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

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
13/2009. (V. 12.) NFGM 

rendelete

a Társadalmi Megújulás Operatív Program
elõirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése

hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról
 szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet

módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2008. évi CII. tör vény 51.  § (6) be kez dé sé ben,
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
h) pont já ban, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé -
rõl  szóló 217/1998. (XII. 30). Korm. ren de let 2.  § 2. pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz -
ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram elõ irány za -
tá ból nyúj tott, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
87. cik ké nek (1) be kez dé se ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá -
sok fel hasz ná lá sá ról  szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ 38. pont -
tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„38. egye di tá mo ga tás: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -

de let 2. cikk 3. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.”

2.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ 37. pont tal egé szül ki:
[A Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram elõ irány -

za tok ból nyújt ha tó ál la mi tá mo ga tás nak mi nõ sü lõ tá mo -
ga tá sok az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók fel:]

„37. új on nan lét re ho zott kis vál lal ko zá sok tá mo ga tá sa.”

3.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ l) és m) pon tok kal egé szül ki:
[A 4.  §-ban meg je lölt jog cí mek alap ján a kö vet ke zõ tí -

pu sú tá mo ga tás nyújt ha tó:]

„l)  A 4.  § 1–37. pont ja alap ján pénz ügyi vál ság kap -
csán nyúj tan dó át me ne ti tá mo ga tás (a továb biak ban: át me -
ne ti tá mo ga tás) is nyújt ha tó, ame lyek re a 85/2004. Korm.
ren de let 23/A. és 23/C.  §-a, va la mint a 11/N–11/O.  §-ban
fog lal tak az irány adók.

m) A 4.  § 37. pont ja alap ján új on nan lét re ho zott kis vál lal -
ko zá sok ré szé re nyúj tott tá mo ga tás is nyújt ha tó, amely re
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. fe je ze té ben és II. fe je zet
14. cik ké ben, va la mint a 11/P.  §-ban fog lal tak az irány adók.”

4.  §

Az R. a 11/M. §-t kö ve tõ en a kö vet ke zõ al cí mek kel és
11/N–11/P.  §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a 11/N–11/P.  §
szá mo zá sa 11/Q–11/S.  §-ra vál to zik:

„Az átmeneti támogatásra vonatkozó szabályok

11/N.  § (1) Az át me ne ti tá mo ga tás ként nyúj tott összes
tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma vál lal ko zá son ként nem ha -
lad hat ja meg az öt száz ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze -
get, fi gye lem mel a (2) be kez dés ben fog lal tak ra.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Egy vál lal ko zás nak 2008. ja nu ár 1-je és 2010. de cem -
ber 31-e kö zött oda ítélt át me ne ti tá mo ga tás és cse kély össze -
gû tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma együt te sen nem ha lad hat ja
meg az öt száz ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(4) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben az át -
me ne ti tá mo ga tás nem hal moz ha tó cse kély össze gû tá mo -
ga tás sal.

(5) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben az át -
me ne ti tá mo ga tás nem hal moz ha tó ál la mi tá mo ga tás sal, ha 
az ilyen jel le gû ku mu lá ció olyan tá mo ga tá si in ten zi tást
ered mé nyez ne, amely túl lé pi az adott ál la mi tá mo ga tás ra
vo nat ko zó an rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tást.

11/O.  § (1) Át me ne ti tá mo ga tás nem nyújt ha tó:
a) a ha lá szat hoz és ak va kul tú rá hoz kap cso ló dó te vé -

keny sé get vég zõ vál lal ko zás nak;
b) az EK Szer zõ dés I. Mel lék le té ben meg ha tá ro zott

me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd le ges ter me lé sé vel fog lal -
ko zó vál lal ko zás nak;

c) az EK Szer zõ dés I. Mel lék le té ben meg ha tá ro zott
me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá ban és for gal ma zá -
sá ban te vé keny vál lal ko zás nak:

ca) ha a tá mo ga tás össze ge az el sõd le ges ter me lõk tõl be -
szer zett vagy az érin tett vál lal ko zá sok ál tal for gal ma zott
ilyen ter mé kek ára vagy mennyi sé ge alap ján ke rül rög zí tés re,

cb) ha a tá mo ga tás az el sõd le ges ter me lõk nek tör té nõ
tel jes vagy rész le ges to váb bí tás tól függ;

d) har ma dik or szá gok ba vagy tag ál la mok ba irá nyu ló
ex port tal kap cso la tos te vé keny sé gek hez, ha a tá mo ga tás
mér té ke az ex por tált mennyi sé gek hez köz vet le nül kap cso -
ló dik, il let ve ér té ke sí té si há ló zat ki ala kí tá sá hoz és mû köd -
te té sé hez vagy ex port te vé keny ség gel össze füg gés ben fel -
me rü lõ egyéb fo lyó ki adá sok hoz kap cso ló dik;

e) ha az át me ne ti tá mo ga tás az im port áruk he lyett ha zai 
áru hasz ná la tá tól függ.
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(2) Át me ne ti tá mo ga tás sal csak olyan vál lal ko zás tá mo -
gat ha tó, amely 2008. jú li us 1-jén nem mi nõ sült ne héz
hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

(3) A tá mo ga tás nyúj tá sát meg elõ zõ en a vál lal ko zás
írás ban tá jé koz tat ja a tá mo ga tást nyúj tót az át me ne ti tá mo -
ga tás, il let ve cse kély össze gû tá mo ga tás for má já ban 2008.
ja nu ár 1-jét köve tõen neki oda ítélt tá mo ga tá sok ról és
a még el nem bí rált tá mo ga tá si ké rel me i rõl.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les sé ge, hogy fel hív ja
a ked vez mé nye zett fi gyel mét arra, hogy pénz ügyi vál ság
kap csán nyúj tan dó át me ne ti tá mo ga tás ban ré sze sült, és
egy vál lal ko zás nak 2008. ja nu ár 1-je és 2010. de cem ber
31-e kö zött oda ítélt át me ne ti tá mo ga tás és cse kély össze gû 
tá mo ga tás tá mo ga tás tar tal ma együt te sen nem ha lad hat ja
meg az öt száz ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(5) A ked vez mé nye zett kö te les az át me ne ti tá mo ga tás -
hoz kap cso ló dó min den ira tot az oda íté lést kö ve tõ 10. évig 
meg õriz ni, és a tá mo ga tást nyúj tó fel hí vá sa ese tén azo kat
be mu tat ni.

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályok

11/P.  § (1) E ren de let alap ján:
a) az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés a) pont ja

alap ján tá mo ga tott te rü le te ken új on nan lét re ho zott kis vál -
lal ko zá sok ré szé re 2 mil lió euró,

b) az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés c) pont ja
alap ján tá mo ga tott te rü le te ken új on nan lét re ho zott kis vál -
lal ko zá sok ré szé re 1 mil lió euró tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) A tá mo ga tás éves össze ge nem ha lad hat ja meg a fen -
ti össze gek 33%-át.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tás az (1) be kez dés a) pont já ban 
meg ha tá ro zott eset ben a vál lal ko zás meg ala ku lá sát kö ve tõ 
há rom év ben nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé -
gek 35%-át, az azt kö ve tõ két év ben an nak 25%-át. Az
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben a tá mo -
ga tá si in ten zi tás a vál lal ko zás meg ala ku lá sát kö ve tõ há -
rom év ben nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek
25%-át, az azt kö ve tõ két év ben an nak 15%-át.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si in ten zi tá sok
5%-kal nö vel he tõ ek az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés
a) pont ja alap ján tá mo ga tott te rü le te ken, ahol az egy fõre
jutó GDP ke ve sebb, mint az Eu ró pai Unió 25 tag ál la ma
alap ján meg ha tá ro zott át lag 60%-a, il let ve ahol a nép sû rû -
ség ala cso nyabb, mint 12,5 la kos négy zet ki lo mé te ren ként.

(5) Költ ség ként le het el szá mol ni a kis vál lal ko zás lét re -
ho zá sá hoz köz vet le nül kap cso ló dó jogi, ta nács adói, kon -
zul tá ci ós és ad mi niszt ra tív költ sé ge ket, va la mint – ha azok 
a kis vál lal ko zás lét re ho zá sát kö ve tõ öt év ben me rül nek
fel – az aláb bi költ sé ge ket:

a) a kül sõ fi nan szí ro zás ka ma ta és a sa ját tõ ké re jutó
osz ta lék, ha a re fe ren cia-ka mat láb bal szá molt osz ta lé kot
nem ha lad ja meg,

b) ter me lé si lé te sít mény, il let ve fel sze re lés bér le ti díja,
c) ener gia-, víz és fû té si díj, va la mint adók – ki vé ve az

ál ta lá nos for gal mi adó ról szó ló 2007. évi CXXVII. tör -
vény sze rin ti ál ta lá nos for gal mi adó, a tár sa sá gi adó ról és
osz ta lék adó ról szó ló 1996. évi LXXXI. tör vény sze rin ti
tár sa sá gi adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó ról szó ló

2002. évi XLIII. tör vény sze rin ti egy sze rû sí tett vál lal ko zói 
adó, az ál lam ház tar tás egyen sú lyát ja ví tó kü lön adó ról és
já ra dék ról szó ló 2006. évi LIX. tör vény sze rin ti kü lön adó
és a he lyi adók ról szó ló 1990. évi C. tör vény sze rin ti he lyi
ipar ûzé si adó – és ad mi niszt ra tív dí jak,

d) ér ték csök ke nés, a ter me lé si lé te sít mény, il let ve fel -
sze re lés bér le ti díja, va la mint a bér költ sé gek, ha a be ru há zás 
vagy mun ka hely-te rem té si in téz ke dés egyéb tá mo ga tás ban
nem ré sze sült.”

5.  §

 Az R. – 4. §-sal át szá mo zott – 11/R.  § (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ meg,
ha a ked vez mé nye zett még a pro jekt tel kap cso la tos mun ká la -
tok vagy te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti
ké rel mét be nyújt ja. Egye di tá mo ga tás meg íté lé sét megelõ -
zõen nagy vál lal ko zá sok ese té ben a fen ti e ken kí vül a ked vez -
mé nye zet tek kö te le sek bi zo nyí ta ni, hogy a tá mo ga tás se gít -
sé gé vel lé nye ge sen nö vek szik a pro jekt mé re te, ki szé le se dik
a te vé keny ség köre, nö vek szik a ked vez mé nye zett ál tal
a pro jekt re for dí tan dó összeg, lé nye ge sen fel gyor sul a pro jekt 
vég re haj tá si üte me, vagy re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás
ese té ben a pro jekt a tá mo ga tás hi á nyá ban nem az érin tett tá -
mo ga tott ré gi ó ban  valósult vol na meg.”

6.  §

Az R. 20.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(5) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést az át me ne ti
tá mo ga tá sok te kin te té ben 2010. de cem ber 31-ig le het
 hozni.

(6) A Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram 2.3.3
Mun ka hely meg õr zõ tá mo ga tás kép zés sel kom bi nál va
címû konst ruk ci ó val össze füg gés ben a vál lal ko zá sok az
al kal ma zot ta ik lét szá mát (a nyug el lá tás ban, szo ci á lis el lá -
tás ban nem ré sze sü lõ, mun ka vi szony ban vagy szö vet ke ze -
ti tag mun ka vi szony ban fog lal koz ta tot tak szá mát) az ál la -
mi adó ha tó ság ál tal az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 85/A.  §-a alap ján ki ál lí tott adó ha tó sá gi iga -
zo lás sal (ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal) iga zol ják. A ha tó sá gi
bi zo nyít vány ban az ál la mi adó ha tó ság a vál lal ko zás al kal -
ma zot ta i nak lét szá mát az adó ha tó ság nyil ván tar tá sá nak az
iga zo lás ki ál lí tá sá nak nap ján fenn ál ló ál la po ta sze rint
(a ki ál lí tást ket tõ vel meg elõ zõ hó nap utol só nap ján fog lal -
koz ta tott lét szám ra vo nat ko zó an) tün te ti fel.”

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Var ga István s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Al kot mány bí ró ság
56/2009. (V. 12.) AB

ha tá ro za ta

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Pécs Me -
gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé sé nek

– a Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé -
nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004. (11. 26.) szá mú ön -
kor mány za ti ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 59/2007.
(12. 28.) szá mú ön kor mány za ti ren de le te;

– a Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé -
nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004. (11. 26.) szá mú, va la -
mint az an nak mó do sí tá sá ról  szóló 48/2005. (11. 29.) szá -
mú ren de le te mó do sí tá sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl  szóló
27/2006. (06. 30.) szá mú ren de le te;

– a Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé -
nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004. (11. 26.) szá mú, va la -
mint az an nak mó do sí tá sá ról  szóló 48/2005. (11. 29.) szá -
mú ren de le te és 27/2006. (06. 30.) szá mú ren de le te mó do -
sí tá sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl  szóló 31/2006. (09. 30.)
szá mú ren de le te; és

– a Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé -
nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004. (11. 26.) szá mú ren -
de le té nek 2007. évi 4. szá mú mó do sí tá sá ról  szóló
56/2007. (12. 28.) szá mú ren de le te
alkot mány elle nes, ezért e ren de le te ket meg sem mi sí ti.

A meg sem mi sí tett ren de le tek 2009. de cem ber 31-én
vesz tik ha tá lyu kat.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal
ve ze tõ je a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (2) be kez dés
a) pont ja alap ján kez de mé nyez te Pécs Me gyei Jogú Vá ros

Köz gyû lé sé nek a Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá -
lyo zá si Ter vé nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004.
(11. 26.) sz. ön kor mány za ti ren de le te (a továb biak ban:
Ör1.) mó do sí tá sá ról ren del ke zõ 59/2007. (12. 28.) sz. ön -
kor mány za ti ren de let (a továb biak ban: Ör2.) fe lül vizs gá -
la tát és tel jes egé szé ben tör té nõ meg sem mi sí té sét.

A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je az Ötv. 98.  § (2) be kez -
dé sé ben biz to sí tott tör vényességi el len õr zé si jog kö ré ben
el jár va fe lül vizs gál ta az Ör2.-t és meg ál la pí tot ta, hogy az
tör vénysértõ ren del ke zé se ket tar tal maz, ezért arra tör -
vényességi ész re vé telt tett. A tör vényességi ész re vé telt
Pécs Me gyei Jogú Vá ros Köz gyû lé se meg tár gyal ta, de az -
zal nem ér tett egyet. Az egyet nem értõ köz gyû lé si ha tá ro -
zat nyo mán a hi va tal ve ze tõ kez de mé nyez te az Al kot mány -
bí ró ság nál az Ör2. meg sem mi sí té sét.

2. A hi va tal ve ze tõ in dít vá nya sze rint az Ör2. több ok -
ból is tör vénysértõ.

2.1. Az Ör2. egy részt el len té tes az épí tett kör nye zet ala -
kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló 1997. évi LXXVII. tör vény
fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott, az or szá gos te le pü lés ren -
de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let (a továb biak ban: OTÉK) több
ren del ke zé sé vel. Az Ör2. az in dít vá nyo zó sze rint azért el -
len té tes az OTÉK-kal, mert el fo ga dá sa elõtt az OTÉK 2.  §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en az ön kor mány zat
nem ké szít tet te el a 3.  § (3) be kez dé se és 4.  § (5) be kez dé se 
sze rin ti mun ka ré sze ket. Az Ör2. el fo ga dá sa elõtt ugyan is
sem mi lyen alá tá masz tó szak ági mun ka rész nem ké szült,
még az Ör2. sza bá lyo zá si tárgy kö ré be tar to zó hír köz lé si
alá tá masz tó mun ka rész sem. Az OTÉK kö te le zõ ren del ke -
zé se i vel  való el len tét  miatt az Ör2. az Al kot mány 44/A.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zik.

2.2. Az Ör2. mint mó do sí tó ren de let a vá ros egész te rü -
le tén le he tet len né te szi „nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar” el -
he lye zé sét az ál tal, hogy a vá ros va la mennyi épí té si öve ze -
té re (zó ná já ra) vo nat ko zó sza bá lyo zás ba be il lesz tet te
a ,,nem he lyez he tõ el nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar” for -
du la tot. A mó do sí tó ren del ke zé sek egye dül az Ör1. 8.  §
(2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott „za va ró ha tá sú ipa ri zó nát”
nem érin tet ték. A vo nat ko zó sza bá lyok az in dít vá nyo zó
sze rint azon ban eb ben a zó ná ban sem en ge dik meg a ra dar
el he lye zé sét, mert a ti la lom hi á nya el le né re eb ben a kör -
nye ze tet erõ sen za va ró gaz da sá gi célú ipa ri épít mé nyek,
vé dõ tá vol sá got igény lõ me zõ gaz da sá gi ma jo rok el he lye -
zé sé re szol gá ló zó ná ban csak az Ör1.-ben fel so rolt épít mé -
nyek [kü lön le ge sen ve szé lyes (pl. tûz-, rob ba nás-, fer tõ -
zés ve szé lyes), és bû zös vagy nagy zaj jal járó gaz da sá gi
épít mé nyek] he lyez he tõk el. Ez zel az Ör2. tu laj don kép pen 
egy or szá go san meg en ge dett ma ga tar tást az egész ille té -
kességi te rü le té re néz ve meg til tott, hi szen az OTÉK 32.  §
(4) be kez dés 4. pont ja va la mennyi épí té si öve zet ben meg -
en ge di a hon vé del mi és ka to nai, va la mint nem zet biz ton sá -
gi épít mé nyek el he lye zé sét. Mi vel az ön kor mány zat ren -
de le te ma ga sabb szin tû jog sza bály ál tal sza bá lyo zott és
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meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett le he tõ vé tett te vé keny sé -
get az ön kor mány zat egész ille té kességi te rü le té re néz ve
meg til tott, az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik.

2.3. A fen ti e ken túl me nõ en a hi va tal ve ze tõ tör -
vénysértõnek tart ja az Ör2.-t azért is, mert meg al ko tá sa kor 
nem vol tak fi gye lem mel az Étv. 7.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot tak ra, mely sze rint: „[a] te le pü lés ren de zés
cél ja (...) az or szá gos, a tér sé gi, a te le pü lé si és a jo gos ma -
gán ér de kek össz hang já nak meg te rem té se, az ér dek üt kö zé -
sek fel ol dá sá nak biz to sí tá sa”. A hon vé de lem rõl és a Ma -
gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb -
biak ban: Hvt.) 1.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben „a hon vé de -
lem nem ze ti ügy”. Ez zel szo ros kap cso lat ban az Étv. 8.  §
(1) be kez dés g) pont ja úgy ren del ke zik, hogy a te le pü lés -
ren de zés so rán figye lembe kell ven ni „a hon vé de lem,
a nem zet biz ton ság és a ka taszt ró fa vé de lem ér de ke it” is.
E ren del ke zé sek alap ján – a hi va tal ve ze tõ meg íté lé se sze -
rint – az ön kor mány zat ren de let al ko tá si au to nó mi á ja kor -
lá to zott. Az Ör2. meg al ko tá sa kor az or szág hon vé del mi
ér de ke i re – mint az Étv. sze rint kö te le zõ en figye lembe ve -
en dõ szem pon tok ra – nem volt az ön kor mány zat fi gye lem -
mel. Ezen túl me nõ en fel ve ti még a hi va tal ve ze tõ a Ma gyar 
Köz tár sa ság nak az Észak-At lan ti Szer zõ dés hez tör té nõ
csat la ko zá sá ról és a Szer zõ dés szö ve gé nek ki hir de té sé rõl
 szóló 1999. évi I. tör vény (a továb biak ban: NA TOtv.) és
az ah hoz kap cso ló dó nem zet kö zi kö te le zett sé gek kér dé sét
is. A NA TOtv.-ben ki hir de tett Észak-At lan ti Szer zõ dés
(a továb biak ban: Szer zõ dés) sze rint az ab ban részt vevõ
fe lek ki nyil vá nít ják, hogy „egye sí tik az együt tes vé del -
mük, va la mint a béke és biz ton ság fenn tar tá sá ra irá nyu ló
erõ fe szí té se ket.” Ez zel össze füg gés ben a Ma gyar Köz tár -
sa ság biz ton ság- és vé de lem po li ti ká já nak alap el ve i rõl
 szóló 94/1998. (XII. 29.) OGY ha tá ro zat egy ér tel mû en
rög zí ti a kol lek tív vé del mi fel ada tok ból ere dõ kö te le zett -
sé ge ket. Ezek egyi ke ként a Ma gyar Köz tár sa sá got kö te le -
zett ség vál la lás ter he li há rom fix te le pí té si he lyû, nagy ha -
tó tá vol sá gú fel de rí tõ ra dar meg épí té sé re. Mind ezek alap -
ján a hi va tal ve ze tõ úgy íté li meg, hogy az ön kor mány zat
ren de let al ko tá si au to nó mi á ja csak arra ter jedt vol na ki,
hogy a ren de let al ko tást meg elõ zõ el já rás ban meg vizs gál -
ja, Pécs vá ros ille té kességi te rü le tén me lyik hely al kal mas
a ra dar te le pí té sé re. En nek ér de ké ben kel lett vol na el ké szí -
te ni a hi ány zó alá tá masz tó mun ka ré sze ket is. A ra dar te le -
pí té sét le he tet len né tevõ Ör2. el fo ga dá sá val azon ban az
ön kor mány zat a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi szer zõ -
dés bõl ere dõ vé del mi kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét aka dá -
lyoz za, ez ál tal az Al kot mány 40/A.  § (1) be kez dé sé be is
üt kö zik.

2.4. A hi va tal ve ze tõ a továb biak ban utal arra, hogy az
Ör2. nem zet kö zi szer zõ dés be, azaz a Szer zõ dés be is üt kö -
zik. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény (a továb biak ban: Abtv.) 21.  § (3) be kez dé se sze rin ti
in dít vá nyo zói jo go sult ság hi á nyá ban arra néz ve ter jesz tett
elõ in dít ványt, hogy az Al kot mány bí ró ság hi va tal ból el jár -
va vizs gál ja meg, hogy az Ör2. üt kö zik-e nem zet kö zi szer -
zõ dés be.

2.5. Az in dít vány több, az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé be fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság gal
össze füg gõ ér vet is tar tal maz. Egy részt fel ve ti, hogy az
Ör2. meg al ko tá sa so rán az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
le te vissza élt jog al ko tói ha tal má val, hi szen az Ör2. meg al -
ko tá sá nak egye dü li cél ja a ra dar te le pí té sé nek meg aka dá -
lyo zá sa volt, mi köz ben az Étv. 7.  § (1) be kez dé se ér tel mé -
ben a te le pü lés ren de zé si tár gyú jog sza bá lyok nak az ott fel -
so rolt cé lo kat kell szol gál ni uk. A jog biz ton ság gal össze -
füg gõ má so dik kér dés ként az in dít vá nyo zó fel ve ti azt,
hogy az Ör2.-ben hasz nált „nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar” 
fo ga lom tar tal ma nem ha tá roz ha tó meg pon to san, és azt az
Ör2. sem de fi ni ál ja. Ez zel meg sér ti az Al kot mány bí ró ság
9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za tá ban rög zí tett el vet, mely sze -
rint a jog ál lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság,
mely az ál lam és el sõ sor ban a jog al ko tó kö te les sé gé vé te -
szi an nak biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le -
tei és az egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek,
mû kö dé sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le -
gye nek a nor ma cím zett jei szá má ra; va la mint a 26/1992.
(IV. 30.) AB ha tá ro zat ban rög zí tet te ket, me lyek ér tel mé -
ben a vi lá gos, ért he tõ és meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma -
tar ta lom a nor ma szö veg gel szem ben al kot má nyos kö ve tel -
mény, a jog biz ton ság meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö -
ve ge ér tel mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer -
he tõ nor ma tar tal mat hor doz zon. Har mad részt fel ve ti még
az in dít vá nyo zó az Ör2. ha tály ba lé pé sé nek a jog biz ton -
ság gal el len té tes sza bá lyo zá sát, hi szen az Ör2. 11.  §-a sze -
rint ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell. Ez azon ban el len té tes az Étv. 60.  § (8) be kez -
dés a) pont já ba fog lalt sza bállyal, mely sze rint az épí tés -
ügyi ha tó ság a tör vény ha tály ba lé pé se kor a fo lya mat ban
lévõ ügyek ben a ké re lem be nyúj tá sa kor ha tá lyos jog sza -
bá lyok sze rint jár el. Vé ge ze tül az in dít vá nyo zó az
Ör2. alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem -
mi sí té sét azon az ala pon is kéri, mely nek lé nye ge, hogy az
Ör2. köz jo gi lag ér vény te len. Az Ör2. ugyan is egy ha tá -
lyon kí vül he lye zett jog sza bályt, az Ör1.-et mó do sít ja.
A Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 16/2006. (05. 05.) szá mú ren de let
(a továb biak ban: Ör3.) ugyan is új Épí té si Sza bály za tot ál -
la pí tott meg. Az Ör3. 42.  § (5) be kez dé se pe dig a ki hir de -
té se nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te az Ör1.-et és az an -
nak mó do sí tá sá ról ko ráb ban ren del ke zõ 48/2005. (11. 29.) 
szá mú ren de le tet (a továb biak ban: Örm.).

A ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály mó do sí tá sa az in -
dít vá nyo zó hi va tal ve ze tõ sze rint az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé be üt kö zõ mó don alkot mány elle nes, és köz jo gi lag
ér vény te len. Meg íté lé se sze rint ezt a hely ze tet nem vál toz -
tat ja meg az, hogy az Ör3.-mat né hány hét el tel té vel ha tá -
lyon kí vül he lyez te a Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza -
bá lyo zá si Ter vé nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004.
(11. 26.) szá mú, va la mint az an nak mó do sí tá sá ról  szóló
48/2005. (11. 29.) szá mú ren de le te mó do sí tá sá ról és egy -
sé ges szö ve gé rõl  szóló 27/2006. (06. 30.) szá mú ren de let
(a továb biak ban: Ör4.) 42.  § (1) be kez dé se. A ha tá lyon kí -
vül he lye zõ jog sza bályt utóbb ha tá lyon kí vül he lye zõ
újabb jog sza bály el fo ga dá sa nem ered mé nyez he ti, hogy
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a már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bály ha tá lya fel éled -
ne. Te hát az Ör2. az Ör4. meg al ko tá sa el le né re ha tá lyon
kí vül he lye zett jog sza bály mó do sí tá sá ra irá nyul.

Ezért a fen ti in do kok alap ján in dít vá nyoz za a hi va tal ve -
ze tõ az Ör2. egé sze alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sát és meg sem mi sí té sét.

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.”
„40/A.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség alap ve tõ kö te les sé ge 

a haza ka to nai vé del me és a nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere -
dõ kol lek tív vé del mi fel ada tok el lá tá sa.”

„44/A.  § (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let:
a) ön kor mány za ti ügyek ben ön ál ló an sza bá lyoz és

igaz gat, dön té se ki zá ró lag tör vényességi ok ból vizs gál ha -
tó fe lül,”

„44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében
ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.”

2. Az Étv. hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:
8. Épít mény: épí té si te vé keny ség gel lét re ho zott, il let ve 

kész ter mék ként az épí té si hely szín re szál lí tott, – ren del te -
té sé re, szer ke ze ti meg ol dá sá ra, anya gá ra, ké szült sé gi fo -
ká ra és ki ter je dé sé re te kin tet nél kül – min den olyan hely -
hez kö tött mû sza ki al ko tás, amely a te rep szint, a víz vagy
az azok alat ti ta laj, il let ve azok fe let ti lég tér meg vál toz ta -
tá sá val, be épí té sé vel jön lét re. Az épít mény hez tar toz nak
an nak ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná la tá hoz, mû -
kö dé sé hez, mû köd te té sé hez szük sé ges alap ve tõ mû sza ki
és tech no ló gi ai be ren de zé sek is (az épít mény az épü let és
mû tárgy gyûj tõ fo gal ma).

(...)
15. Mû tárgy: mind azon épít mény, ami nem mi nõ sül

épü let nek és épü let funk ci ót jel lem zõ en nem tar tal maz (pl. 
út, híd, to rony, táv köz lés, mû sor szó rás mû sza ki lé te sít mé -
nyei, gáz-, fo lya dék-, öm lesz tett anyag tá ro lá sá ra szol gá ló
és nyom vo na las mû sza ki al ko tá sok).”

„7.  § (1) A te le pü lés ren de zés cél ja a te le pü lé sek te rü -
let-fel hasz ná lá sá nak és inf ra struk tú ra-há ló za tá nak ki ala -
kí tá sa, az épí tés he lyi rend jé nek sza bá lyo zá sa, a kör nye zet
ter mé sze ti, táji és épí tett ér té ke i nek fej lesz té se és vé del me, 
to váb bá az or szá gos, a tér sé gi, a te le pü lé si és a jo gos ma -
gán ér de kek össz hang já nak meg te rem té se, az ér dek üt kö zé -
sek fel ol dá sá nak biz to sí tá sa, va la mint az erõ for rá sok kí -
mé le tes hasz no sí tá sá nak elõ se gí té se.”

„8.  § (1) A te le pü lés ren de zés so rán fi gye lem mel kell
len ni arra, hogy a ren de zés vég re haj tá sá val be kö vet ke zõ
vál to zá sok az érin tett la kos ság élet kö rül mé nye i ben, ér ték -
rend jé ben és szo ci á lis hely ze té ben hát rá nyos kö vet kez mé -
nyek kel ne jár ja nak. En nek ér de ké ben biz to sí ta ni kell a te -
rü le tek a köz ér dek nek meg fe le lõ fel hasz ná lá sát a jo gos

ma gán ér de kek re te kin tet tel, az em ber hez mél tó kör nye zet
fo lya ma tos ala kí tá sát, ér té ke i nek vé del mét. En nek so rán
figye lembe kell ven ni:

(...)
g) a hon vé de lem, a nem zet biz ton ság és a ka taszt ró fa -

vé de lem ér de ke it,”
„13.  § (3) A sza bá lyo zá si terv – amennyi ben ké -

szül – a he lyi épí té si sza bály zat raj zi mel lék le tét ké pe zi.”

3. A Hvt. ren del ke zé se:
„1.  § (1) A hon vé de lem nem ze ti ügy.”

4. Az OTÉK hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A te rü le tek fel hasz ná lá sá nak, a tel kek ala kí tá -

sá nak, to váb bá az épí tés nek a fel té te le it és mód ját az e ren -
de let ben fog lal tak sze rin ti te le pü lés ren de zé si terv ben (te -
le pü lés szer ke ze ti és sza bá lyo zá si terv), ille tõ leg he lyi épí -
té si sza bály zat ban kell meg ha tá roz ni.

(6) A te le pü lés ren de zé si esz kö zök mó do sí tá sa so rán a 3. 
és a 4.  §-ban elõ ír ta kat a mó do sí tás jel le gé nek meg fele lõen 
kell al kal maz ni.”

„3.  § (3) A te le pü lés szer ke ze ti terv kö te le zõ alá tá masz tó 
szak ági mun ka ré sze:

1. a táj ren de zé si,
2. a kör nye zet ala kí tá si (a kü lön jog sza bály sze rin ti kör -

nye ze ti ér té ke lés nek is meg fe le lõ tar ta lom mal),
3. a köz le ke dé si (az or szá gos köz utak és a he lyi fõ-

és gyûj tõ utak há ló za ta, cso mó pont jai és ke reszt -
met sze tei),

4. a köz mû ve sí té si (víz, szenny víz, csa pa dék víz,
ener gia), és

5. a hír köz lé si (táv köz lés, mû sor szó rás), 
ja vas lat.
6. a te rü let ren de zé si terv(ek) és a te le pü lés szer ke ze ti

terv össz hang ját iga zo ló tér kép és le írás (szá mí -
tás).

(4) A te le pü lés szer ke ze ti terv egyéb alá tá masz tó szak -
ági mun ka ré sze it a te le pü lés sa já tos he lyi adott sá gai ha tá -
roz zák meg.”

„4.  § (1) A sza bá lyo zá si terv ben, a he lyi épí té si sza bály -
zat ban kell meg ha tá roz ni, meg ál la pí ta ni az Étv. 12.  §-ának 
(5) be kez dé sé ben és 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ ír ta -
kat. A te rü let fel hasz ná lá si egy sé ge ket az e ren de let ren del -
ke zé se i nek meg fele lõen épí té si öve ze tek re, ille tõ leg öve -
ze tek re kell ta gol ni.

(...)
(5) A sza bá lyo zá si terv kö te le zõ alá tá masz tó szak ági

mun ka ré sze:
a) amennyi ben azok a te le pü lés szer ke ze ti terv vel

együtt ké szül nek, meg egyez nek a te le pü lés szer ke ze ti terv
alá tá masz tó mun ka ré sze i vel,

b) amennyi ben azok nem a te le pü lés szer ke ze ti terv vel
együtt ké szül nek,

1. a te le pü lés szer ke ze ti ter vet meg elõ zõ en ké szü lõk
ese té ben a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti munka -
részek,
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2. a te le pü lés szer ke ze ti ter vet köve tõen ké szü lõk
ese té ben a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti mun ka ré szek 
kö zül csak az el telt idõ szak ra és a terv ál tal meg kö -
ve telt rész le te zett ség re fi gye lem mel szük sé ges
alá tá masz tó mun ka ré szek,

(6) A sza bá lyo zá si terv egyéb alá tá masz tó szak ági mun -
ka ré szei a 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti mun ka ré szek.”

5. Az Ör2. ren del ke zé sei:

„1.  § A ren de let 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(4) La kó zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el nagy ha tó su -
ga rú ka to nai ra dar.«

2.  § A ren de let 7.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(3) Ve gyes zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el nagy ha tó -
su ga rú ka to nai ra dar.«

3.  § A ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ [sic!] (1) be kez dé se
a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

»d)  Ke res ke del mi, szol gál ta tó, gaz da sá gi zó ná kon be -
lül nem he lyez he tõ el nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar.«

4.  § A ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ [sic!] (3) be kez dé se
a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

»c)  Egyéb ipa ri zó nán be lül nem he lyez he tõ el nagy ha -
tó su ga rú ka to nai ra dar.«

5.  § A ren de let 9.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(8) Kü lön le ges zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el nagy -
ha tó su ga rú ka to nai ra dar.«

6.  § A ren de let 10.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(4) Köz le ke dé si zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el
nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar.«

7.  § A ren de let 11.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(8) Köz park zó nán be lül nem he lyez he tõ el nagy ha tó -
su ga rú ka to nai ra dar.«

8.  § A ren de let 12.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(4) Erdõ zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el nagy ha tó su -
ga rú ka to nai ra dar.«

9.  § A ren de let 13.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

»(5) Me zõ gaz da sá gi zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el
nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar.«

10.  § A ren de let 15.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

»(3) Víz gaz dál ko dá si zó ná kon be lül nem he lyez he tõ el
nagy ha tó su ga rú ka to nai ra dar.«

Záró rendelkezések

11.  § E ren de let 2008. ja nu ár 15-én lép ha tály ba. Ren -
del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni
kell.”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször az Ör2. meg al ko tá sá -
val össze füg gõ, alap ve tõ en a jog sza bály köz jo gi ér vény te -
len sé gé re hi vat ko zó for mai alkot mány elle nesség kér dé sét
vizs gál ta meg. Az in dít vá nyok ban fel ve tett for mai alkot -
mány elle nességgel kap cso lat ban az Al kot mány bí ró ság
a 63/2003. (XII. 15.) AB ha tá ro zat ban a kö vet ke zõk sze -
rint össze gez te ál lás pont ját: „Az Al kot mány bí ró ság tö ret -
len gya kor la ta, hogy ma gá nak a jog al ko tá si el já rás nak az
al kot má nyos sá gát is vizs gál ja és dönt a for mai hi bás tör -
vényhozási el já rás al kot má nyos sá gá ról. Az Al kot mány bí -
ró ság már a 11/1992. (III. 5.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te:
A jog ál la mi ság és a jog biz ton ság el vé bõl fa kad nak az el já -
rá si ga ran ci ák. (...) Csak a for ma li zált el já rás sza bá lya i nak
kö ve té sé vel ke let kez het ér vé nyes jog sza bály (...). (ABH
1992, 77, 85.) Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban
rész le te sen fog lal ko zott a köz jo gi ér vé nyes ség ese te i vel.
A 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy
a for mai hi bás tör vényhozási el já rás – meg fe le lõ in dít vány 
alap ján – a jö võ ben ala pot ad a tör vény ki hir de té se nap já ra
tör té nõ vissza me nõ le ges ha tá lyú meg sem mi sí té sé re.
(ABH 1997, 122.) A ha tá ro zat in do ko lá sa sze rint [a] meg -
sem mi sí tés alap ja a köz jo gi ér vény te len ség, amely a nor -
ma for mai alkot mány elle nességének egyik vál to za ta.
(ABH 1997, 122, 128.) Az 52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat
ren del ke zõ ré szé ben az Al kot mány bí ró ság meg is mé tel te
azt a ko ráb bi ha tá ro za tá ban fog lalt té telt, mely nek meg -
fele lõen a jog al ko tás so rán el kö ve tett el já rá si al kot mány -
sér tés ön ma gá ban meg ala poz za a tör vény meg sem mi sít he -
tõ sé gét. (ABH 1997, 331, 332.) Az in do ko lás pe dig új fent
meg ál la pí tot ta, hogy a sú lyos el já rá si sza bály ta lan ság köz -
jo gi ér vény te len sé get idéz elõ. Az Al kot mány bí ró ság
a 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro za tá ban – a hi vat ko zott ha -
tá ro za tok ra utal va – le szö gez te, hogy a tör vényalkotási fo -
lya mat egyes el já rá si sza bá lya i nak be tar tá sa a tör vény ér -
vé nyes sé gé nek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl le ve -
zet he tõ jog ál la mi kö ve tel mé nye. (ABH 1999, 325, 349.)”
ABH 2003, 676, 683–684.

2. A je len el já rás ban az Al kot mány bí ró ság nak azt
a kér dést kel lett el sõ ként meg vá la szol nia, hogy ér vé nye -
sen al kot ha tó-e olyan ren de let, mely egy, már ko ráb ban
ha tá lyon kí vül he lye zett ren de le tet mó do sít. Ez zel össze -
füg gés ben arra is vá la szol nia kel lett, hogy a ha tá lyon kí vül 
he lye zõ ren de let (Ör3.) ké sõb bi ha tá lyon kí vül he lye zé se
(Ör4.) ki ha tott-e a ha tá lyon kí vül he lye zett ren de let re, és
ha igen, mi ként.

2.1. Az in dít vá nyo zó ál tal is em lí tett 1437/B/1995. AB
ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság le szö gez te „hogy egy
ha tá lyon kí vül he lye zõ nor ma alkot mány elle nességének
a meg ál la pí tá sa ön ma gá ban nem ve zet a ha tá lyon kí vül he -
lye zés sel érin tett ren del ke zé sek ha tá lyá nak au to ma ti kus
»fel éle dé sé hez«, az Al kot mány bí ró ság nak vi szont va la -
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mely jog sza bály »új bó li ha tály ba he lye zé sé re« ha tás kö re
nincs, mert ez a jog al ko tó kom pe ten ci á já ba tar to zik.”
[ABH 1998, 616, 618–619.; meg erõ sí tet te: 90/2007.
(XI. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 750, 766.] Az em lí tett
ha tá ro za tok arra utal nak, hogy az Al kot mány bí ró ság nak
nin csen ha tás kö re egy, már ha tá lyon kí vül he lye zett jog -
sza bály új bó li ha tály ba lép te té sé re, a jog al ko tó nak ugyan -
ak kor meg van (meg le het) ez a ha tás kö re. A je len eset ben
az érin tett ren de le tek át vizs gá lá sa alap ján egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó volt, hogy az Ör1.-et az Ör3. 42.  § (5) be -
kez dé se, a hatályba lépése nap já val (azaz 2006. má jus
15-ével) ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül he lye -
zés ki ter jedt az Ör1. mó do sí tá sá ról ko ráb ban ren del ke zõ
Örm.-re is. Az Ör3. Pécs Me gyei Jogú Vá ros új Épí té si
Sza bály za tát és Sza bá lyo zá si Ter vét ál la pí tot ta meg. Nem
mó do sí tó ren de let ként ke rült meg al ko tás ra. Ez a ren de let
azon ban csak na gyon rö vid ide ig volt ha tály ban, mert azt
az Ör4. ha tá lyon kí vül he lyez te. Az Ör4. címe és pre am bu -
lu ma azt a lát sza tot kel ti, mint ha az a ko ráb ban már ha tá -
lyát vesz tett Ör1. és Örm. mó do sí tá sok kal egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt szö ve ge, va gyis úgy ne ve zett in kor po rá ló
jog sza bály len ne. Az Ör4. elõ írásai azon ban az Ör3. sza bá -
lya i hoz ké pest je len te nek mó do sí tást, ah hoz ké pest hoz -
nak újabb vagy más ren del ke zé se ket, az in kor po rá ló jog -
sza bály-mó do sí tá si meg ol dás  miatt azon ban az Ör4. lé -
nye gé ben új ren de let nek te kin ten dõ. Ezt tá maszt ja alá az
Ör3. egé szé nek az Ör4. ál ta li ha tá lyon kí vül he lye zé se. Az
Ör4. se hol, egyet len ren del ke zé sé ben nem tesz em lí tést ar -
ról, hogy a már ha tá lyon kí vül he lye zett Ör1.-et. vagy
Örm.-et is mé tel ten ha tály ba kí ván ja lép tet ni. Eh hez ké pest 
az Ör4. 42.  § (1) és (2) be kez dé sei rög zí tik, hogy az Ör1.-et 
és az Örm.-et mi lyen ko ráb bi (vissza me nõ le ges) idõ pon -
tok tól kell al kal maz ni.

2.2. A kér dé ses ren de le tek ha tály ba lép te tõ és ha tá lyon
kí vül he lye zõ ren del ke zé se i nek át te kin té se alap ján az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az Ör1. és az Örm.
2006. jú ni us 30. (az Ör4. hatályba lépése nap ja) óta nem
ha tá lyos jog sza bá lyok. E nem ha tá lyos jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról ren del ke zik az in dít vány ban tá ma dott Ör2. Az
Al kot mány bí ró ság tisz tá ban van vele, hogy „[a] jog sza bá -
lyok mó do sí tá sa a jog ter mé sze tes és szük ség sze rû esz kö -
ze. A jog ala nyok szá má ra ked ve zõbb vagy ked ve zõt le -
nebb tar tal mú új ren del ke zé sek meg ál la pí tá sa nél kül
ugyan is a jog tár sa dal mi ren del te té sét – a vál to zó élet vi -
szo nyok sza bá lyo zá sát – nem tud ná be töl te ni.”
(553/B/1994. AB ha tá ro zat ABH 1997, 773, 784.) En nek
alap ján ön ma gá ban nem ki fo gá sol ha tó az, hogy az
Ör2. a ko ráb bi ak nál hát rá nyo sabb sza bá lyo kat tar tal maz,
de el sõd le ges al kot má nyos sá gi kér dést vet fel az, hogy az
új ren del ke zé sek meg al ko tá sa a jog biz ton ság al kot má nyos 
kö ve tel mé nyé vel össz hang ban tör tént-e.

2.3. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban meg -
erõ sí tet te már az in dít vá nyo zó ál tal is em lí tett 9/1992.
(I. 30.) AB ha tá ro za tá ban rög zí tett el vet, mely sze rint

a jog ál lam nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság, mely az
ál lam és el sõ sor ban a jog al ko tó kö te les sé gé vé te szi an nak
biz to sí tá sát, hogy a jog egé sze, egyes rész te rü le tei és az
egyes jog sza bá lyok is vi lá go sak, egy ér tel mû ek, mû kö dé -
sü ket te kint ve ki szá mít ha tó ak és elõ re lát ha tó ak le gye nek
a nor ma cím zett jei szá má ra. (ABH 1992, 59, 65.) A
8/2003. (III. 14.) AB ha tá ro zat ren del ke zõ ré sze pe dig al -
kot má nyos kö ve tel mény ként rög zí tet te az aláb bi a kat: „Az
Al kot mány bí ró ság al kot má nyos kö ve tel mény ként meg ál -
la pít ja, hogy jog al ko tás ra csak a jog biz ton ság al kot má -
nyos el vé nek meg fele lõen ke rül het sor. A jog biz ton ság
elve meg kö ve te li, hogy a jog al ko tás, s en nek ré sze ként
a jog sza bá lyok mó do sí tá sa, ha tály ba lép te té se éssze rû
rend ben tör tén jék, a mó do sí tá sok egy ér tel mû en kö vet he -
tõ ek és át te kint he tõ ek le gye nek mind a jog ala nyok, mind
a jog al kal ma zó szer vek szá má ra.” (ABH 2003, 74.) Az
Abtv. 27.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben „[a]z Al kot mány bí -
ró ság ha tá ro za ta min den ki re néz ve kö te le zõ.” Az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szé ben meg ál la -
pí tott al kot má nyos kö ve tel mény az érin tett jog ala nyok
(adott eset ben a jog al ko tó szer vek) szá má ra kö te le zõ en
kö ve ten dõ ma ga tar tá si sza bály. A 8/2003. (III. 14.) AB ha -
tá ro zat in do ko lá sa to vább rész le tez te a ren del ke zõ rész ben 
meg fo gal ma zot ta kat. „A vál to zó élet vi szo nyok hoz  való
ru gal mas al kal maz ko dás azon ban nem ered mé nyez he ti
a jog sza bá lyok kö vet he tet len és át te kint he tet len mó don
tör té nõ vál toz ta tá sá nak gya kor la tát. Ez utób bi kü lö nö sen
ak kor  valósul meg, ha a jog sza bá lyok mó do sí tá sát – ha -
tály ba lé pé sü ket meg elõ zõ en – is mét mó do sít ják. A jog sza -
bá lyok át te kint he tet len, kö vet he tet len vál toz ta tá sa mind
a jo gal kal ma zó kat, mind a jog ala nyo kat jog bi zony ta lan -
ság ban tart ja, s ez össze egyez tet he tet len a jog biz ton ság al -
kot má nyos el vé nek lé nye gi tar tal má val. A jog biz ton ság
al kot má nyos elve ugyan is azt is meg kö ve te li, hogy a jog -
al ko tás, így a mó do sí tó jog sza bá lyok ha tály ba lé pé se is
éssze rû rend ben tör tén jen, va la mint egy ér tel mû en kö vet -
he tõ és át te kint he tõ le gyen. A jog al ko tás al kot má nyos jog -
ál la mi kö ve tel mé nye töb bet je lent te hát, mint a jog al ko tás -
sal kap cso la tos for má lis el já rá si sza bá lyok be tar tá sa. (...)
A ha tá lyos jog meg is mer he tõ sé gé nek bi zony ta lan sá ga pe -
dig meg ne he zí ti, el le he tet le nít he ti a jog ala nyok jo ga i nak
ér vé nye sí té sét, va la mint kö te le zett sé ge ik tel je sí té sét, s ez
már a jog biz ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nyét sért he ti.
Alap ve tõ al kot má nyos kö ve tel mény te hát, hogy a jog al ko -
tás, en nek ré sze ként a jog sza bá lyok mó do sí tá sa, az új ren -
del ke zé sek ha tály ba lé pé se kö vet he tõ le gyen mind a jog al -
ko tók és a jog al kal ma zók, mind a jog ala nyok szá má ra.”
(ABH 2003, 74, 86–87.)

3. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az
Ör2. meg al ko tá sa el len té tes az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé se alap ján, an nak ér tel me zé sé re meg al ko tott al kot má -
nyos kö ve tel ménnyel, mi vel ha tá lyon kí vül he lye zett jog -
sza bály mó do sí tá sá ról ren del ke zik. Ez zel a jog biz ton sá got 
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sú lyo san ve szé lyez te tõ hely ze tet ho zott lét re, mert egy te -
le pü lés (adott eset ben me gyei jogú vá ros) alap ve tõ élet vi -
szo nyai, a te le pü lés ren de zés és az épí tés he lyi rend jé nek
sza bá lyai szem pont já ból tar tal maz egyéb ként köz jo gi lag
ér vény te len sza bá lyo kat. Mind er re te kin tet tel az Al kot -
mány bí ró ság meg ál la pí tot ta az Ör2. alkot mány elle -
nességét, és azt a ren del ke zõ rész ben meg ha tá ro zott idõ -
pont tal meg sem mi sí tet te.

A for mai alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa  miatt az
al kot má nyos sá gi vizs gá lat so rán az Al kot mány bí ró ság tar -
tal mi kér dé sek re, azaz az Ör2. ren del ke zé se i re nem le he -
tett fi gye lem mel. En nek so rán te hát nem vizs gál ta azt
a kér dést, hogy a ti zen egy §-ból álló jog sza bály lé nye gé -
ben egyet len ma ga tar tá si sza bályt tar tal maz: ez a nagy ha -
tó su ga rú ka to nai ra dar lé te sí té sé nek ti lal ma Pécs Me gyei
Jogú Vá ros te rü le tén. Nem vizs gál ta az Al kot mány bí ró ság
az in dít vá nyo zó ál tal fel ve tett, a jog al ko tói jog gal  való
vissza élés re vo nat ko zó ér vet, va gyis, hogy az Ör2. meg al -
ko tá sa mennyi ben egyez tet he tõ össze azok kal a cé lok kal,
me lyek meg valósítása ér de ké ben az Étv. a he lyi épí té si
sza bály za tok és sza bá lyo zá si ter vek meg ál la pí tá sá ra vo -
nat ko zó jog al ko tá si (azaz köz ha ta lom-gya kor lá si) fel ha -
tal ma zást a te le pü lé sek nek meg ad ja, és azt sem, hogy be -
tar tot ták-e az Ör2. meg al ko tá sa elõtt az alá tá masz tó te le -
pü lés ren de zé si ter vi mun ka ré szek el ké szí té sé re vo nat ko zó 
kö te le zett sé get.

4. Az Al kot mány bí ró ság nak az Ör2. vizs gá la ta so rán
szük ség kép pen figye lembe kel lett ven nie azt a tényt, hogy
az Ör2. meg al ko tá sa elõtt több ren de let is szólt a már ha tá -
lyon kí vül he lye zett Ör1. mó do sí tá sá ról.

4.1. Az Ör3.-mat ha tá lyon kí vül he lye zõ Ör4., to váb bá
Pécs Épí té si Sza bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 29/2004. (11. 26.) szá mú, va la mint
az an nak mó do sí tá sá ról  szóló 48/2005. (11. 29.) szá mú
ren de let és a 27/2006. (06. 30.) szá mú ren de let mó do sí tá -
sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl  szóló 31/2006. (09. 30.) szá -
mú ren de let (a továb biak ban: Ör5.) és a Pécs Épí té si Sza -
bály za tá nak és Sza bá lyo zá si Ter vé nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 29/2004. (11. 26.) szá mú ren de le té nek a 2007. évi
4. szá mú mó do sí tá sá ról  szóló 56/2007. (12. 28.) szá mú ön -
kor mány za ti ren de let (a továb biak ban: Ör6.) mind a ha tá -
lyon kí vül he lye zett Ör1. mó do sí tá sá ról szól nak. Mi vel az
Ör2. e ren de le tek után szü le tett és mi vel va la mennyi em lí -
tett ren de let nem csak „mó do sí tot ta”, ha nem egy sé ges
szer ke zet be is fog lal ta a mó do sí tá sok kal az „ere de ti” nor -
ma szö ve get [az Ör6.-nak és ma gá nak az Ör2.-nek a ki vé te -
lé vel], az Ör2. alkot mány elle nessége, és azon be lül köz jo -
gi ér vé nyes sé ge szo ro san össze függ az idõ ben õt meg elõ -
zõ ren de le tek meg íté lé sé vel. Az Ör4., az Ör5. és az Ör6.
ugyan ab ban az ér vé nyes sé gi hi bá ban szen ved nek, mint
a meg sem mi sí tett Ör2.

A meg sem mi sí tett ren del ke zé sek kel „szo ros tár gyi
össze füg gés ben” álló jog sza bá lyok vagy jog sza bá lyi ren -

del ke zé sek vizs gá la ta az Al kot mány bí ró ság ál lan dó an kö -
ve tett gya kor la tá nak ré szét ké pe zi [54/1992. (X. 29.) AB
ha tá ro zat, ABH 1992, 266, 268.; 28/1994. (V. 20.) AB ha -
tá ro zat, ABH 1994, 134, 137.; 34/1994. (VI. 24.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1994, 177, 181.; 67/1997. (XII. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1997, 411, 416.; 33/2002. (VII. 4.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2002, 173, 182.; 17/2006. (I. 17.) AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 281.; 42/2008. (IV. 17.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. áp ri lis, 456, 464.; 155/2008. (XII. 17.) AB ha tá ro -
zat, ABK 2008. de cem ber 1673, 1687.; 165/2008.
(XII. 18.) AB ha tá ro zat, ABK 2008. de cem ber, 1707,
1709.]

4.2. Az Al kot mány bí ró ság az idé zett, a 8/2003. (III. 14.) 
AB ha tá ro zat ban rög zí tett al kot má nyos kö ve tel ményt
ezért az Ör4., az Ör5. és az Ör6. te kin te té ben is al kal maz ta. 
Ez zel kap cso lat ban hang sú lyoz za, hogy egy jog sza bály
szá ma, címe és a jog sza bály be ve ze tõ ré sze (tör vény ese -
tén a pre am bu lum), mely nek tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján szü le tett jog sza bály ese tén min den kor tar tal maz nia
kell a meg al ko tá sá ra le he tõ sé get adó fel ha tal ma zás pon tos
meg je lö lé sét, ugyan úgy ré sze a jog sza bály nak, mint az
egyes pa rag ra fu sok ba ren de zett ma ga tar tá si sza bá lyok.

Ter mé sze te sen a jog sza bá lyok meg szer kesz té se kor is
tör tén het nek hi bák, elõ for dul hat nak el írá sok. Az azon ban,
ha egy jog sza bályt egy má sik jog sza bály mó do sí tá sa cél já -
ból úgy al kot nak meg, hogy az ala pul fek võ, mó do sí tan dó
jog sza bály már nem lé te zik (ha tá lyon kí vül he lyez ték),
nem egy sze rû hi bá nak mi nõ sül. Az Al kot mány bí ró ság
meg íté lé se sze rint ez a mó do sí tó jog sza bály ér vé nyes lét -
re jöt tét be fo lyá so ló alap ve tõ és je len tõs hiba, mely a jog ál -
la mi ság ré szét ké pe zõ jog biz ton ság ra néz ve kü lö nö sen ve -
szé lyes. Rá adá sul je len eset ben olyan jog sza bá lyok ról van
szó, me lyek egy te le pü lés (egy me gyei jogú vá ros) egé -
szét, va la mennyi in gat la nát és az in gat la nok tu laj do no sa it,
hasz ná ló it, az épí té si te vé keny sé get vég zõ ket vagy azt ter -
ve zõ ket egy aránt érin tik.

4.3. Az Étv. 2.  § 11. pont já ban adott fo ga lom meg ha tá ro -
zás sze rint a ,,[h]elyi épí té si sza bály zat: az épí tés rend jét
a he lyi sa já tos sá gok nak meg fele lõen meg ál la pí tó és biz to -
sí tó te le pü lé si ön kor mány za ti ren de let.” Az Étv. 13.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben „[a]z épí tés he lyi rend jé nek biz -
to sí tá sa ér de ké ben a te le pü lé si ön kor mány zat nak az or szá -
gos sza bá lyok nak meg fele lõen, il let ve az azok ban meg en -
ge dett el té ré sek kel a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té nek
fel hasz ná lá sá val és be épí té sé vel, to váb bá a kör nye zet ter -
mé sze ti, táji és épí tett ér té ke i nek vé del mé vel kap cso la tos,
a tel kek hez fû zõ dõ sa já tos he lyi kö ve tel mé nye ket, jo go kat 
és kö te le zett sé ge ket he lyi épí té si sza bály zat ban kell meg -
ál la pí ta nia.” Az Étv. to váb bi lé nye ges ren del ke zé sei sze -
rint „[é]pí té si mun kát vé gez ni az e tör vény ben fog lal tak,
va la mint az egyéb jog sza bá lyok meg tar tá sán túl, csak
a he lyi épí té si sza bály zat, sza bá lyo zá si terv elõ írásainak
meg fele lõen sza bad.” [Étv. 18.  § (1) be kez dés] Eh hez kap -
cso ló dik az Étv. 34.  § (1) be kez dé se, mely nek ér tel mé ben,

2009/65. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15919



a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ese tek ben az épí té si
mun kák hoz az épí tés ügyi ha tó ság en ge dé lye (vagy be je -
len tés tu do má sul vé te le) szük sé ges. Az Étv. 36.  § (1) be -
kez dé se sze rint épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély – töb bek kö -
zött – ak kor ad ha tó, ha a ter ve zett épí té si te vé keny ség
meg fe lel (má sok mel lett) a 18.  §-ban elõ ír tak nak. A sza bá -
lyo zá si ter vek és épí té si sza bály za tok te hát egye di ha tó sá -
gi jo gal kal ma zói dön té sek alap já ul szol gá ló ren del ke zé -
sek, ezek al kal ma zá sá val ha tá roz nak az épí tés ügyi ha tó sá -
gok egy-egy épí té si mun ka (pl. épít mény vagy épít mény -
rész meg épí té se, át ala kí tá sa, bõ ví té se, fel újí tá sa, hely re ál -
lí tá sa, le bon tá sa, vagy ép pen hasz ná lat ba vé te le, fenn ma ra -
dá sa) en ge dé lye zé se kér dé sé ben. Az épí té si sza bály zat és
a sza bá lyo zá si terv te hát sem cél ját, tár gyát, tar tal mát vagy 
ép pen ér vé nye sü lé si mód ját, sem pe dig a ren del ke zé sei ál -
tal érin tet tek kö rét te kint ve nem „kö zön sé ges” ren de let.
Emel lett az Étv. rész le te sen sza bá lyoz za az elõ ké szí té sé -
nek és el fo ga dá sá nak rend jét is. E miatt a jog biz ton ság gal
össze füg gõ, egyéb ként va la mennyi jog sza bály ra néz ve
kö te le zõ al kot má nyos elõ írások ese tük ben fo ko zot tan ér -
vé nye sül nek. Ép pen ezért az ilyen ren de le tek ér vé nyes lét -
re jöt te, egy ér tel mû ha tály ban léte vagy ép pen ha tály ban
nem léte a jog al kal ma zó szer vek és a jog ke re sõ sze mé lyek
szá má ra alap ve tõ fon tos sá gú. Az Al kot mány bí ró ság erre
az ügy re is ér vé nyes nak tart ja az 56/1991. (XI. 8.) AB ha -
tá ro za tá ban rög zí tet te ket: „A jog ál la mi ság egyik alap ve tõ
kö ve tel mé nye, hogy a köz ha ta lom mal ren del ke zõ szer vek
a jog ál tal meg ha tá ro zott szer ve ze ti ke re tek kö zött, a jog
ál tal meg ál la pí tott mû kö dé si rend ben, a jog ál tal a pol gá -
rok szá má ra meg is mer he tõ és ki szá mít ha tó mó don sza bá -
lyo zott kor lá tok kö zött fej tik ki a te vé keny sé gü ket.” (ABH 
1991, 454, 456.)

5. Az elõ zõ ek ben ír tak ra te kin tet tel az Al kot mány bí ró -
ság szo ros tár gyi össze füg gés okán, az Ör2. mel lett az
Ör4., az Ör5. és az Ör6. alkot mány elle nességét is meg ál la -
pí tot ta az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé vel össze füg gés -
ben. Az alkot mány elle nes jog sza bá lyok ha tály vesz té sét az 
Al kot mány bí ró ság azon ban ép pen az épí té si tár gyú ren de -
le tek elõ zõ ek ben em lí tett je len tõ sé ge, jel lem zõi és szé les
ér vé nye sü lé si köre  miatt egy ké sõb bi, jö võ be ni idõ pont -
ban (pro fu tu ro) ha tá roz ta meg.

Az Al kot mány bí ró ság ugyan is már a 10/1992. (II. 25.)
AB ha tá ro zat ban is hang sú lyoz ta, hogy „[a] jog sza bály
alkot mány elle nessége kö vet kez mé nye it úgy kell ren dez ni, 
hogy az tény le ge sen a jog biz ton ság ra ve zes sen.” (ABH
1992, 72, 74.) To váb bá: „[a]z Abtv. (...) le he tõ vé te szi,
hogy az Al kot mány bí ró ság az ex nunc ha tá lyon kí vül he -
lye zés sza bá lyá tól el tér jen, ha az adott eset ben egy más
idõ pont job ban szol gál ja a jog biz ton sá got.” (ABH 1992,
72, 75.) Az Al kot mány bí ró ság ezt kö ve tõ dön té se i ben is
kö vet ke ze te sen azt az ál lás pon tot kép vi sel te, hogy „[a] jö -
võ be ni meg sem mi sí tés le he tõ sé ge az ál tal szol gál ja a jog -
biz ton sá got, hogy le he tõ vé te szi a tör vényhozó szá má ra új, 
im már al kot má nyos jog sza bály meg ha tá ro zott idõn be lü li
meg al ko tá sát anél kül, hogy az adott sza bá lyo zá si te rü le -

ten – akár át me ne ti leg is – jog hé zag ke let kez zék. A jog biz -
ton ság al kot má nyos szem pont ja ugyan is adott eset ben,
adott sza bá lyo zá si kör ben egy ál ta lá ban nem tûri el a jog -
hé za got. Az Al kot mány bí ró ság ezért – a jog hé zag el ke rü -
lé se cél já ból – a jö võ be ni meg sem mi sí tés sel idõt hagy
a tör vényhozónak az új sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra.”
[13/1992. (III. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 95, 97.;
ugyan így: 22/1992. (IV. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
122, 125.; 29/1993. (V. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 227,
233.; 64/1997. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 380,
388.]. Az Al kot mány bí ró ság ép pen az azon na li ha tá lyú
(ex nunc) meg sem mi sí tés ál ta li jog bi zony ta lan ság (sza bá -
lyo zat lan ság) el ke rü lé se okán ha tá roz ta meg egy ké sõb bi
idõ pont ban a ren del ke zõ rész ben fel so rolt ren de le tek ha -
tály vesz té sé nek (meg sem mi sí té sé nek) idõ pont ját. Ez alatt
az idõ alatt ered mé nye sen és tör vényesen le foly tat ha tó az
Étv. 9.  §-ában az épí té si sza bály za tok és sza bá lyo zá si ter -
vek ön kor mány za ti új ra al ko tá sá hoz elõ írt el já rás.

6. Az in dít vá nyo zó az Ör2. tör vény- és alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát több ok ból, il let ve más al kot -
má nyos ren del ke zé sek [44/A.  § (2) be kez dés, 40/A.  §
(1) be kez dés] szem pont já ból is kez de mé nyez te.

Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint, ha az
adott ren del ke zés vagy jog sza bály alkot mány elle nességét
az Al kot mány va la mely té te le alap ján már meg ál la pí tot ta,
az in dít vá nyok ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke -
zé sek kel fenn ál ló el len té tet már nem vizs gál ja. [61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 199, 213.; 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72.; 9/2005.
(III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 2005, 627, 636.] Erre te kin -
tet tel a hi va tal ve ze tõ in dít vá nyá ban fel ho zott to váb bi in -
do kok alap ján az Ör2. vizs gá la tát az Al kot mány bí ró ság
nem vé gez te el. 

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: 693/H/2008.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
35/2009. (V. 12.) OGY

határozata

az Állami Számvevõszék 2008. évi tevékenységérõl
 szóló jelentés elfogadásáról*

1. Az Or szág gyû lés meg ál la pít ja, hogy az Ál la mi
Szám ve võ szék tör vényi kö te le zett sé ge it tel je sí tet te, el fo -
gad ja az in téz mény 2008. évi te vé keny sé gé rõl  szóló je len -
té sét, va la mint az in téz mény gaz dál ko dá sá ról ké szí tett,
füg get len könyv vizs gá ló ál tal fe lül vizs gált és hi te les nek
mi nõ sí tett pénz ügyi be szá mo lót.

2. Az Or szág gyû lés egyet ért az zal, hogy az Ál la mi
Szám ve võ szék

a) stra té gi ai cél ja i val össz hang ban vizs gál ja a kor rup -
ci ós koc ká za tot je len tõ te rü le te ket és  valósítsa meg a kor -
rup ci ós koc ká za tok fel tér ké pe zé sé re irá nyu ló ki emelt, már 
jó vá ha gyott pro jek tet,

b) a 43/2005. (V. 26.) OGY ha tá ro zat ban fog lal tak vég -
re haj tá sa ként szín vo na las szak fo lyó irat tá fej lesz tet te
a Pénz ügyi Szem lét,

c) foly tas sa ta nács adói, szak mai vé le mény for má ló te -
vé keny sé gét, a Pénz ügyi Szem le gon do zá sát.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
36/2009. (V. 12.) OGY

határozata

az általános válság következményeként az építõipart
és a közvetlenül kapcsolódó ágazatokat sújtó recesszió 

kezelése érdekében szükséges intézkedésekrõl**

Az Or szág gyû lés – meg vizs gál va az épí tõ ipart, épí tõ -
anyag-ipart és in gat lan fej lesz tést ma gá ban fog la ló ipar ág

elõtt álló ak tu á lis ki hí vá so kat, az ipar ág vál lal ko zá sa i nak
hely ze tét –, az ipar ág kon szo li dá ci ó ja, az ipar ági meg ren -
de lés-ál lo mány fel len dí té se, a fi nan szí ro zá si for rá sok szû -
kü lé sé nek, va la mint a lánc- és kör be tar to zás ki ala ku lá sá -
nak meg aka dá lyo zá sa és a ha tó sá gi el já rá sok gyor sí tá sa
ér de ké ben az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

1. Az épí tõ ipart, épí tõ anyag-ipart és in gat lan fej lesz tést
ma gá ban fog la ló ipar ág (a továb biak ban: ipar ág) mul tip li -
ka tív és szi ner gi kus ha tá sa in ke resz tül je len tõs mér ték ben
já rul hoz zá a brut tó ha zai ter mék elõ ál lí tá sá hoz, a fog lal -
koz ta tá si ráta szin ten tar tá sá hoz, a bel sõ fo gyasz tást a fel -
hal mo zás sal és a kul tu rá lis ér ték te rem tés sel kom bi nál tan
 valósítja meg, im port igé nye faj la go san ala csony, ki bo csá -
tá sa pe dig a nem ze ti va gyon és nem ze ti kul tú ra tar tó san
fenn ma ra dó ér té ke i ben tes te sül meg, ezért az épí tés gaz da -
ság tar tós re cesszi ó já nak el ke rü lé se alap ve tõ nem zet gaz -
da sá gi ér dek.

2. Az ipar ág leg sú lyo sabb ne héz sé gei a megrendelés-
 állomány vissza esé sé re, a fi nan szí ro zá si for rá sok – el sõ -
sor ban a hi te lek – szû kü lé sé re, a lánc tar to zás ki ter jedt sé -
gé re, va la mint a nem le gá lis fog lal koz ta tás nem zet gaz da -
sá gi át la got meg ha la dó mér té ké re ve zet he tõk vissza, ezért
az ipar ág prob lé má i nak ke ze lé se ér de ké ben szük sé ges
a szak mai szer ve ze tek be vo ná sá val tör té nõ komp lex in téz -
ke dés so ro zat ki dol go zá sa és kö vet ke ze tes vég re haj tá sa.

3. A ha té kony vál ság ke ze lés ér de ké ben az ipar ág sta bi -
li zá ci ó ja és nö ve ke dé si fel té te le i nek meg te rem té sé hez
min den ren del ke zés re álló ál la mi esz közt szük sé ges fel -
hasz nál ni. Szük sé ges meg vizs gál ni a ,,pat ri ó ta” gaz da ság
esz köz rend sze re erõ sí té sé nek le he tõ sé ge it és ha tá sa it,
 valamint ezen esz köz rend szer nek a vál ság idõ sza ká ban
tör té nõ al kal ma zá sát.

4. Az ipar ág kon szo li dá ci ó ja és nö ve ke dé si fel té te le i -
nek ki ala kí tá sa ér de ké ben a komp lex in téz ke dés so ro zat -
nak az épí té si piac to váb bi meg erõ sí té se és a köz be ru há zá -
sok te rü le tén, a vál lal ko zá sok sta bi li tá sá nak meg õr zé se,
 illetve meg te rem té se ér de ké ben, az épí té si-be ru há zá si
 tevékenység és az ener gia ha té kony ság te rü le tén, a la kás -
épí tés-fel újí tás te rü le tén, va la mint a köz igaz ga tá si el já rá -
sok egy sze rû sí té se és gyor sí tá sa te rü le tén kell azon nal
(3 hó na pon be lül), rö vid tá von (2009. év vé gé ig), va la mint
kö zép tá von (2010. év vé gé ig) meg valósítható in téz ke dé -
se ket tar tal maz nia.

5. Az Or szág gyû lés az 1–4. pon tok ban meg fo gal ma -
zot tak meg valósítása ér de ké ben fel ké ri a Kor mányt, hogy

a) hoz zon lét re in téz ke dé si mun ka cso por to kat a 6. a),
6. b), 6. c), 6. d), a 7. és 8. pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok el vég zé sé nek elõ se gí té se cél já ból, ame lyek mun ká já -
ban a szak mai szer ve ze tek és az Or szág gyû lés ha tás kör rel
ren del ke zõ ál lan dó bi zott sá ga kép vi se lõi részt ve het nek,

b) fo lya ma to san kí sér je fi gye lem mel és ele mez ze az
épí tés gaz da ság hely ze tét, az ága zat re cesszi ó já nak ke ze lé -
sé re az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban al kal ma zott in téz ke -
dé se ket, azok ha zai adap tá ci ó já nak le he tõ sé gét,
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c) az a) pont ban meg ha tá ro zott in téz ke dé si mun ka cso -
por tok be vo ná sá val dol goz za ki az épí tés gaz da ság vál ság -
je len sé ge it oko zó té nye zõk ke ze lé sé nek, meg ol dá sá nak
in téz ke dés ter vét azon nal, rö vid tá von és kö zép tá von meg -
valósítható in téz ke dé sek sze rin ti cso por to sí tás ban.

6. Az azon nal meg valósítható in téz ke dé sek ke re té ben
az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy

a) az épí té si piac meg erõ sí té se és a köz be ru há zá sok
 területén

aa) a szak mai szer ve ze tek be vo ná sá val in téz ked jen az
EU fej lesz té si for rá sa i ból meg valósuló épí té si be ru há zá -
sok ha té kony sá gi vizs gá la tá ról, elõ ké szí té sé nek, le bo nyo -
lí tá sá nak fel gyor sí tá sá ról, a már meg ítélt tá mo ga tá sok
 elvárható ered mé nyes sé gé nek el len õr zé sé rõl, az el já ró
szer ve ze tek bel sõ fo lya mat sza bá lyo zá sá nak a vál ság fel -
té te le i hez tör té nõ iga zí tá sá ról, így kü lö nö sen a tá mo ga tá si
dön té sek és a tá mo ga tá si szer zõ dés kö té si fo lya mat fel -
gyor sí tá sá ról, a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se és a köz -
be szer zé si ki írás kö zöt ti idõ mi ni ma li zá lá sá ról,

ab) in téz ked jen a köz be ru há zá sok és köz ér de kû épí té si
te vé keny ség re irá nyu ló pá lyá za ti ki írá sok el já rá si op ti ma -
li zá ci ó já ról, az aján la ti ár ese tén a kö zép ér ték tõl leg job ban 
el té rõ aján lat ki zá rá sá ról, és a bí rá lat szem pont rend sze ré -
nek az épí té si ága zat sa já tos szem pont ja it figye lembe vevõ 
át ala kí tá sá ról. Így kü lö nö sen

aba) az ér té ke lés so rán ke rül je nek al kal ma zás ra olyan
több let pon tok, ame lyek figye lembe ve szik az egy ség nyi
ár be vé tel re jutó tár sa sá gi adó be fi ze tés mér té két, a vál lalt
és ta nú sí tott mi nõ ség biz to sí tá si fel té te lek meg lé tét, a fog -
lal koz ta tot tak éves át la gos sta tisz ti kai lét szá ma lét szá má -
nak vál to zá sát, az egy fog lal koz ta tott ra jutó át lag bér nagy -
sá gát, va la mint a ked ve zõt len tér ség ben lévõ hát rá nyos
hely ze tû mun ka erõ al kal ma zá sát,

abb) a pá lyá za to kon ne in dul has sa nak olyan vál lal ko -
zá sok, ame lyek mér leg sze rin ti ered mé nye tar tó san – a pá -
lyá za ti ki írást meg elõ zõ há rom év bõl leg alább ket tõ év -
ben – ne ga tív, il let ve amely vál lal ko zá sok ren de zet len
mun ka ügyi kap cso la tok kal ren del kez nek,

ac) gon dos kod jon az ál la mi és EU fej lesz té si for rá sok -
ból meg valósuló be ru há zá sok so rán a tel je sí tés hez kap cso -
ló dó ga ran ci ák re la tív fel sõ kor lát já nak meg ha tá ro zá sá ról
és al kal ma zá sá ról (tel je sí té si ga ran cia: max. 3%, jó tel je sí -
té si ga ran cia: max. 2%), az ér vény ben lévõ jó tel je sí té si
 garanciával ren del ke zõ ál la mi be ru há zá sok ga ran cia -
össze gé nek 2–5%-ra tör té nõ mér sék lé sé rõl, és kér je az ön -
kor mány za ti be ru há zá sok ha son ló fe lül vizs gá la tát a bank -
ga ran ci ák rend sze ré bõl a fel té tel nél kü li bank ga ran cia tör -
lé sé rõl, va la mint a köt bér ki kö té sek ma xi ma li zá lá sá ról,

ad) biz to sít sa a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
je len tõ sé gû be ru há zá sok meg valósításának egy sze rû sí té -
sé rõl és gyor sí tá sá ról  szóló tör vény ben és a vég re haj tá sá ra
ki adott ren de le tek ben meg ha tá ro zott, és ezek alap ján
 kidolgozott épí tõ ipa ri re zsi óra díj nak az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta náccsal tör tént egyez te té sét kö ve tõ kö te le zõ
al kal ma zá sát a köz be szer zé sek so rán,

ae) biz to sít son el kü lö ní tett ke re tet a pro jek tek elõ ter -
ve zé sé hez;

b) a vál lal ko zá sok sta bi li tá sa ér de ké ben
ba) gon dos kod jon az épí tés hez kap cso ló dó ki fi ze té sek

ha tár ide jé nek be tar tá sá ról és be tar ta tá sá ról, nem ke res ke -
del mi ban ki szer ve zet be vo ná sá val a be nyúj tott szám lák
(akár fi ze tés elõt ti) ki fi ze té sé rõl, ma gán be ru há zá sok ese -
tén szük ség sze rin ti fak tor ál ásá ról,

bb) dol goz za ki a ,,Biz tos kéz” prog ram ját az épít te tõi
fe de zet biz to sí tá sa és az épí té si ga ran ci ák ál ta lá nos ke ze lé -
se ér de ké ben, így kü lö nö sen se gít se elõ a vál lal ko zó épí tõ -
ipar meg erõ sö dé sét, a ban ki fi nan szí ro zás újra in du lá sát
a hi tel ga ran cia rend szer ki ter jesz té sé vel is, va la mint az in -
gat lan fej lesz tés pénz ügyi ga ran ci á i nak biz to sí tá sát,

bc) vizs gál ja meg, hogy mi lyen mó don tud ja az ál lam
tõ ke eme lés for má já ban lik vi di tás hoz jut tat ni azo kat a tár -
sa sá go kat, ame lyek je len tõs ál la mi és ön kor mány za ti meg -
ren de lés-ál lo mánnyal ren del kez nek, de ezek tel je sí té se
for rás hi ány, il let ve fi nan szí ro zá si prob lé mák  miatt ne héz -
ség be üt kö zik,

bd) vizs gál ja fe lül a vál ság  miatt fi nan szí ro zá si ne héz -
ség be ke rült PPP be ru há zá sok hely ze tét, és ké szít sen át -
me ne ti idõ re  szóló kor mány za ti in téz ke dé si ter vet a hosszú 
távú pénz ügyi sta bi li tás biz to sí tá sa ér de ké ben;

c) az épí té si-be ru há zá si te vé keny ség és az ener gia ha té -
kony ság te rü le tén

ca) vizs gál ja meg az épü le tek ener gia ha té kony sá gá nak
ja ví tá sá ra irá nyu ló, meg hir de tett pá lyá za ti konst ruk ci ók
ta pasz ta la ta it, és en nek tük ré ben in téz ked jen a meg lé võ
épü let ál lo mány ener gia fel hasz ná lá sát komp lex mó don
csök ken tõ, va la mint a nyí lás zá rók cse ré jét és a fû tés sza bá -
lyo zás meg valósítását tá mo ga tó prog ram (in téz mé nyek és
ha gyo má nyos épí té sû la kó épü le tek) rész le tes ki dol go zá -
sá ról, azon na li be in dí tá sá ról,

cb) gon dos kod jon az épü le tek ener gia ha té kony sá gi
 beruházásainak és for rá sa i nak (KEOP, GOP, NEP, ZBR,
Pa nel Prog ram) köz pon ti ko or di ná ci ó já ról, a már futó
prog ra mok fel gyor sí tá sá ról,

cc) vizs gál ja meg a CO2-kvó ta ér té ke sí té sé bõl szár ma -
zó be vé tel ará nyos ré szé nek Pa nel Prog ram ra  való át cso -
por to sí tá sá nak le he tõ sé gét, az épü le tek komp lex, ener gia -
ha té kony mi nõ sé gi fel újí tá sát szol gá ló Klí ma ba rát Épü le -
tek Ke ret prog ram ki ala kí tá sá val (1. Zöld Nyí lás zá ró Prog -
ram, 2. Hom lok zat és Tetõ – Fenn tart ha tó Szi ge te lés Prog -
ram ja, 3. Ener gia ha té kony Épü let gé pé szet és Meg úju ló
Ener gi ák Prog ram),

cd) a ca)–cc) pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada tok szak -
mai egyez te té se, ko or di ná ci ó ja cél já val hoz za lét re az
 Építésgazdasági Tár ca kö zi Mun ka bi zott ság ke re té ben az
ad hoc Épü let ener ge ti kai Mun ka cso por tot,

ce) gon dos kod jon ar ról, hogy a pá lyá za ti konst ruk ci ók -
ban al kal ma zott tá mo ga tás mér té ke leg alább 5%-kal ha -
lad ja meg a be ru há zás so rán al kal ma zan dó ál ta lá nos for -
gal mi adó (a továb biak ban: ÁFA) ér té két;

d) vizs gál ja meg és több va ri á ci ó ban mo del lez ze a la -
kás épí tés-fel újí tás te rü le tén
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da) a bel sõ pi a cok élén kí té se cél já ból, az épü let fel újí tá -
sok ér de ké ben a for rás át cso por to sí tás le he tõ sé gét, és so -
rol ja az épü let fel újí tá so kat a sür gõs fel ada tok közé,

db) a meg lé võ la kó épü le tek (la ká sok) fel újí tá si mun -
káihoz kap cso ló dó ÁFA át me ne ti idõ tar tam ra  szóló 5%-ra
tör té nõ csök ken té sé nek, vagy a fel újí tá si költ ség egy ré -
szé nek (30–35%) a sze mé lyi jö ve de lem adó ból fel sõ ha tár
nél kül tör té nõ vissza igé nyel he tõ sé gé nek le he tõ sé gét, mû -
em lék-fel újí tás nál ál lan dó ÁFA-ked vez mény biz to sí tá sát,

dc) az át me ne ti idõ re  szóló il le ték men tes ség beveze -
tésének ál lam ház tar tás ra gya ko rolt ha tá sa it, ki zá ró lag az
elsõ la kás hoz ju tás ér de ké ben és ér ték ha tár hoz kö töt ten,
va la mint az át me ne ti idõ re  szóló, az épí té si te lek il le ték -
men tes be épí té si ha tár ide jé nek és az in gat lan for gal ma zá si
célú va gyon szer zés re vo nat ko zó il le ték men tes idõ szak
meg hosszab bí tá sá nak nem zet gaz da ság ra, ál lam ház tar tás -
ra gya ko rolt ha tá sát, to váb bá az in gat lan be fek te tõ ket meg -
il le tõ il le ték fi ze té si ked vez mény idõ tar ta má nak a  jelenlegi 
idõ tar tam dup lá já ra tör té nõ nö ve lé sé nek le he tõ sé gét,

dd) a la kás vá sár lás hoz, la kás épí tés hez kap cso ló dó
 kamattámogatás na gyobb ér té kû la kó épü le tek re tör té nõ,
át me ne ti idõ szak ra  szóló ki ter jesz té sé nek ál lam ház tar tás ra 
gya ko rolt ha tá sa it,

de) egy La kás-mo bi li tá si Alap lét re ho zá sát a fi ze tés -
kép te len né váló tu laj do no sok la kás hely ze té nek meg ol dá -
sá ra,

df) a mo bi li tás erõ sí té se ér de ké ben bér la kás-épí té si
prog ram meg in dí tá sá nak le he tõ sé gét, a szo ci á lis lakás-
 építés ki eme lé sé vel,

dg) át me ne ti idõ re  szóló épít mény adó-men tes idõ szak
be ve ze té sé nek nem zet gaz da ság ra, ál lam ház tar tás ra gya -
ko rolt ha tá sa it, amely át me ne ti idõ ki zá ró lag az épít mény
tény le ges hasz no sí tá sá nak meg kez dé sé ig, de leg fel jebb
4 évig ter jed,

dh) a köz be ru há zá sok ered mé nye ként ke let ke zett
 ingatlanérték-növekedés adóz ta tá sá nak a le he tõ sé gét,
 további köz ér de kû vagy köz be ru há zás for rás te rem té se
cél já ból,

di) a PPP konst ruk ci ó ban lé te sü lõ bér la ká sok gazda -
ságos és nye re sé ges üze mel te té sé hez szük sé ges lak ha tá si
tá mo ga tá si rend szer ki épí té si le he tõ sé gét,

dj) a ban ki fi nan szí ro zás vissza vo ná sa  miatt le ál lí tott,
iga zol tan meg té rü lõ la kás épí té si pro jek tek hez (mi nõ sí tés
és el len õr zés mel lett) ál la mi ke zes ség vál la lás biz to sí tá sá -
nak le he tõ sé gét.

7. A rö vid tá von meg valósítható in téz ke dé sek ke re té -
ben az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy

a) a ha tó sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó an
aa) vé gez ze el az épí tés hez kap cso ló dó ha tó sá gi jog -

sza bá lyok fe lül vizs gá la tát és el já rá sok tel jes kö ré nek
 további gyor sí tá si le he tõ sé gét, kü lö nö sen a ré gé sze ti és
a ki sa já tí tá si, szak ha tó sá gi el já rá sok kal kap cso lat ban,

ab) ké szít se elõ az épí tés ügyi ha tó sá gi fel adat el lát ás
 államigazgatási szer ve zet ben tör té nõ el lá tá sá nak jog sza -
bá lyi alap ja it,

ac) te remt se meg az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség 
ha té ko nyabb el len õr zé sé nek fel té te le it, az épí té si mi nõ ség
és a fo gyasz tó vé del mi ga ran ci ák biz to sí tá sát, ta nú sí tó
rend sze rek al kal ma zá sá val;

b) egyéb, a vál lal ko zá so kat se gí tõ in téz ke dé sek so rá ban

ba) vizs gál ja meg az épí té si aján la tok mû sza ki és tar tal -
mi össze vet he tõ sé gét biz to sí tó, egy sé ge sen al kal ma zan dó, 
épí tõ ipa ri nor ma tí va rend sze ren ala pu ló költségvetés-
 készítõ rend szer be ve ze té sé nek le he tõ sé gét a Magyar -
országon for ga lom ban lévõ nor ma rend sze rek akkreditá -
ciója ál tal,

bb) vizs gál ja meg az or szá go san ki emelt je len tõ sé gû
be ru há zá sok ra vo nat ko zó el já rá si ked vez mé nyek ki ter -
jesz té sé nek le he tõ sé gét,

bc) ké szít sen ja vas la tot a ma gán be ru há zá sok köz ér de -
kû ál ta lá nos sza bá lyo zá sá ra és ösz tön zé sé re,

bd) vizs gál ja meg az ipar ági vál lal ko zá sok ex port tá mo -
ga tá sa erõ sí té sé nek le he tõ sé ge it;

c) se gít se elõ a bí ró sá gon kí vü li vi ta ren de zés igény be -
vé te lé nek könnyí té sét, egy sze rû sí té sét, va la mint a ren des
bí ró sá gi el já rá sok el já rá si idõ tar ta má nak csök ken té sét;

d) vizs gál ja meg a fo lya mat ban lévõ gaz da sá gi pe rek
el sõbb sé gi ala pú mi e lõb bi le zá rá sá nak le he tõ sé ge it;

e) vizs gál ja fe lül, és szük ség sze rint kez de mé nyez ze
a cég bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo zás mó do sí tá sát 
asze rint, hogy a vál lal ko zást szán dé ko san csõd be jut ta tó,
a ki fi ze tést szán dé ko san sza bo tá ló és ez zel lánc tar to zást
ge ne rá ló ma gán- és jogi sze mé lyek vál lal ko zá si szabad -
sága kor lá toz ha tó le gyen;

f) vizs gál ja meg a szer zõ dé si csa lárd ság megállapít -
hatóságának és bün tet he tõ sé gé nek le he tõ sé gét a Bün te tõ
Tör vény könyv rõl  szóló tör vény eset le ges mó do sí tá sá val.

8. A kö zép tá von meg valósítható in téz ke dé sek ke re té -
ben az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy

a) tá mo gas sa a szak mai szer ve ze tek olyan ön sza bá lyo -
zó te vé keny sé gét, amely arra irá nyul, hogy épí tõ ipa ri ki vi -
te le zõi te vé keny sé get csak olyan vál lal ko zás foly tat has -
son, amely szak mai re giszt rá ci ó val ren del ke zik, va la mint,
hogy a vál lal ko zá sok ön kén tes ala pon a nyil ván tar tás ban
meg bíz ha tó sá gu kat jel zõ ada to kat te gye nek köz zé,

b) a KKV szek tor erõ sí té se ér de ké ben tá mo gas sa az
 önkéntesen, alul ról szer ve zõ dõ épí tõ ipa ri és ága za ti klasz -
te rek ki ala kí tá sát,

c) tá mo gas sa az igé nyek hez ala kí tott és a szak mai szer -
ve ze tek ál tal is fel ügyelt szak mun kás kép zés fenn tar tói és
fi nan szí ro zá si rend sze ré nek ága za ti ko or di ná ci ó ját,

d) szer vez ze a szak mai vál lal ko zók szá má ra szük sé ges
„me nedzs ment is me re tek” el ter jesz té sét,

e) a szak mai és tár sa dal mi szer ve ze tek kel együtt mû -
köd ve, ké szít se el az épí tés egy sé ges ága za ti stra té gi á ját.

9. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy éven te
szá mol jon be az Or szág gyû lés nek az (épí tõ ipart és) épí té si
ága za tot és a köz vet le nül kap cso ló dó (ága za to kat) nem zet -
gaz da sá gi te rü le te ket súj tó re cesszió ke ze lé se ér de ké ben
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meg tett és szük sé ges in téz ke dé sek rõl és az 5–8. pon tok ban 
meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té sé rõl.

10. E ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
37/2009. (V. 12.) OGY

határozata

a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek
költségvetési támogatásáról*

I. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2008. évi CII. tör vény 32.  § (3) be kez dé se alap ján
an nak 1. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze te 6. cí mé ben elõ -
irány zott 110,0 mil lió fo rint tá mo ga tá si össze get a nem ze ti 

és et ni kai ki sebb sé gek szer ve ze tei szá má ra az Or szág gyû -
lés a je len ha tá ro zat mel lék le te sze rint oszt ja fel.

II. E költ ség ve té si tá mo ga tás a nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek szer ve ze tei mû kö dé si költ sé ge i nek fe de zé sé re
szol gál.

III. A költ ség ve té si tá mo ga tást a Pénz ügy mi nisz té ri um
a kö vet ke zõk sze rint fo lyó sít ja:

a) egy összeg ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá -
mo ga tá sa nem ha lad ja meg a 3 mil lió fo rin tot,

b) két rész let ben, amennyi ben az érin tett szer ve zet tá -
mo ga tá sa meg ha lad ja a 3 mil lió fo rin tot.

IV. E ha tá ro zat tal tá mo ga tás ban ré sze sí tett tár sa dal mi
szer ve zet a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról kö te les írás be li el -
szá mo lást ké szí te ni és leg ké sõbb 2010. ja nu ár 31-ig meg -
kül de ni az Or szág gyû lés Em be ri jogi, ki sebb sé gi, ci vil- és
val lás ügyi bi zott sá gá nak.

V. A költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr -
zé se az Ál la mi Szám ve võ szék rõl  szóló 1989. évi
XXXVIII. tör vény 2.  §-a (5) be kez dé se alap ján tör té nik.

VI. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Melléklet a 37/2009. (V. 12.) OGY határozathoz

Szer ve zet ne ve Ja vas lat

„Adj Esélyt” Füg get len Ci gány Tár sa dal mi Szer ve zet 200 000

Am ri ta Pá lya ori en tá ci ós Ba rá ti Kör 500 000

Apar han ti Füg get len Roma Egye sü let 100 000

ARASZ az Aba ú ji Ro mák az Aba ú ji a kért Szö vet sé ge Köz hasz nú Egyesület 100 000

„Az Eu ró pai Unió Roma If jú sá gá ért” Egye sü let 800 000

„BÁRKA” Köz hasz nú Egye sü let 400 000

Bé kés Me gyei Ci gány la ko sok Egye sü le té nek Ele ki Szer ve ze te 100 000

Bel sõ Tûz Egye sü let 300 000

Bog lár ka Et ni kai Ki sebb sé gi és Kul tu rá lis Egye sü let 200 000

Bony há di Füg get len Roma Egye sü let 200 000

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ro mák Ér dek vé del mi Egye sü le te Méra
(RÉV Egye sü let Méra)

300 000

Ci gány Fi a ta lok Kul tu rá lis Szö vet sé ge 400 000

Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Ba ra nya Me gyei Szö vet sé ge 200 000

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 4-i ülés nap ján fo gad ta el.



Szer ve zet ne ve Ja vas lat

Ci gány Kul tu rá lis Egye sü let Mán fa 300 000

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 600 000

Ci gány Nép raj zi és Tör té ne ti Egye sü let 600 000

Ci gány Sza bad idõ sport Klub 100 000

Ci gány Szo ci á lis és Mû ve lõ dé si Mód szer ta ni Bázis 200 000

Ci gány Tu do má nyos és Mû vé sze ti Tár sa ság 500 000

Ci gá nyo kért az Eu ró pa Uni ó ban Egye sü let 200 000

Czin ka Pan na Roma Kul tu rá lis Egye sü let 400 000

Csa lá dok a Csa lá do kért Egye sü let 200 000

Csa lá dok a Csa lá do kért Pol gá ri Egye sü let 200 000

Csong rád Me gyei Ci gá nyok De mok ra ti kus Szö vet sé ge 200 000

Csö kö lyi Roma Ér dek vé del mi Egye sü let 100 000

De csi Ro má kért Egye sü let 100 000

Dél-So mo gyi Ci gá nyok Köz hasz nú Szer ve ze te 800 000

Dél-Vi dék Kul tu rá lis Egye sü let 400 000

Dél-Za lai Ci gá nyo kért Egye sü let 600 000

De mok ra ti kus Roma Ve ze tõk Szö vet sé ge 500 000

Do bo zi Ci gány la ko sok Egye sü le te 200 000

Drá va völ gyi Ci gány Fi a ta lok Szö vet sé ge 200 000

Du nán tú li Dip lo más Ro mák Min den ki ért Egye sü let (DDRME) 500 000

Együtt Gyön gyö sért Ro ma–Ma gyar Egye sü let 700 000

Együtt Hal ma jug rá ért Ro ma–Ma gyar Egye sü let 400 000

Együtt élés Ci gány Ér dek vé del mi Szer ve zet 300 000

„Együtt lét” Roma Ér dek vé del mi Szer ve zet 100 000

Ele ki Lá nyok és Asszo nyok Egye sü le te 300 000

„Eöt vös Jó zsef” Ci gány–Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság 800 000

ESÉLY Ci gány Mód szer ta ni Köz pont 700 000

EU-DROM Roma EU-in teg rá ci ót Elõ se gí tõ Egye sü let (EU-DROM
Egye sü let)

200 000

Fe hér folt Köz hasz nú Egye sü let 400 000

Fel sõ-Sza bol csi Roma Ér dek vé del mi Egye sü let 200 000

Fi a tal Ro mák Or szá gos Szö vet sé ge Jász fény sza rui Szer ve ze te (FIROSZ
Jász fény sza rui Szervezete)

100 000

GAMMA Egye sü let 100 000

Ga ra bon ci Ci gá nyo kért Egye sü let 900 000

Glo bal Egye sü let 100 000
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Szer ve zet ne ve Ja vas lat

Gör ge te gi Re gi o ná lis Ki sebb sé gi Fórum 200 000

Gör ge te gi Ro má kért Egye sü let 200 000

Gyer tek Ve lünk Egye sü let 100 000

Gyönk Köz ség Roma Ki sebb sé gi Egye sü le te 100 000

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Ci gá nyok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge 600 000

Haj dú-Bi har Me gyei Ci gá nyok Ko or di ná ci ós Szer ve ze te 400 000

Hát rá nyos Hely ze tû Roma Fi a ta lo kat Tá mo ga tó Köz hasz nú Egyesület 100 000

Ho ri zont Egye sü let 100 000

If jú sá gért Roma Egye sü let 100 000

„Is merd meg Ön ma gad” Roma Ér dek vé del mi Egye sü let 100 000

Ist ván di Ci gány Kö zös sé gi Klub 200 000

Jász kis éri Et ni kai Szer ve zet 300 000

Jász sá gi Ci gá nyok Mun ka le he tõ sé gé ért Egyesület 300 000

Jász sá gi Roma Pol gár jo gi Szer ve zet Egye sü let 200 000

Ka dar kú ti Roma Egye sü let 100 000

Ka ni zsa Csil la gai Mû vé sze ti Egye sü let 300 000

Ka pos fõi Roma Egye sü let 100 000

Ka pos mé rõi Roma Szer ve zet 100 000

Ka pos vá rért Roma Egye sü let 100 000

Ka pos szer da he lyi Ro má kért Egye sü let 100 000

Ker cse li ge ti Ki sebb sé gi Ér dek vé del mi Szer ve zet (K.K.É.SZ.) 100 000

Ke szü és Vi dé ke Roma Egye sü let 100 000

Két he lyi Ro mák Szer ve ze te 100 000

Khe ta ni pe a Ro mák Össze fo gá sá ért Egye sü let 300 000

Kis ba jo mi Et ni kai Ci gány Szer ve zet 600 000

Ki sebb sé gi Kö zös sé gek Egye sü le te 500 000

Ki sebb sé gi Kö zös sé gi Ház Köz hasz nú Egye sü let 600 000

Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szö vet sé ge 400 000

„Kiút csak Mun ká val Egye sü let” Al só szent már ton 100 000

Kö rössza ká li Ci gány De mok ra ti kus Egye sü let 100 000

Köz éle ti Roma Nõk Egye sü le te 600 000

Ku ta si Ci gány Szer ve zet (K.C.SZ.) 200 000

Ku ta si Et ni kai Szer ve zet (KESZ) 100 000

LÁSO DROM (JÓ ÚT) EGYESÜLET 100 000

Len gyel tó ti Egy má sért Egye sü let 100 000
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Lun ga Ka lye – Ci gány szer ve zet 200 000

Lun go Drom Or szá gos Ci gány Ér dek vé del mi és Pol gá ri Szö vet ség Mé rai
Tag szer ve ze te

300 000

Ma gyar or szá gi – Sze gé nyek és Ro mák – Ér dek vé del mi – Köz hasz nú
Szervezet

500 000

Ma gyar or szá gi Ci gá nyok De mok ra ti kus Szö vet sé ge 400 000

Ma gyar or szá gi Ci gá nyok Füg get len Ér dek vé del mi Szövetsége 700 000

Ma gyar or szá gi Ci gá nyok Ön kor mány za ti Ér dek egyez te tõ- és Kép vi se le ti
Szervezete

300 000

Ma gyar or szá gi De mok ra ti kus Ci gá nyok „HUMÁN” Szer ve ze te 400 000

Ma gyar or szá gi Jog sér tet te kért Egye sü let 300 000

Ma gyar or szá gi Nem ze ti sé gi Val lá si Kul tu rá lis Szervezet 300 000

Ma gyar or szá gi Össze fo gás Roma Rom Szer ve zet 100 000

Ma gyar or szá gi Roma Par la ment En csi Tag szer ve ze te 100 000

Ma gyar or szá gi Ro mák Ezo te ri kus Tár sa sá ga 300 000

Me zõ be ré nyi Ci gá nyo kért Egye sü let 100 000

Mi kei Ki sebb sé gi Fó rum 100 000

Mis kol ci Füg get len Ci gány Szer ve zet 300 000

Mu ra men ti Ro mák Tér ség fej lesz tõ Egye sü le te 200 000

Nagy do ro gi Ci gá nyo kért Egye sü let 300 000

Nagy ra dai Ci gá nyo kért Egye sü let 300 000

Nap ke rék Egye sü let 300 000

Né met ké ri Ci gány Ha gyo mány õr zõ Egye sü let 100 000

Nóg rád Me gyei Ci gány Ki sebb sé gi Kép vi se lõk és Szó szó lók Szö vet sé ge 900 000

Noj Pant ru Voj Köz éle ti Roma Nõk Egye sü le te (Noj Pant ru Voj KRNE) 400 000

Or mán ság fej lesz tõ Tár su lás Egye sü let 400 000

Or szá gos Et ni kai Ki sebb sé gek Egye sü le te 200 000

Pál ma jor Fel vi rá goz ta tá sá ért Egye sü let 200 000

Pest szen ter zsé be ti Ci gány Nem ze ti sé gi Ér dek kép vi se let 200 000

PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet En csi Tag szer ve ze te 200 000

PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet Or szá gos Szer ve ze te – Köz pon ti
Szervezet

600 000

PHRALIPE Füg get len Ci gány Szer ve zet Or szá gos Szer ve ze te Kor lá ti
Tag szer ve ze te

200 000

Pro-Ma Future (Jövõ a máért) Oktatási, Kulturális Egyesület 100 000

Rinyamenti Roma Önkormányzatok Szövetsége (RÖSZ) 300 000

Rom Pro Drom (Cigány az úton) Egyesület 100 000
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ROM Roma Magyar Polgárjogi Mozgalom 500 000

Roma Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

Roma Közösségfejlesztõk Országos Egyesülete 500 000

Roma Kulturális Klubegyesület 200 000

Roma Láng Egyesület 300 000

Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szövetsége

500 000

Roma Nõvédelmi Közhasznú Szervezet 500 000

Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület 600 000

Romákkal a Jobb Jövõért Egyesület 100 000

Romano Karavano (Cigány Karaván) Roma Kulturális Egyesület 600 000

Sántosi Együtt Egymásért Egyesület 100 000

Segesdi „Karaván” Egyesület 100 000

Somogy Megyei Minoritas Egyesület 300 000

Somogyi Roma Nõk Egyesülete 400 000

Somogyvámosi Roma Egyesület 100 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élõ Cigányok Egészségneveléséért
Egyesület

400 000

Szécsényi Cigányok Demokratikus Társasága Egyesület 200 000

Szedresi Roma Szervezet (SZRSZ) 300 000

Szenyéri Etnikai Cigány Szervezet 200 000

Színes Gyöngyök – Délvidéki Roma Nõkért Egyesület 700 000

Tegnapután Országos Cigány Kulturális Egyesület 400 000

Térségi Romák Egyesülete a Fiatalokért 200 000

Tiszaroffi Cigányok Munkalehetõségéért Egyesület 300 000

Tolna Megyei Cigányok Érdekvédelmi Szervezete 100 000

Tolna Megyei Független Roma Civil Egyesület 100 000

Tûzrózsa Egyesület 300 000

Új Roma Kerekasztal Szövetsége 300 000

Újiregi Cigányok Szervezete 100 000

Utolsó Padban Egyesület 200 000

Vajszló és Vidéke Kulturális Egyesület 100 000

Zala Megyei Romákért Szervezet 500 000

Zalai Romák Közösségfejlesztõ Egyesülete 300 000

Zombai Romákért Egyesület 100 000

Zutipe Egyesület 100 000
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A Románság Hagyományaiért és Jövõjéért Egyesület 300 000

Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör Kulturális Egyesület 100 000

Alsógallai Baráti Egyesület 200 000

Apátistvánfalvai Faluszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület 300 000

Bácsalmási Németek Egyesülete 300 000

Bácska Német Kulturális Egyesület 400 000

Bajai Szerbek Vallási és Kulturális Egyesülete 300 000

„Bánát” Szerb Kulturális Közhasznú Egyesület 300 000

Baranyai Német Nemzetiségi Szervezetek Közössége 200 000

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége 500 000

Baranyai Német Táncegyesület 300 000

Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület 300 000

Báthory István Magyar Lengyel Kulturális Egyesület 400 000

Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete 400 000

Battonyai Szerb Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület 300 000

Békéscsabai Románok Szövetsége 200 000

Békés-Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula 300 000

„BLAUE ENZIAN” Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Néptánc Egyesület 100 000

Bleyer Jakab Közösség 400 000

Bolgár Ifjúsági Egyesület 100 000

Bolgár Kulturális Fórum 100 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatok
Szövetsége

200 000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Önkormányzatok Szövetségének
Egyesülete

200 000

„BRAUNHAXLER” Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület 300 000

Budakeszi Hagyományõrzõ Kör 100 000

Budapest XVI. Kerületi Görög Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület 200 000

Budapest XVI. Kerületi Német Kultúregylet 100 000

Budapesti Román Egyesület 200 000

Budapesti Románok Kulturális Társasága 250 000

Cikói Székely–Német Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

Csabacsüdi Szlovák Kör 100 000

Csabai Szlovákok Szervezete Békéscsaba 2 000 000

Csabaszabadiért Egyesület 100 000

Császártöltési Német Nemzetiségi Egyesület 100 000
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Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete 200 000

Csolnoki Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 200 000

Dabas-Sári Szlovákok Egyesülete 100 000

Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete 200 000

Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 200 000

„Dugonics András” Horvát–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 100 000

Dunavarsányi Svábok Egyesülete 100 000

Dusnoki Kulturális Egyesület 100 000

Ecseri Zöld Koszorú Hagyományõrzõ Kör 300 000

„Edelweiss Német Nemzetiségi Dalkör” Egyesület 200 000

Együtt Szentlászlóért Közhasznú Egyesület 200 000

Eleki Németek Egyesülete 200 000

„Erdélyi Örmény Gyökerek” Kulturális Egyesület 500 000

Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 200 000

Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége
Egyesület – Verband der Deutschen Selbsterwaltungen in Nordungaren e. V.

400 000

FÁKLYA Horvát Folklór Centrum Egyesület 1 100 000

Falu-Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület 200 000

Glück Auf Nagymányoki „Jó Szerencsét” Egyesület 100 000

Gödöllõi Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület 100 000

Gradisce Horvát Kulturális Egyesület 200 000

Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület 200 000

Gyulafirátóti Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 100 000

Gyulai Román Nyugdíjasok Klubja 300 000

Hagyományõrzõ Nemzetiségi Egyesület Szakadát – Traditionspflegender
Verein Sagetal

100 000

Hajnalpír Énekegyesület 200 000

Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi Egyesület 100 000

Hartai Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület 200 000

Herendi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 100 000

„Horvát Hagyományõrzõ” Egyesület 200 000

Hõgyészi Német Nemzetiségi Egyesület – Verein der Hõgyészer
Volksdeutschen e.V.

200 000

Jantra Néptánc Egyesület 100 000

Kanizsai Horvátok Egyesülete 400 000
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Katolikus Németek Egyházmegyei Egyesülete Pécs (Verein Katholischer
Ungarndeutschen der Diözese Fünfkirchen)

200 000

Kerepesi Hagyományõrzõ Pávakör Egyesület 200 000

Kétegyházi Román–Magyar Egyesület 200 000

„Királyi Pál” Kulturális Egyesület 100 000

Kiskassáért Német Egyesület 100 000

Kiskõrösi Szlovákok Szervezete 700 000

Kistarcsai Kulturális Egyesület 300 000

Komárom-Esztergom Megyei Német Iskolaegylet 400 000

Komlósi Szlovákok Szervezete 200 000

Kondorosi Szlovák Klub 200 000

Kópházi Horvát Egyesület 500 000

Körösszakáli Nemzetiségi és Hagyományõrzõ Közösségfejlesztõ és Szervezõ 
Egyesület

200 000

Körösszakáli Nemzetiségi Nyugdíjas Egyesület 200 000

Körösszegapáti Románok Egyesülete 300 000

Kõszegfalvi Nemzetiségi Kórusért Egyesület 100 000

„KRANZLEIN” Volkstanzverein Bonnhard – „KRANZLEIN”
Néptáncegyesület Bonyhád

200 000

KRAUL ANTAL Fúvószenekar Egyesület 100 000

Kultúrny Spolok Sarvasskych Slovákov „VERNOST” – Szarvasi Szlovákok
Kulturális Köre

500 000

Lánycsóki Liederkrancz Magyar–Német Kulturális (Barátsági) Egyesület 300 000

Lengyel–Magyar Klub 500 000

Létavértesi Román Kulturális Egyesület 200 000

Lókúti Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület 100 000

LYRA Dalkör Budaörsi Német Hagyományõrzõ Egyesület (LYRA Dalkör
Egyesület)

100 000

Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület 200 000

Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület 200 000

Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 800 000

Magyarországi Bolgárok Egyesülete 700 000

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete 200 000

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi
Csoport (Csongrád Megyei Görögök Kulturális Egyesülete)

900 000

Magyarországi Gradiscei Horvátok Egyesülete (Drustvo Gradiscanskih
Hrvatov u Ugarskoj)

1 200 000
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Magyarországi Horvátok Szövetsége 2 600 000

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete 800 000

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 4 200 000

Magyarországi Német Fiatalok Közössége 1 200 000

Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége (Verband
Ungarndeutscher Autoren und Künstler – VUdAK)

1 500 000

Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetsége 800 000

Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület Szigetújfalu 200 000

Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete (AKuff) 200 000

Magyarországi Németek Csongrád Megyei Egyesülete 200 000

Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre 200 000

Magyarországi Román Kutatók és Alkotók Közössége (Gyula) 400 000

Magyarországi Románok Koalíciója 200 000

Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége 1 500 000

Magyarországi Románok Kutatóintézete (Gyula) 1 000 000

Magyarországi Románok Pünkösdi Kulturális Egyesülete (Méhkerék) 350 000

Magyarországi Szlovákok Szövetsége 2 400 000

Magyarországi Szlovének Szövetsége 900 000

Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület 800 000

Majsi Magyar–Német Kulturális Egyesület 200 000

Mányi Svábok Nemzetiségi Egyesülete 500 000

„Máriahalomi Faluközösségi Egyesület” 100 000

Marica Kulturális Egyesület 100 000

Márki Sándor Nemzetiségi Nyugdíjas Klub 200 000

MARTINCE Kulturális Egyesület Felsõszentmárton 100 000

Mecseknádasdi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület 100 000

Mecseknádasdi Skóciai Szent Margit Kórus, Magyar–Német Kulturális
Hagyományõrzõ Egyesület

100 000

Méhkerékért Egyesület 200 000

Méhkeréki Románok Egyesülete 200 000

Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület 200 000

Mezõberényi Szlovákok Szervezete – Organizácia Slovákov v Polnom
Berincoku

200 000

Mohácsi Németek Egyesülete 200 000

Mohácsi Sokacok Olvasóköre 350 000

Móri Fúvószenei Egyesület 1 200 000
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Mözsi Német Nemzetiségi Klub 200 000

Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület 200 000

Nagynyárád–Grossnaarad Magyar–Német Baráti Kör 300 000

„Német Hagyományokat Ápolók Szövetsége” Egyesület Pestszenterzsébet 100 000

Német Hagyományõrzõ Egyesület, Kunbaja 100 000

Német Kisebbségi Önkormányzatok Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 400 000

Német Klub Kulturális (Barátsági) Egyesület 100 000

Német Kultúregyesület (Deutscher Kulturverein) 200 000

Német Nemzeti Kisebbségi Hagyomány és Származáskutató Egyesület (Zirc) 400 000

Német nemzeti kisebbségi hagyomány és származáskutató Egyesület
Bakonynána

100 000

Német Nemzetiségi Dal- és Kultúregyesület 200 000

Német Nemzetiségi Egyesület Szászvár 200 000

Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület Újpetre 100 000

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület 100 000

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Babarc – Ungarndeutsche
Kulturverein Babarc

200 000

Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület Iklad 200 000

Német Nemzetiségi Tánccsoport 200 000

Német Önkormányzatok Gyõr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 200 000

Német Zenebarátok Egyesülete Paks 100 000

Német–Magyar Kulturális Egyesület Csikóstõttõs 100 000

„NEVEN” Bunyevác Kulturális Egyesület 200 000

Nikolaus Lenau Közmûvelõdési Egyesület 1 100 000

Nógrád-Hevesi Szlovákok Egyesülete és Regionális Kulturális Központja 100 000

Nyugdíjasok Szederkényi Egyesülete 200 000

Országos Magyar–Horvát Baráti Társaság (OM–HBT) 100 000

Ozvena (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus 300 000

Palotabozsoki Német Nemzetiségi Egyesület 200 000

Pécs-Baranyai Szerb Egyesület 200 000

Pécsi Görög Egyesület 200 000

Piliscsabai Németek Kulturális Egyesülete 200 000

Purdi Mihály Román Kulturális Egyesület – Asociatia Culturalá Románá
Mihai Purdi

200 000

Pusztaottlakai Románok Egyesülete 300 000

Pusztavám Község Német Nemzetiségi Énekkar 300 000
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Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar 500 000

Rozmaring Néptáncegyüttes Baráti Egyesülete 200 000

„Sopron és Környéke Német Kulturklub” Egyesület 300 000

Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete 400 000

Soroksári Svábok Független Egyesülete 200 000

Sóskút 2000 Társaság 200 000

„St. Gerhards-Werk Ungarn e.V.”, Magyarországi Katolikus Németek
Egyesülete

200 000

Szederkényi Szabadidõs és Kulturális Egyesület 200 000

Szegedi Helyi Szerb Közösség 800 000

Szegedi Román Kulturális Egyesület 200 000

Szegedi Szlovákok Egyesülete 300 000

Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület 600 000

Szigetszentmártoni Német Nemzetiségi Kultúregyesület 300 000

Szlovák Nyugdíjasok Klubja 100 000

Szombathelyi Horvát Kulturális és Vallási Egyesület 350 000

Szombathelyi Horvátok Egyesülete 100 000

Szülõföld védõ-szépítõ és Fejlesztõ Egyesület Fekedi Szülõföldünk Baráti
Kör Egyesület

100 000

Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület 1 000 000

„TANAC” Kulturális Egyesület 400 000

Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekari Egyesület 200 000

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 400 000

Tolnai Német Nemzetiségi Baráti Kör 200 000

Tököli Sváb Hagyományõrzõ Ének Egyesület 100 000

Városlõdi Falumúzeum Baráti Köre 100 000

Vecsési Német Nemzetiségi Hagyományõrzõ Tánccsoport 200 000

Vértessomlói Német Nemzetiségi Népdalkör 200 000

„Veseli Santovcani” Nemzetiségi Hagyományõrzõ Egyesület 800 000

Veszprém Megyei Német Iskolaegyesület 200 000

Veszprémi Német Nemzetiségi Klub 100 000

Villányi Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület (Kulturverein Wielander
Ungarndeutshen)

100 000

„Vox Varietas” Támogató Egyesület 100 000

Zsámbéki Német Nemzetiségi Kör 200 000

110 000 000
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Az Országgyûlés
38/2009. (V. 12.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség vi -
se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 14/2006.
(V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint  módosul:

Az Or szág gyû lés

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság ba

Bot ka La jos né he lyett
Kel ler Lász lót,

dr. Ka to na Béla he lyett
Puch Lász lót

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés 
39/2009. (V. 12.) OGY 

határozata

a Nabucco földgázvezeték elõkészítésének
és meg valósításának folyamatát segítõ eseti bizottság
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról  szóló

106/2008. (X. 3.)  OGY határozat módosításáról**

A Na buc co föld gáz ve ze ték elõ ké szí té sé nek és meg -
valósításának fo lya ma tát se gí tõ ese ti bi zott ság tisztség -
viselõinek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 106/2008.
(X. 3.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

Mes ter há zy At ti la he lyett
dr. Ve res Já nost

a bi zott ság társ el nö ké vé meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
40/2009. (V. 12.) OGY

határozata

a Fogyasztóvédelmi eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról  szóló

11/2007. (III. 7.) OGY határozat módosításáról*

A Fo gyasz tó vé del mi ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek
és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról  szóló 11/2007. (III. 7.) OGY 
ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

Mes ter há zy At ti la he lyett
dr. Le gény Zsol tot

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. má jus 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

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

A miniszterelnök
20/2009. (V. 12.) ME

határozata

az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok
védelmérõl  szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 

Egyezmény részes feleinek konferenciáján  való
részvételrõl és az Egyezmény ellenõrzõ rendszerének
módosítására vonatkozó 14. jegyzõkönyve ideiglenes

alkalmazhatóságáról rendelkezõ megállapodás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá ra adott

fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz ter és a kül ügy mi nisz ter együt tes elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy az em be ri jo gok és az alap ve -
tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950. no -
vem ber 4-én kelt egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) ré szes fe le i nek 2009. má jus 12-én, Mad rid ban tar -
tan dó kon fe ren ci á ján a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyát
kép vi se lõ kül dött ség ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert a kül dött ség tag -
ja i nak a ki je lö lé sé re;
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3. hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a kül dött ség a konferen -
cián az 1. mel lék let ben fog lalt man dá tum sze rint jár jon el;

4. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt az Egyez mény el len õr zõ rend sze ré nek mó -
do sí tá sá ra vo nat ko zó 14. jegy zõ könyv ide ig le nes al kal -
maz ha tó sá gá ról ren del ke zõ meg ál la po dás (a továb biak -
ban: Meg ál la po dás) szö ve gé nek a 2. mel lék let ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ tar tal mú – az utó la gos meg erõ sí tés fenn -
tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

5. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré szé re
a rész vé tel hez és a Meg ál la po dás szö ve ge vég le ges meg ál la -
pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

6. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és
a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl
 szóló tör vény ter ve ze tét a Meg ál la po dás vég le ges szö ve -
gé nek meg ál la pí tá sát köve tõen ha la dék ta la nul ter jessze
a Kor mány elé.

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

1. melléklet
a 20/2009. (V. 12.) ME határozathoz

Mi vel az Egyez mény el len õr zõ rend sze ré nek mó do sí tá -
sá ra vo nat ko zó 14. jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek a fel -
té te lei még nem áll nak fenn, a Ma gyar Köz tár sa ság el kö te -
le zett az Egyez mény hez fû zött 14bis jegy zõ könyv el fo ga -
dá sa mel lett. Ab ban az eset ben, ha ön ma gá ban a 14bis
jegy zõ könyv el fo ga dá sa az Egyez mény el len õr zõ rend sze -
re egyes ele me i nek re form já ra vo nat ko zó an nem je lent va -
la mennyi, a kon fe ren ci án részt ve võ fél szá má ra ki elé gí tõ
meg ol dást, a Ma gyar Köz tár sa ság a 14bis jegy zõ könyv vel
pár hu za mo san a 2. mel lék let ben fog lalt fel té te lek nek meg -
fe le lõ tar tal mú Meg ál la po dást is el tud fo gad ni.

2. melléklet
a 20/2009. (V. 12.) ME határozathoz

A Meg ál la po dás nak ar ról kell ren del kez nie, hogy

1. az Egyez mény el len õr zõ rend sze ré nek mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó 14. jegy zõ könyv (a továb biak ban: 14. jegy zõ -
könyv) ide ig le ne sen al kal maz ha tó ren del ke zé sei a kö vet -
ke zõk: a 4. Cikk (az Egyez mény 24. Cik ké hez il lesz tett
má so dik be kez dés), a 6. Cikk (amennyi ben az egyes bí rói
for má ci ót érin ti), a 7. Cikk (az egyes bí rók kom pe ten ci á já -
val kap cso la tos ren del ke zé sek) és a 8. Cikk (a ta ná csok ha -
tás kö ré vel kap cso la tos ren del ke zé sek);

2. az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká rá hoz cím zett ér te sí tés sel
bár mely szer zõ dõ fél bár mely idõ pont ban ki nyil vá nít hat ja, 
hogy sa ját te kin te té ben el fo gad ja a 14. jegy zõ könyv
1. pont ban hi vat ko zott ré sze i nek ide ig le nes al kal ma zá sát;

3. a 2. pont sze rin ti el fo ga dó nyi lat ko zat a nyi lat ko zat
Eu ró pa Ta nács fõ tit ká ra ál ta li kéz hez vé te lé nek idõ pont ját
kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba és a 14. jegy zõ -

könyv 1. pont ban hi vat ko zott ré szei nem ke rül nek al kal -
ma zás ra olyan szer zõ dõ fe lek te kin te té ben, akik nem tet tek 
ilyen el fo ga dó nyi lat ko za tot;

4. at tól az idõ pont tól kez dõ dõ en, amely ben a 2. pont
sze rin ti el fo ga dó nyi lat ko zat va la mely szer zõ dõ fél te kin -
te té ben ha tály ba lép, a 14. jegy zõ könyv 1. pont ban hi vat -
ko zott ré szei al kal ma zás ra ke rül nek az el fo ga dó nyi lat ko -
za tot tett szer zõ dõ fél el len be nyúj tott egyé ni ké rel mek vo -
nat ko zá sá ban, be le ért ve azon ké rel me ket is, ame lyek ab -
ban az idõ pont ban már fo lya mat ban van nak az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró ság elõtt;

5. a 14. jegy zõ könyv 1. pont ban hi vat ko zott ré szei nem
ke rül nek al kal ma zás ra olyan egyé ni ké rel mek vo nat ko zá -
sá ban, ame lye ket ket tõ vagy több szer zõ dõ fél el len nyúj -
tot tak be, ki vé ve, ha va la mennyi érin tett szer zõ dõ fél te -
kin te té ben tel je sül az aláb bi fel té te lek va la me lyi ke:

a) a 2. pont sze rin ti el fo ga dó nyi lat ko zat van ha tály ban;
b) a kon fe ren ci án el fo ga dan dó 14bis jegy zõ könyv van

ha tály ban;
c) a kon fe ren ci án el fo ga dan dó 14bis jegy zõ könyv

 ideiglenesen al kal ma zan dó;

6. az Eu ró pa Ta nács fõ tit ká ra ér te sí ti a szer zõ dõ fe le ket 
és az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gát a Meg ál la po dás
alap ján kéz hez ka pott el fo ga dó nyi lat ko za tok ról;

7. a 2. pont sze rin ti el fo ga dó nyi lat ko zat ha tá lya meg -
szû nik, ha a kon fe ren ci án el fo ga dan dó 14bis jegy zõ könyv
az érin tett szer zõ dõ fél te kin te té ben ha tály ba lép;

8. a Meg ál la po dás és a 2. pont sze rin ti el fo ga dó nyi lat ko -
zat ha tá lya a 14. jegy zõ könyv hatályba lépésével meg szû nik;

9. a Meg ál la po dás csak azt köve tõen lép ha tály ba, hogy 
va la mennyi szer zõ dõ fél ér te sí tet te az Eu ró pa Ta nács fõ tit -
ká rát a szük sé ges bel sõ jogi el já rá sa ik le foly ta tá sá ról.

A miniszterelnök
21/2009. (V. 12.) ME

határozata

szakállamtitkárok kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 57. §-ában fog lalt jog kö röm ben,
a pénz ügy mi nisz ter ja vas la tá ra

Végh Sza bol csot és
Det re kõi Lász lót

a Pénz ügy mi nisz té ri um szak ál lam tit ká rá vá
– 2009. má jus 11-ei ha tállyal –

ki ne ve zem.

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

15936 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/65. szám



2009/65. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15937

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 Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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