze rez tu do mást, vagy egyéb ok nál fog va erre
csak ké sõbb tud hi vat koz ni, a hat van na pos ha tár idõ sok
eset ben már el is telt, avagy ab ból olyan rö vid idõ ma radt
hát ra, mely a ke re set in dí tás ról  való dön tés meg ho za ta lá ra
elég te len. A ha tár idõ el mu lasz tá sa – a bí rói gya kor la tot
ala pul véve – pe dig jog vesz tés sel jár, mely sem mi lyen kö -
rül mény re te kin tet tel nem ment he tõ ki, nem iga zol ha tó.

A tör lé si ke re set meg in dí tá sá val az ere de ti jo go sult ti pi -
ku san tu laj do ni igé nyét kí ván ja ér vé nye sí te ni, így a ke re -
set in dí tá si ha tár idõ kor lá to zá sa azt is je len ti, hogy a ha tár -
idõ el mu lasz tá sá val az ere de ti tu laj do ni vi szo nyok hely re -
ál lí tá sá ra nem ke rül het sor. A ke re set in dí tás te hát a tu laj -
don vé del mé nek esz kö ze, ily mó don az ere de ti tu laj do nos
az ál lam tól vé de lem re tart hat igényt. A tá ma dott ren del ke -
zés vizs gá la ta so rán ugyan ak kor fi gye lem mel kell len ni
arra, hogy a vé del met egy olyan sze méllyel szem ben kell
nyúj ta ni, aki maga is jó hi sze mû en, el len ér ték fe jé ben sze -
rez te meg az in gat lant. Az ere de ti tu laj do nos, va la mint
a jó hi sze mû har ma dik sze mé lye ket védõ in gat lan-nyil ván -
tar tá si köz hi te les ség egy más sal szem ben ál ló, s az ál lam
 által egy aránt vé den dõ ér de ke it el sõ sor ban a tör -
vényhozónak kell mér le gel nie. Az Al kot mány bí ró ság
alkot mány elle nességet ak kor ál la pít hat meg, ha a mér le ge -
lés az el len té tes ér de kek arány ta lan figye lembevételét
ered mé nye zi.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint a hat van na pos 
jog vesz tõ ke re set in dí tá si ha tár idõ nem áll arány ban az zal
a jog sé re lem mel, ame lyet az ere de ti jo go sult el szen ved.
Az ér vény te len be jegy zõ vég zés kéz be sí té sé tõl szá mí tott
hat van na pos ke re set in dí tá si ha tár idõ arány ta lan kor lá to -
zást je len t, ha az ere de ti jo go sult csak utóbb sze rez tu do -
mást a be jegy zés ér vény te len sé gé rõl, vagy pél dá ul csak
ezt köve tõen szû nik meg a kény szer vagy a fe nye ge tés.
Ilyen ese tek ben a tör vényhozó nem mér le ge li kel lõ súllyal
a sé rel met szen ve dõ fél po zí ci ó ját a jó hi sze mû har ma dik
sze méllyel, az in gat lan-nyil ván tar tás nak a jog biz ton ság -
ból fa ka dó köz hi te les sé gé vel szem ben.

A fen ti ek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság meg ál la -
pí tot ta, hogy az Inytv. 63.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott 
hat van na pos ke re set in dí tá si ha tár idõ sér ti az Al kot mány
57.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt bí ró ság hoz for du lás jo gát.

5.2. Az Inytv. 63.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott
 hároméves ha tár idõ – a je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak
2. pont já ban ki fej tet tek sze rint – szo ros össze füg gés ben
állt az Inytv. meg sem mi sí tett 5.  § (5) be kez dé sé vel. Az
Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság ez utób bi ren del ke zés
vizs gá la ta so rán arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy ön ma -
gá ban nem alkot mány elle nes, hogy meg ha tá ro zott idõ
 elteltét köve tõen a jó hi sze mû har ma dik sze mély ja vá ra
 bejegyzett jog, ille tõ leg fel jegy zett tény az in gat lan-nyil -
ván tar tás ból már nem tö röl he tõ, még ha ér vény te len ok ira -
ton ala pult is a be jegy zés. A ren del ke zést azért sem mi sí tet -
te meg, mert a há rom éves ha tár idõ jog vesz tõ és ki vé telt
nem en ge dõ sza bály ként ke rült meg fo gal ma zás ra. A ha -
tály vesz tés jö võ be ni idõ pont hoz kö té sé vel az Al kot mány -
bí ró ság ugyan ak kor le he tõ sé get adott a jog al ko tó nak az
Al kot mány nak meg fe le lõ sza bá lyo zás fel té te le i nek meg -
te rem té sé re, mellyel azon ban az Or szág gyû lés nem élt. Az
in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te les sé gét ga ran tá ló egyik
sza bály így ki ke rült az Inytv.-bõl, sze re pét tel jes egé szé -
ben a je len ügy ben vizs gált há rom éves ke re set in dí tá si
 határidõ vet te át. Az Al kot mány bí ró ság az Inytv. 63.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés al kot má nyos sá gá -
nak vizs gá la ta kö ré ben nem te kint he tett el az új ra sza bá -
lyo zás el ma ra dá sa foly tán ki ala kult hely zet tõl, ezért je len
ügy ben a jog biz ton ság vé del me ér de ké ben az Abh.-tól
füg get le nül ala kí tot ta ki ál lás pont ját.

Az Inytv. 63.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban
 szabályozott há rom éves ha tár idõ az ér vény te len be jegy -
zés tõl kez dõ dik és jog vesz tõ jel le gû. Tel je sen füg get len
ez ál tal a sé rel met szen ve dõ fél tu da ti ál la po tá tól és aka ra -
tá tól. Mi ként ugyan ak kor arra az Al kot mány bí ró ság e ha -
tá ro za tá ban már rá mu ta tott, az in gat lan-nyil ván tar tás köz -
hi te les sé ge ko moly csor bát szen ved ne, ha a tör vény csak
szub jek tív ha tár idõt írna elõ a tör lé si per meg in dí tá sá ra.
A jog vesz tõ ha tár idõ tar ta má nak meg ha tá ro zá sa kor mind -
azon ál tal a jog al ko tó nak meg fele lõen ér vény re kell jut tat -
nia az ere de ti jo go sult jo ga it is. Há rom év jel lem zõ en ele -
gen dõ idõ ah hoz, hogy az ere de ti tu laj do nos kel lõ gon dos -
ság és kö rül te kin tés mel lett fel is mer je a be jegy zés ér vény -
te len sé gét, s az eb bõl fa ka dó jog sé rel mé nek or vos lá sa cél -
já ból bí ró ság hoz for dul jon. Ezen idõ alatt a be jegy zés
alap já ul szol gá ló ok irat ér vény te len sé ge rend sze rint a
 sérelmet szen ve dõ fél tu do má sá ra jut, il let ve – idõ rõl idõ re 
az in gat lan-nyil ván tar tás tar tal má ról tör té nõ tá jé ko zó dás
ré vén – az érin tett a nyil ván tar tott jo gok és té nyek vál to zá -
sá ról is ér te sül het. Bár elõ for dul hat, hogy egyes ese tek ben
erre még sem ke rül sor, a jog biz ton ság és a jó hi sze mû har -
ma dik sze mély jo ga i nak vé del me ennyi idõ el tel té vel meg -
fe le lõ el len sú lyát ké pe zi a bí ró ság hoz for du lás joga kor lá -
to zá sá nak. Eb bõl a szem pont ból an nak is je len tõ sé ge van,
hogy e ha tár idõ nem min den ki vel, csu pán az in gat lan-nyil -
ván tar tá si be jegy zés ben bízó, jó hi sze mû har ma dik sze -
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méllyel szem ben áll ja út ját a ke re set in dí tás nak. Aki te hát,
bár tu da tá ban van an nak, hogy az in gat lan-nyil ván tar tá si
be jegy zés ér vény te len, de bí zik ab ban, hogy az õ tu do má -
sá val szem ben erõ sebb lesz az in gat lan-nyil ván tar tá si be -
jegy zés, ilyen vé de lem ben nem ré sze sül het.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint te hát a jó -
hiszemû har ma dik sze mé lye ket védõ jog biz ton ság és az
ere de ti jo go sult ér de ke i nek mér le ge lé se so rán a há rom -
éves jog vesz tõ ha tár idõ meg ál la pí tá sá val a jog al ko tó nem
lép te át az ará nyos ság ha tá rát. Egy út tal nem sé rül az
 Alkotmány 2.  § (1) be kez dé se sem, hisz an nak foly tán,
hogy há rom év jog vesz tõ ha tár idõ el tel té vel nem en ge di
meg a jó hi sze mû sze mély jo gá nak tör lé sét, s fenn tart ja az
in gat lan-nyil ván tar tás sze rin ti ál la po tot, épp a jog biz ton -
ság ér vé nye sü lé sét ga ran tál ja.

6. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé -
be üt kö zõ nek is ta lál ta az Inytv. 63.  § (2) be kez dé sét.
 Miután a hat van na pos ha tár idõ alkot mány elle nességét az
Al kot mány bí ró ság már az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé -
vel össze füg gés ben meg ál la pí tot ta, a tu laj don hoz  való jog -
gal kap cso lat ban csak a há rom éves ha tár idõt vizs gál ta.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu tat arra, hogy a ki fo gás olt
ren del ke zés köz vet le nül az igény ér vé nye sí tés ha tár ide jé -
nek meg ál la pí tá sá ról szól, de köz ve tet ten össze füg gés ben
áll az ere de ti tu laj do nos és a jó hi sze mû har ma dik sze mély
tu laj don jo gá val.

Az Al kot mány bí ró ság több ko ráb bi ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tu laj -
don hoz  való jo got. A már em lí tett 38/B/2002. AB ha tá ro -
za tá ban az el bir tok lás sza bá lya i nak al kot má nyos sá gi vizs -
gá la ta so rán rög zí tet te: „A tu laj don hoz  való jog alap ve tõ
jog ként ré sze sül al kot má nyos vé de lem ben [7/1991.
(II. 28.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 22, 25.]. A tu laj don hoz
 való jog nál az Al kot mány az egyén cse lek vé si sza bad sá gá -
nak anya gi alap ját védi a köz ha tal mi be avat ko zá sok kal
szem ben. A tu laj don szo ci á lis kö tött sé gei azon ban a tu laj -
don jog kor lá to zá sát le he tõ vé te szik. A kor lá to zás – kü lö -
nö sen az in gat la non fenn ál ló tu laj don jog ese té ben – gyak -
ran köz vet le nül nem a köz ja vá ra, ha nem más ma gán sze -
mé lyek ér de ké ben ér vé nye sül [64/1993. (XII. 22.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1993, 373, 380–381.].

Az el bir tok lás ese té ben a jogi sza bá lyo zás nem a köz ha -
ta lom, ha nem a pol gá ri jogi jog vi szony má sik – a tu laj do -
nos sal egyen jo gú – jog ala nya ja vá ra mond ja ki a tu laj don -
jog el vo ná sát. Az Al kot mány bí ró ság a 800/B/1993. AB
ha tá ro zat ban már rá mu ta tott arra, hogy az al kot mány jo gi
el bí rá lás nál kü lönb ség van a tu laj don jog köz jo gi és ma -
gán jo gi kor lá to zá sa kö zött. Ezért a ha tá ro zat meg ál la pí tá -
sa sze rint a tu laj don jog sé rel mé nek a pol gá ri jogi sza bá -
lyo zás kö ré be tar to zó egyik fon tos eset kö ré nél, a kár té rí -
tés nél, az Al kot mány tu laj don vé del mi sza bá lyai csak
annyi ban ját sza nak meg ha tá ro zó sze re pet, hogy a tör -
vényhozónak a fe le lõs sé gi rend szer ki ala kí tá sa so rán mind 
a ká ro sult, mind a kár oko zó po zí ci ó ját egyen lõ súllyal
mér le gel nie kell, a sza bá lyo zás egyéb szem pont ja i nál
 viszont a tör vényhozónak sza bad mér le ge lé si le he tõ sé ge

van (ABH 1996, 420, 421–422.; 423/B/1996. AB ha tá ro -
zat, ABH 2003, 935, 939.). Azok ra az ese tek re vo nat ko zó -
an pe dig, ame lyek ben a tu laj don jog tár gyát nem a tu laj do -
nos, ha nem más bir to kol ja, az 1437/B/1991. AB ha tá ro zat
ki mond ta, hogy a bir to kost a tu laj do nos sal szem ben is
meg il le tik a bir tok vé de lem jogi esz kö zei, és ez nem je len ti
a tu laj don hoz  való al kot má nyos jog sé rel mét (ABH 1993,
567, 568–569.).” (ABH 2005, 1058, 1061.)

A 3/2006. (II. 8.) AB ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró -
ság hang sú lyoz ta, hogy az Al kot mány 13.  §-a sze rin ti
 tulajdonvédelem nem ér vé nye sít he tõ a tu laj do no sok nak az 
egy más sal szem be ni vé del mé rõl  szóló sza bá lyok nál.
(ABH 2006, 65, 81.)

Je len eset ben is az ere de ti tu laj do nos és a jó hi sze mû
har ma dik sze mély egy más kö zöt ti vo nat ko zá sá ban, és
nem a köz ha ta lom mal szem ben kell ér tel mez ni a tu laj don -
vé del met. Az ere de ti tu laj do nos tu laj don jo ga a ha tár idõ
 elteltével meg szû nik, míg a jó hi sze mû har ma dik sze mély
at tól füg get le nül sze rez tu laj don jo got, hogy a sor ban õt
meg elõ zõ sze mély nem volt tu laj do nos. Ez a vál to zás
ugyan ak kor ál la mi be avat ko zás (sza bá lyo zás) ré vén kö -
vet ke zik be. Azt, hogy ez al kot má nyos-e, az dön ti el, va jon 
ará nyos nak te kint he tõ-e ez az ál la mi be avat ko zás, s a jog -
al ko tó egyen lõ súllyal mér le gel te-e az ere de ti jo go sult és
a jó hi sze mû har ma dik sze mély ér de ke it.

Az ere de ti jo go sult ér de ke azt kí ván ná meg, hogy a tör -
lé si ke re se tet mi nél hosszabb ha tár idõ vel, eset leg ha tár idõ
nél kül le hes sen meg in dí ta ni, le ga láb bis míg az ala pul fek -
võ ok irat ér vény te len sé gé re egy ál ta lán hi vat koz ni le het.
Ez a meg ol dás azon ban sem mi lyen fi gye lem mel nincs
a jó hi sze mû har ma dik sze mély jo gos ér de ke i re, mert az õ
joga az ér vény te len be jegy zés foly tán lé nye gé ben bár med -
dig tö röl he tõ az in gat lan-nyil ván tar tás ból, tu laj don jo got
pe dig csak el bir tok lás út ján, azaz ti zen öt évi sza ka dat lan
bir tok lást köve tõen sze rez het. Ez zel együtt pe dig arány ta -
lan sé rel met szen ved az in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te les -
sé ge is. Ha azon ban a jó hi sze mû har ma dik sze mélyt soha
nem le het ne tö röl ni egy ko ráb bi ér vény te len be jegy zés
 miatt az in gat lan-nyil ván tar tás ból, azaz a be jegy zé sé tõl
kez dõ dõ en tel jes vé dett sé get él vez ne, ak kor az ere de ti
 tulajdonos ér de ke it hagy ná tel je sen fi gyel men kí vül a jog -
al ko tó.

A 38/B/2002. AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság
hang sú lyoz ta, a pol gá ri jogi jog vi szo nyok sza bá lyo zá sá -
nál a tör vényhozó nagy fo kú sza bad ság gal ren del ke zik: az
el bir tok lás fel té te lei meg ha tá ro zá sá nál az Al kot mány
 keretei kö zött sza bad sza bá lyo zá si le he tõ sé ge van mind az
el bir tok lás ide jé nek, mind az el bir tok lás meg sza ka dá sa
fel té te le i nek meg ál la pí tá sa te kin te té ben. (ABH 2005,
1058, 1062.) Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint
a te lek köny vi el bir tok lás ese tén a jog al ko tó ha son ló jog al -
ko tói sza bad ság gal bír az ere de ti tu laj do nos jog vesz té se és 
a jó hi sze mû har ma dik sze mély jog szer zé se vo nat ko zá sá -
ban, ám meg fele lõen ér vény re kell jut tat ni mind két fél
 érdekeit. A be jegy zés tõl szá mí tott há rom éves ke re set in dí -
tá si ha tár idõ nem te kint he tõ arány ta lan nak egyik fél vo nat -
ko zá sá ban sem, ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt
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az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés ben el -
uta sí tot ta.

7. A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az
Inytv. 63.  § (2) be kez dé sé ben meg sem mi sí tet te azon ren -
del ke zést, mely a to váb bi be jegy zés foly tán, az elõ zõ be -
jegy zés ér vé nyes sé gé ben bízó, jó hi sze mû en szer zõ sze -
mély el le ni ke re set in dí tás ra hat van na pos ha tár idõt biz to -
sí tott, azaz ha az ere de ti leg ér vény te len be jegy zés rõl  szóló
ha tá ro za tot a sé rel met szen ve dõ fél ré szé re kéz be sí tet ték.
Mi vel azon ban a ki fo gás olt be kez dé sé ben a hat van na pos
és az alkot mány elle nesnek nem ta lált há rom éves ha tár idõ -
re vo nat ko zó elõ írás lo gi ka i lag és nyelv ta ni lag (szö ve ge -
zé sé ben) szo ro san egy más hoz kap cso ló dik, az Al kot -
mány bí ró ság a meg sem mi sí tést oly mó don haj tot ta vég re,
hogy ez utób bi ne ve szít se ha tá lyát, ha nem nyelv ta ni lag is
ér tel mes szö veg gel él jen to vább. A meg sem mi sí tés el le né -
re a jog al ko tó nincs el zár va at tól, hogy há rom év nél rö vi -
debb ke re set in dí tá si ha tár idõt is meg ha tá roz zon, ha an nak
egyéb fel té te le it az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé vel
össze füg gés ben a je len ha tá ro zat ban ki fej tett kö ve tel mé -
nyek nek meg fele lõen ala kít ja ki.

Az Al kot mány bí ró ság azon ban nem lá tott in do kot
a vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí tés re. Az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 43.  § (1) be kez dé se alap ján azt a jog sza -
bályt, ame lyet az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sít, az
 errõl  szóló ha tá ro zat nak a hi va ta los lap ban  való köz zé té te -
le nap já tól nem le het al kal maz ni. Ugyan ezen § (4) be kez -
dé se azon ban le he tõ sé get te remt arra, hogy az Al kot mány -
bí ró ság ezen idõ pont tól el té rõ en ha tá roz za meg az alkot -
mány elle nes jog sza bály ha tá lyon kí vül he lye zé sét vagy
konk rét eset ben tör té nõ al kal maz ha tó sá gát, ha ezt a jog -
biz ton ság, vagy az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon -
tos ér de ke in do kol ja. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se
sze rint je len eset ben a jog biz ton ság – kü lö nös te kin tet tel
arra, hogy a meg sem mi sí tés egy más nak mel lé ren delt, s
egy aránt jó hi sze mû ma gán jo gi jog ala nyok egy más kö zöt ti 
vi szo nyá ban ered mé nyez vál to zást – nem in do kol ja az
ex tunc ha tá lyú meg sem mi sí tést. A jog biz ton ság kö ve tel -
mé nye nem kí ván ja meg a pro fu tu ro meg sem mi sí tést sem.

Az in dít vá nyo zó fon tos ér de ké re te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság ki mond ta, hogy a Sze ge di Íté lõ táb la elõtt
Pf.I.20.113/2008. szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy ben
a meg sem mi sí tett ren del ke zés nem al kal maz ha tó.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 911/B/2008.

Dr. Lé vay Mik lós al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé vel és in do ko lá sá val az
aláb bi ak  miatt nem ér tek egyet. Ál lás pon tom sze rint az
 Alkotmányból nem ve zet he tõ le az in gat lan-nyil ván tar tás -
ról  szóló 1997. évi CXLI. tör vény (a továb biak ban: Inyt.)
63.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott, az ér vény te len be -
jegy zés rõl  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van
na pos tör lé si per in dí tá si ha tár idõ alkot mány elle nessége.

1. A ha tá ro zat a jó hi sze mû szer zõ vel szem ben be kö vet -
ke zõ ér vé nyes sé gi vé le lem al kot má nyos sá gát vizs gál va
arra jut, hogy ha az ere de ti jo go sult kéz be sí tés út ján ér te -
sült ar ról, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ból az õ jo go sult -
sá gát tö röl ve va la ki más ré szé re je gyez tek be jo go sult sá -
got, egy to váb bi jó hi sze mû szer zõ vel szem ben a tör lé si per 
meg in dí tá sá ra nyit va álló hat van na pos ha tár idõ – an nak
jog vesz tõ és nem elég gé szub jek tív jel le ge  miatt – túl
 rövid. A ha tá ro zat sze rint ugyan is nem biz to s, hogy ez alatt 
az idõ alatt az ere de ti jo go sult tu do mást sze rez ar ról, hogy
a jo gát köz vet le nül érin tõ be jegy zés ér vény te len volt. Bár
a per in dí tá si kor lát a több sé gi ál lás pont sze rint a köz hi te -
les ség el vé nek ér vé nye sü lé se  miatt szük sé ges, a hat van
na pos per in dí tá si ha tár idõ nem ará nyos.

1.1. Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se alap ján – az
 Alkotmánybíróság ed di gi gya kor la ta ér tel mé ben – „min -
den kit ala nyi jog il le t meg arra, hogy jo ga it füg get len és
pár tat lan bí ró ság elõtt ér vé nye sít se, és hogy a bí ró sá gi
 eljárásban a fél po zí ci ó já ban sze re pel hes sen. Az alap ve tõ
jog ból kö vet ke zõ en az ál lam ra az a kö te le zett ség há rul,
hogy a jo gok és kö te le zett sé gek (jog vi ták) el bí rá lá sá ra
 bírói utat biz to sít son”. (930/B/1994. AB ha tá ro zat, ABH
1996, 502, 505.) Az 59/1993. (XI. 29.) AB ha tá ro zat rá mu -
ta tott arra, hogy a bí ró ság hoz for du lás alap ve tõ joga nem -
csak a be ad vá nyok elõ ter jesz tésének jo gá ra szo rít ko zik,
ha nem a bí ró sá gi el já rás ban a fél po zí ci ó ját biz to sít ja
a sze mé lyek nek. A fe lek nek Al kot mány ban biz to sí tott
 joguk van arra, hogy a bí ró ság az el já rás ba vitt jo ga i kat és
kö te le zett sé ge i ket el bí rál ja. Emel lett hang sú lyoz ta: a bí ró -
ság hoz for du lás alap jo ga – az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé -
sé re fi gye lem mel – nem je len t kor lá toz ha tat lan ala nyi
 jogot a per in dí tás ra. Tör vény azon ban az alap jog lé nye ges
tar tal mát nem kor lá toz hat ja és a kor lá to zás nak el ke rül he -
tet le nül szük sé ges nek, to váb bá az el ér ni kí vánt cél hoz
 képest ará nyos nak kell len nie. (ABH 1993, 335.)

Egyet ér tek az zal, hogy a per in dí tá si kor lá to zás szük sé -
ges, hi szen az in gat lan-nyil ván tar tás funk ci ó ját fe nye get -
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né, ha a (to váb bi) jó hi sze mû szer zõ nem bíz hat na meg
a be jegy zé sek hi te les sé gé ben. Amennyi ben az ere de ti jo -
go sult kor lá to zás nél kül in dít hat na tör lé si pert, sen ki nem
bíz hat na a be jegy zé sek  valóságnak meg fe le lé sé ben, s
 ezzel az in gat lan-nyil ván tar tás ér tel mét vesz te né.

A per in dí tá si kor lát ará nyos sá gát il le tõ en ál lás pon tom
el tér a ha tá ro zat ban fog lal tak tól. Az Inyt. 63.  § (2) be kez -
dé se sze rin ti hat van na pos per in dí tá si ha tár idõ ará nyos sá -
gá nak meg íté lé sé nél azt kell vizs gál ni, hogy biz to sít ja-e
(nem le he tet le ní ti-e el) az ere de ti jo go sult szá má ra a bí ró -
ság hoz for du lás jo gát a to váb bi jó hi sze mû szer zõ vel szem -
ben. Meg íté lé sem sze rint a be jegy zés rõl  szóló ha tá ro zat
kéz be sí té sé tõl szá mí tott 60 nap ele gen dõ arra, hogy az ere -
de ti jo go sult kel lõ gon dos ság és kö rül te kin tés mel lett fel is -
mer je a be jegy zés ér vény te len sé gét és meg in dít sa a tör lé si
pert. Így an nak alkot mány elle nessége nem ál la pít ha tó
meg.

A ha tá ro zat ér ve lé se sze rint az ere de ti jo go sul tak kö zött
le het nek olya nok, akik ennyi idõ alatt nem is me rik fel a be -
jegy zés ér vény te len sé gét, vagy is a ha tár idõ egye sek re néz -
ve – a kez de mé nye zõ bíró sza vá val élve – „mél tány ta lan”.
Ez az érv bár mi lyen hosszú sá gú ha tár idõ vel szem ben fel -
vet he tõ, ezért ön ma gá ban nem in do kol ja a hat van na pos
ha tár idõ meg sem mi sí té sét. Az alkot mány elle nesség meg -
ál la pí tá sá hoz azt kel le ne iga zol nia az Al kot mány bí ró ság -
nak, hogy a hat van na pos ha tár idõ nem ele gen dõ az ere de ti 
jo go sult szá má ra, hogy meg gyõ zõd jön a be jegy zés ér -
vény te len sé gé rõl és meg in dít sa a tör lé si pert.

A ha tá ro zat az al kot má nyos ha tár idõ te kin te té ben arra
tesz uta lást a jog al ko tó nak, hogy bár mely 3 év nél rö vi debb 
per in dí tá si ha tár idõ al kot má nyos le het. Pusz tán az a kö rül -
mény azon ban, hogy egy va la mi vel hosszabb ha tár idõ ese -
tén eset leg több ere de ti jo go sult sze rez het tu do mást a be -
jegy zés ér vény te len sé gé rõl, nem ala poz za meg a hat van
na pos ha tár idõ alkot mány elle nességét.

Vé le mé nyem sze rint az Al kot mány alap ján csak azt
 lehet meg ál la pí ta ni, ha a jog al ko tó ál tal sza bá lyo zott per -
in dí tá si ha tár idõ egy ér tel mû en al kal mat lan arra, hogy bár -
mely ere de ti jo go sult igé nyét ér vé nye sít se. Min den más
eset ben a jog al ko tó kom pe ten ci á já ba tar to zik azon ér de -
kek össze mé ré se, ame lyek mind az ere de ti jo go sult, mind
a to váb bi jó hi sze mû jog szer zõ szá má ra meg fele lõen biz to -
sít ják jo ga ik ér vé nye sí té sét. Ezért ez a jog al ko tói mér le ge -
lés kö ré be tar to zó, és nem al kot má nyos sá gi kér dés.

1.2. A ha tá ro zat azt a kö te le zett sé get ál lít ja a jog al ko tó -
val szem ben, hogy a per in dí tá si ha tár idõ hossza te kin te té -
ben „kel lõ súllyal mér le gel je a sé rel met szen ve dõ fél po zí -
ci ó ját” a to váb bi jó hi sze mû szer zõ vel szem ben. Esze rint
a per in dí tá si ha tár idõ al kot má nyos sá gi kri té ri u ma: az
 érvénytelen be jegy zés  miatt „el szen ve dett sé re lem” sú lya.
Ál lás pon tom sze rint azon ban az ere de ti jo go sult be jegy -
zett jo gá nak meg szû né sé vel oko zott hát rány és a to váb bi
jó hi sze mû szer zõ vel szem be ni per in dí tá si ha tár idõ hossza
kö zött ilyen össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. (Kü lö nös
te kin tet tel arra, hogy a hat van na pos tör lé si per in dí tá si
 határidõ le jár ta csu pán az ere de ti jo go sult do lo gi jogi igé -
nyé re van ki ha tás sal, a kö tel mi jogi igé nyé re nincs.)

2. A ha tá ro zat ér ve lé se sze rint a hat van na pos ha tár idõ
sza bá lyo zá sa azért is alkot mány elle nes, mert bi zo nyos
szem pon to kat nem mér le gelt a jog al ko tó a ha tár idõ kez de -
té nek meg ha tá ro zá sa kor.

Az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé se azt kö ve te li meg,
hogy az ere de ti jo go sult szá má ra a jog al ko tó meg fe le lõ ha -
tár idõ biz to sí tá sá val le he tõ vé te gye jogi igé nye ér vé nye sí -
té sét a to váb bi jó hi sze mû szer zõ vel szem ben. Az Al kot -
mány ból ugyan ak kor nem ve zet he tõ le az, hogy a jog al ko -
tó nak olyan szub jek tív ha tár idõt kell meg ál la pí ta nia, ami
nem ma gá ról a be jegy zés rõl, ha nem a be jegy zés érvény -
telenségérõl  való tu do más szer zés tõl ve szi kez de tét.

A jog al ko tó sa ját mér le ge lé se kö ré ben el dönt he ti, hogy
e szub jek tív ha tár idõt hon nan ren de li szá mí ta ni – és mind -
ad dig, amíg a szub jek tív ha tár idõ kez de té nek meg ha tá ro -
zá sa nem le he tet le ní ti el az ere de ti jo go sult igény ér vé nye -
sí té si jo gát, an nak alkot mány elle nessége nem ál la pít ha tó
meg. Ezért ál lás pon tom sze rint nem el len té tes a bí ró ság -
hoz for du lás jo gá val az, hogy a jog al ko tó – az in gat -
lan-nyil ván tar tás köz hi te les sé ge és az ere de ti jo go sult
 érdeke kö zöt ti ki egyen lí tés kö ré ben – az ér vény te len be -
jegy zés rõl  szóló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl ren de li szá mí ta ni 
a hat van na pos per in dí tá si ha tár idõt.

3. A hat van na pos per in dí tá si ha tár idõ alkot mány elle -
nességének in do ka a több sé gi ál lás pont sze rint e ha tár idõ
jog vesz tõ jel le ge is.

3.1. Ez zel össze füg gés ben fon tos nak tar tom hang sú -
lyoz ni: az Inyt. 63.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt tör lé si per -
in dí tá si kor lá to zás a to váb bi jó hi sze mû jog szer zõ re vo nat -
ko zik. Vagy is egy olyan sze mély tu laj don jo gát, ha szon él -
ve ze ti jo gát stb. érin ti a tör lé si per, aki maga köz vet le nül
ér vé nyes be jegy zés alap ján szer zett jo got, s a tör lé si per
va la mely ko ráb bi be jegy zés ér vény te len sé ge  miatt hat
ki rá.

Jó hi sze mû szer zõ nek az Inyt. 5.  § (3) be kez dé se ér tel -
mé ben csak az mi nõ sül, aki az in gat lan-nyil ván tar tá si be -
jegy zés alap ján, ab ban bíz va és el len ér ték fe jé ben szer zett
jo got. Amennyi ben az in gat lan-nyil ván tar tás ban jo got
szer zõ fél rõl bi zo nyí tást nyer, hogy nem az in gat lan-nyil -
ván tar tá si be jegy zés ben bíz va, vagy nem el len ér ték fe jé -
ben szer zett jo got, õrá a jó hi sze mû szer zõ fél re vo nat ko zó,
a köz hi te les ség el vét biz to sí tó sza bá lyok – ami lyen az
Inyt. 63.  § (2) be kez dé se is – nem vo nat koz nak. Az Inyt.
63.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt per in dí tá si kor lá to zó sza -
bály te hát ele ve kor lá to zott sze mé lyi kör re al kal maz ha tó.
A ha tár idõ jog vesz tõ jel le ge csak az ezen fel té te lek nek
meg fe le lõ to váb bi jog szer zõt védi, an nak ér de ké ben, hogy
az in gat lan-nyil ván tar tás, mint köz hi te les és ez zel az
 ingatlan-forgalom biz ton sá gát szol gá ló nyil ván tar tás
fenn tart ha tó le gyen, és funk ci ó ját be tud ja töl te ni.

[Itt fon tos nak tar tom meg je gyez ni, hogy mi vel az Inyt.
63.  § (2) be kez dé se a köz hi te les ség el vét ér vé nye sí tõ sza -
bály, vé le mé nyem sze rint az Al kot mány bí ró ság el bir tok -
lás sal kap cso la tos ha tá ro za tai nem te kint he tõk irány adó -
nak az al kot má nyos sá gi vizs gá lat so rán. Bár a jogi köz -
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nyelv  valóban te lek köny vi el bir tok lás nak ne ve zi ezt az
 intézményt, tar tal mi lag nem el bir tok lás ról van szó, ép pen
a jó hi sze mû ség (szi go rú) kö ve tel mé nye  miatt. Az in gat -
lan-nyil ván tar tás rend sze ré ben a ,,te lek köny vi el bir tok lás” 
köz hi te les sé gi sza bály, hi szen az in gat lan-nyil ván tar tás
alap ján jó hi sze mû en szer zõ fe let (és be jegy zett jo gát) védi
akár a  valótlan be jegy zés sel szem ben is.]

A ha tá ro zat a to váb bi jó hi sze mû szer zõ vel szem be ni
per in dí tá si kor lát el len ér ve ként em lí ti a kény szer, il let ve
fe nye ge tés ese tét. Az Inyt. 63.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt
per in dí tá si kor lá to zó sza bály csak arra vo nat koz hat, aki az
Inyt. 5.  §-a ér tel mé ben jó hi sze mû szer zõ nek mi nõ sül (ami
szi go rúbb kö ve tel ményt ál lít a jó hi sze mû ség te kin te té ben,
mint a Ptk.), és rá is csak ak kor, ha maga köz vet le nül ér vé -
nyes be jegy zés alap ján szer zett jo got. Vagy is az Inyt. 63.  § 
(2) be kez dé se csak olyan jog szer zõ re al kal maz ha tó, aki
köz vet le nül nem kény szer vagy fe nye ge tés alatt ke let ke -
zett ok irat alap ján szer zett jo got, il let ve nem is tu dott ilyen
hely zet fenn ál lá sá ról az ere de ti jo go sult tal szem ben.

A ha tá ro zat arra sar kall ja a jog al ko tót, hogy a to váb bi
jó hi sze mû szer zõ ter hé re vegy e figye lembe, ha az ere de ti
jo go sult egy har ma dik sze mély ré szé rõl kény szer nek vagy
fe nye ge tés nek volt ki té ve, va la mint azt is, ha az ere de ti
 jogosult va la mely ok ból a ré szé re meg tör tént kéz be sí té sig, 
il let ve az azt kö ve tõ 60 na pon be lül nem ke rült olyan hely -
zet be, hogy át lás sa a be jegy zés ér vény te len sé gét. Úgy
 vélem azon ban, hogy az Al kot mány ból nem ve zet he tõ le,
hogy a jog al ko tó nak ezen szem pon tok sze rint kel le ne mér -
le gel nie a per in dí tá si ha tár idõ sza bá lyo zá sa so rán.

3.2. Vé le mé nyem sze rint a bí ró ság hoz for du lás jo gá ból 
nem kö vet ke zik, hogy a köz hi te les ség el vén ala pu ló in gat -
lan-nyil ván tar tá si el já rás ban a jog al ko tó ne al kal maz hat na
jog vesz tõ ha tár idõt, így az Inyt. 63.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt kor lá to zás – a há rom éves ha tár idõ höz hason -
lóan – a hat van na pos ha tár idõ te kin te té ben sem éri el az
alkot mány elle nesség szint jét.

Az Inyt. 63.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott há rom éves 
és hat van na pos ha tár idõ kö zöt ti kü lönb ség pusz tán a kéz -
be sí tés meg tör tén té ben áll (s a tör lé si per ben a bí ró ság
min den eset ben vizs gál ja, hogy a kéz be sí tés bi zo nyít ha tó -
an meg tör tént-e, s ez alap ján al kal maz za az egyik vagy
a má sik ha tár idõt). A ha tár idõ jog vesz tõ jel le gé nek al kot -
má nyos sá ga ezért mind két ha tár idõ te kin te té ben azo nos
ér vek alap ján íté len dõ meg.

A per in dí tás ra nyit va álló ha tár idõk jog vesz tõ jel le ge az
in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te les sé ge  miatt in do kolt. Az
in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás ban a köz hi te les ség el vé nek
egyik alap ele me, hogy az a jó hi sze mû en szer zõ fe let védi.
Az Inyt. – alap el vi je len tõ sé gû – 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti 
jó hi sze mû szer zõ re te kin tet tel bír kü lö nös je len tõ ség gel
az, hogy az in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jo gok és
fel jegy zett té nyek fenn ál lá sá hoz vé le lem kap cso ló dik,
 miszerint azo kat a jó hi sze mû szer zõ vel szem ben ak kor is
he lyes nek és tel jes nek kell te kin te ni, ha a  valóságos hely -
zet tõl el tér nek. Ezen elv ér vé nye sü lé sét szol gá ló to váb bi
sza bá lyok nél kül az in gat lan-nyil ván tar tás nem tud ja be -
töl te ni alap ve tõ funk ci ó ját.

Mind ezek  miatt az, hogy a jog al ko tó az in gat lan-nyil -
ván tar tás köz hi te les sé gé nek biz to sí té ka ként mind két tör -
lé si per in dí tá si ha tár idõt jog vesz tõ ha tár idõ ként sza bá -
lyoz ta, nem sér ti a bí ró ság hoz for du lás jo gát.

Ön ma gá ban az a kö rül mény, hogy a jog al ko tó az ere de ti 
jo go sult ra „mél tá nyo sabb” (és ez zel a to váb bi jó hi sze mû
szer zõ re mél tány ta la nabb) sza bályt is al kot ha tott vol na,
vé le mé nyem sze rint nem ala poz za meg az Inyt. 63.  §
(2) be kez dé sé nek rész le ges alkot mány elle nességét. Mi vel
a jog al ko tó mér le ge lé si jo gá ba tar to zó kér dés el dön té sé re
az Al kot mány bí ró ság nem ren del ke zik fel ha tal ma zás sal,
ál lás pon tom sze rint a bí rói kez de mé nye zést el kel lett vol -
na uta sí ta ni.

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró

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

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

Dr. Pa czo lay Pé ter al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

1. A 80/2006. (XII. 20.) AB ha tá ro zat ban (Abh.) fog -
lal tak ból in dult ki a Sze ge di Íté lõ táb la ak kor, ami kor
a vizs gált jog sza bály alkot mány elle nességét ész lel te: a bí -
ró ság az in dít vány ban az Abh.-ban meg je le nõ ér ve lés re
 hivatkozik; az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za ta is
hosszan idéz az Abh.-ból, amely a je len ügy elõz mé nyé nek 
te kint he tõ. Azt el fo ga dom, hogy az Abh.-ban ki fej tet tek -
bõl kö vet ke zik a hat van na pos tör lé si ke re set in dí tá si ha tár -
idõ bí rói út hoz  való jo got sér tõ vol ta.

Nem ér tek egyet azon ban az zal, hogy az Alkotmány -
bíróság a tör lé si ke re set meg in dí tá sá ra nyit va álló hat van
na pos ha tár idõ rõl  szóló sza bályt a je len ha tá ro zat köz zé té -
te lé nek nap já val sem mi sí tet te meg. Nem ér tek egyet az zal
sem, hogy az Al kot mány bí ró ság a fo lya mat ban lévõ bí ró -
sá gi ügy ben ki zár ta a meg sem mi sí tett ren del ke zés al kal -
maz ha tó sá gát. Vé le mé nyem sze rint a vizs gált jog sza bályt
csak kel lõ en hosszú, pro fu tu ro ha tállyal le he tett vol na
meg sem mi sí te ni, és nem lett vol na he lye a konk rét eset ben
 való al kal ma zás ki zá rá sá nak sem.

2. A ha tá lyos sza bá lyok ér tel mé ben a to váb bi (har ma -
dik) jó hi sze mû jog szer zõ már a szer zõ dé se meg kö té se kor
biz to s le het ab ban, hogy joga nem tö röl he tõ, ha a köz vet -
len szer zõ jo gá nak be jegy zé sé rõl  szóló ha tá ro za tot a sé rel -
met szen ve dett ér de kelt nek (vagy is az ere de ti tu laj do nos -
nak, más szó val a köz vet len szer zõ elõd jé nek és jog elõd jé -
nek) kéz be sí tet ték, és õ hat van nap alatt nem in dí tott tör lé -
si pert. A je len ha tá ro zat kö vet kez té ben a to váb bi (har ma -
dik) jó hi sze mû jog szer zõ a szer zõ dé se meg kö té se kor csak
ak kor le het biz to s ab ban, hogy joga nem tö röl he tõ, ha
a köz vet len szer zõ jo gát már több mint há rom éve be je -
gyez ték.
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Vé le mé nyem sze rint az in gat lan-nyil ván tar tás köz hi te -
les sé gé re tar to zó, jog al ko tói kér dés az, hogy ha az in gat -
lan-nyil ván tar tás ban bízó, jó hi sze mû sze mély ér de kei és
az ere de ti tu laj do nos ér de kei kö zött konf lik tus van, a tör -
vény mi lyen meg ol dást tar tal maz zon en nek a hely zet nek
a fel ol dá sá ra.

A tör vény ál tal je len leg vá lasz tott meg ol dás az, hogy
a be jegy zést kö ve tõ meg ha tá ro zott idõ re el csúsz tat ja a
 jóhiszemû szer zõt védõ ha tály be áll tát. A sza bá lyo zás a
 jóhiszemû szer zõ ér de ke i nek vé del me (for ga lom biz ton -
ság) és az ere de ti tu laj do nos ér de ke i nek vé del me kö zöt ti
ér dek ki egyen lí tést hi va tott biz to sí ta ni. A tör vény je len leg
a kéz be sí tés tõl szá mí tott hat van na pos szub jek tív, és
 annak az ok irat nak a be nyúj tá sa idõ pont já tól szá mít va,
amely nek foly tán a be jegy zés lét re jött, há rom éves ob jek -
tív ha tár idõt tar tal maz.

A több sé gi ha tá ro zat a köz hi te les ség ro vá sá ra és az
 ingatlan-nyilvántartásban bízó, jó hi sze mû sze mély hát rá -
nyá ra, egy ol da lú an vál toz tat ja meg ezt a hely ze tet, azon -
na li ha tállyal. Azok ban az ese tek ben, ame lyek ben – a hat -
van na pos ha tár idõ el tel te  miatt – a sé rel met szen ve dett fél
a vele szer zõ dõ fél lel szem ben már csak kö tel mi igényt
 érvényesíthetne a vizs gált sza bá lyok ér tel mé ben, ha en nek 
fel té te lei fenn áll nak, és tör lé si ke re set a to váb bi jó hi sze mû 
jog szer zõ be jegy zett jo gá nak vég le ges sé vá lá sa kö vet kez -
té ben nem len ne in dít ha tó, a több sé gi ha tá ro zat nak az
alkot mány elle nes jog sza bály ha tály vesz té se idõ pont já ra
vo nat ko zó ren del ke zé se  miatt fel éled a jó hi sze mû szer zõ -
vel szem be ni, tör lé si ke re set in dí tá sá hoz  való jog.

Vé le mé nyem sze rint a tör vényi ren de zést igény lõ hely -
zet ki ala ku lá sa  miatt az Al kot mány bí ró ság nak kel lõ idõt
kel lett vol na hagy nia arra, hogy a jog al ko tó új, a je len
 határozatban meg fo gal ma zott el vek nek meg fe le lõ egyen -
súlyt te remt sen a jó hi sze mû jog szer zõ fél és a sé rel met
szen ve dett fél egy aránt kü lö nö sen fon tos, de el té rõ ér de kei 
kö zött – akár a rö vid, for ga lom biz ton sá got szol gá ló ke re -
set in dí tá si ha tár idõ meg tar tá sá val, más sza bá lyo zá si kör -
nye zet ben. A több sé gi ha tá ro zat ér tel mé ben – amely je len -
tõ sé get tu laj do nít an nak, hogy a ha tár idõ a kéz be sí tés sel
kez dõ dik, és jog vesz tõ – még a re la tí ve rö vid hat van na pos 
ha tár idõ is al kot má nyos nak te kint he tõ, ha a fél  valóban
abba a hely zet be ke rül, hogy a tör lé si per meg in dí tá sát re á -
li san mér le gel he ti (in do ko lás III. 5. 1. pont). Vé le mé nyem
sze rint ezért nem volt in do kolt az azon na li ha tá lyú meg -
sem mi sí tés és a konk rét per ben az al kal ma zá si ti la lom
 kimondása sem.

Dr. Pa czo lay Pé ter 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
57/2009. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tésére a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi XXXI. tör vény 2.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem dr. Sár di Pé ter úr ré szé re ado má nyo zott Né met
 Szövetségi Köz tár sa ság „Nagy Ér dem ke reszt je”, va la mint 
az Oszt rák Szö vet sé gi Köz tár sa ság „Nagy Arany Ki tün te -
té se a Csil lag gal” ki tün te té sek vi se lé sét.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 3.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. áp ri lis 10.

Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-4/01452/2009.

A köztársasági elnök
58/2009. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Al kot mány 30/A.  § (1) be kez dé se j) pont ja, va la mint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
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XXXI. tör vény 2.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ter jesz tésére

Dr. Ti sza Ist ván nak, a Tár sa dal mi Egye sü lé sek Or szá -
gos Szö vet sé ge, Ba ra nya Me gyei Szö vet ség el nö ké nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 17.

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

El len jegy zem:

Mol nár Csa ba s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-1/01668/2009.

A köztársasági elnök
59/2009. (IV. 28.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi
LXVI. tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos
Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz tésére

le mon dá sá ra te kin tet tel

dr. Szit ha Zsu zsan nát 2009. jú ni us 29-ei ha tállyal,

nyug ál lo mány ba he lye zés irán ti ké rel mé re

Szûts Ká roly né dr.-t 2009. ok tó ber 31-ei ha tállyal bí rói
tiszt sé gé bõl fel men tem.

Dr. Ha lász Pé ter Fe ren cet és
dr. Sza bó Györ gyit 2009. má jus 1. nap já tól ha tá ro zat lan

idõ tar tam ra bí ró vá,

dr. Alb recht Krisz ti ánt,
dr. An tal Eri kát,
dr. Bal sai Csa ba Zol tánt,
dr. Be lo vai Hen ri et tét,
dr. Éli ás Dá vi dot,
dr. Föl di Zsu zsan nát,
dr. Futó Il di kót,
dr. Il lés Ju di tot,

dr. Kincs es né dr. Sza lai Kor né li át,

dr. Kiss Zol tánt,

dr. Ma csá ri Jó zse fet,

dr. Mar cin kó Esz tert,

dr. Pi ri si Ka ta lint,

dr. Pus kár Jó zse fet,

dr. Sán dor Eri kát,

Spi e gel ber ger né dr. Po fon ka Ma ri annt,

dr. Ta kács Pé ter At ti lát és

dr. Tok ár Gab ri el lát a 2009. má jus 1. nap já tól 2012.
 április 30. nap já ig ter je dõ idõ tar tam ra bí ró vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 20.

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

KEH ügy szám: IV-4/01631/2009.

A köztársasági elnök
60/2009. (IV. 28.) KE

határozata

kitüntetéses doktorrá avatásról

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter elõ ter jesz tésére a
 felsõoktatásról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 65.  §
(1) be kez dé se alap ján hoz zá já ru lok, hogy a Sze ge di Tu do -
mány egye tem rek to ra Dör nyei Ág nes ok le ve les ve gyészt,
PhD fo ko za tot szer zett hall ga tót és dr. Sztri ha Lász ló ál ta -
lá nos or vost, egye te mi ta nár se gé det Pro mo tio sub aus -
piciis pra e si den tis Rei Pub li cae ki tün te tés sel dok tor rá
avas sa.

Bu da pest, 2009. már ci us 10.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2009. már ci us 31.

Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

KEH ügy szám: VIII-6/00963/2009.
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A köztársasági elnök
61/2009. (IV. 28.) KE

határozata

rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére dr. Frank ber ger Fe renc rend õr
dan dár tá bor no kot 2009. áp ri lis 24-ei ha tállyal rend õr ve -
zér õr naggyá elõ lép te tem.

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:

Bu da pest, 2009. áp ri lis 21.

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

KEH ügy szám: IV-6/01024/2009.

A köztársasági elnök
62/2009. (IV. 28.) KE

határozata

nyugállományú rendõr vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter elõ ter jesz tésére dr. Jan za Fri gyes nyug ál lo má -
nyú rend õr dan dár tá bor no kot 2009. áp ri lis 24-ei ha tállyal
nyug ál lo má nyú rend õr ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

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:

Bu da pest, 2009. áp ri lis 21.

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

KEH ügy szám: IV-6/01788/2009.

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

A honvédelmi miniszter
2/2009. (IV. 28.) HM

határozata

a Magyar–Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó
Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának

újjáalakításáról

A kor mány kö zi ve gyes bi zott sá gok tag ja i nak és tiszt -
ség vi se lõ i nek ki je lö lé sé rõl  szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. ha tá ro zat, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
mánya és a Szlo vén Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a ha di -
sí rok ren de zé sé rõl  szóló Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 309/2007. (XI. 15.) Korm. ren de let alap ján a kö vet -
ke zõ ha tá ro za tot ho zom:

1. A Ma gyar–Szlo vén Kor mány kö zi Ha di sír gon do zó
Bi zott ság Ma gyar Ta go za tát (a továb biak ban: Ma gyar
 Tagozat) a Kor mány ne vé ben meg ala kí tom.

2. A Ma gyar Ta go zat el nö ké ül dr. Hol ló Jó zsef ny. al tá -
bor na gyot, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had tör té net In té -
zet és Mú ze um fõ igaz ga tó ját je lö löm ki.

3. A Ma gyar Ta go zat tag jai:
– dr. Till Sza bolcs, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Jogi

Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je,
– Petõ Ti bor, a Kül ügy mi nisz té ri um II. Eu ró pai Fõ osz -

tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se.

4. A je len ha tá ro zat az alá írá sa nap ján lép ha tály ba.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 20.

Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A külügyminiszter
18/2009. (IV. 28.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina
között a társadalombiztosításról és a szociális

biztonságról szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló
2009. évi II. törvény 2. és 3. §-ai hatálybalépésérõl

A 2009. évi II. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2009.
27. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz -
nia és Her ceg ovi na kö zött a tár sa da lom biz to sí tás ról és
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a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló Egyez mény a 41. cikk
(1) be kez dé se az aláb bi ak sze rint ren del ke zik a hatályba -
lépésrõl:

„Je len Egyez ményt meg kell erõ sí te ni. A Szer zõ dõ
 Felek dip lo má ci ai úton ér te sí tik egy mást a ha tály ba lé pés -
hez szük sé ges bel sõ el já rá sok be fe je zé sé rõl. Je len Egyez -
mény az utol só ér te sí tés meg kül dé sé nek hó nap ját kö ve tõ
ne gye dik hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.”

Az elsõ ér te sí tés idõ pont ja: 2009. már ci us 12.
A ké sõb bi ér te sí tés idõ pont ja: 2009. áp ri lis 7.
A szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja: 2009. au -

gusz tus 1.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2009. évi II. tör -
vény 4. § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár sa da -
lom biz to sí tás ról és a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló Egyez -
mény  kihirdetésérõl szó ló 2009. évi II. tör vény 2. és 3. §-ai 
2009. au gusz tus 1-jén, azaz ket tõ ezer-ki len ce dik év au -
gusz tus hó nap elsõ nap ján lép nek ha tály ba.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 10.

Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

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, te le fon szá 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 kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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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.

HU ISSN 0076—2407
09.1020 – 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


