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III. Kormány rendeletek

A Kormány
108/2009. (V. 20.) Korm.

rendelete

az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképrõl  szóló 
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dés v) pont já ban fog lalt 
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké -
nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la -
tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
23/C.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„Állami kezességvállalás”

(2) Az R. 23/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„23/C.  § (1) E § alap ján ál la mi ke zes ség vál la lás ab ban
az eset ben nyújt ha tó, ha a ke zes ség vál la lás díja kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok nál leg fel jebb 25%-kal, egyéb eset ben
leg fel jebb 15%-kal ke ve sebb, mint az 5. mel lék let ben
meg ál la pí tott ke zes ség vál la lá si díj. A fen ti ek alap ján
csök ken tett ke zes ség vál la lá si díj a ke zes ség vál la lás elsõ
két évé re vo nat ko zik, a to váb bi évek re az 5. mel lék let ben
meg ál la pí tott ke zes ség vál la lá si díj al kal ma zan dó.

(2) A ke zes ség vál la lás nak meg ha tá ro zott pénz ügyi ügy let -
hez kell kap cso lód nia, meg ha tá ro zott ma xi má lis összeg re
kell vo nat koz nia, és idõ ben kor lá to zott nak kell len nie.

(3) A ke zes ség gel fe de zett hi tel össze ge nem ha lad hat ja
meg a ked vez mé nye zett – a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény 79.  §-a sze rint szá mí tott – 2008. évi sze mé lyi
jel le gû rá for dí tá sa i nak össze gét. Amennyi ben a vál lal ko -
zást 2008. ja nu ár 1-je után ala pí tot ták, a hi tel össze ge nem
ha lad hat ja meg a ked vez mé nye zett a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény 79.  §-a sze rin ti, a mû kö dés elsõ két
évé re vo nat ko zó be csült éves sze mé lyi jel le gû ráfordítá -
sainak össze gét. A ked vez mé nye zett éves sze mé lyi jel le gû 
rá for dí tá sai össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor figye lembe ve -
he tõ a ked vez mé nye zett te lep he lyén dol go zók bére is, akik 
ugyan ak kor bé rü ket al vál lal ko zó tól kap ják. Ha az al vál lal -
ko zók sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sai a fõ vál lal ko zó szá má ra 
nyúj tott ke zes ség össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor figye -
lembevételre ke rül nek, e sze mé lyi jel le gû rá for dí tá so kat

az al vál lal ko zó az ál ta la igé nyelt ke zes ség ese té ben már
nem ve he ti figye lembe.

(4) A ke zes ség mér té ke nem ha lad hat ja meg a biz to sí tott 
hi tel ér té ké nek 90%-át a ke zes ség vál la lás fu tam ide je alatt. 
Ha a hi tel mér té ke idõ vel csök ken, a ke zes ség gel fe de zett
összeg nek is ará nyo san csök ken nie kell úgy, hogy bár mely 
idõ pont ban a ke zes ség nem fe dez he ti a hi tel több, mint
90%-át.

(5) A vesz te sé ge ket a hi te le zõ nek és a ke zes nek ará nyo -
san és azo nos mó don kell vi sel nie.

(6) A ke zes ség vál la lá si dí ja kat azon össze gek re kell al -
kal maz ni, ame lye kért az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség vagy
vi szont ke zes ség az adott év ele jén tény le ge sen fenn áll. A
dí ja kat mi ni mum ér ték nek kell te kin te ni, ame lyet olyan
vál lal ko zá sok ra kell al kal maz ni, amely nek mi nõ sí té se leg -
alább meg egye zik az 5. mel lék let ben ta lál ha tó táb lá zat ban
sze rep lõ mi nõ sí tés sel.

(7) Azon vál lal ko zá sok ese té ben, ame lyek nem ren del -
kez nek hi tel fel ve või múlt tal vagy mér leg szem lé le tû meg -
kö ze lí té sen ala pu ló hi tel mi nõ sí tés sel, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott díj csök ken tést 3,8%-os éves ke zes ség vál la -
lá si díj ra kell al kal maz ni. Ezek ben az ese tek ben ke zes ség -
vál la lá si díj nem le het ala cso nyabb, mint a ke zes ség gel
biz to sí tott hi telt fel ve võ vál lal ko zás anya vál la la tá ra vagy
anya vál la la ta i ra al kal ma zan dó díj.

(8) A ke zes ség vál la lás kez de te kor fi ze ten dõ egy össze gû
ke zes ség vál la lá si díj ese tén, ezen összeg nek leg alább a je len
§ sze rin ti, a hi tel fu tam ide je alatt fi ze ten dõ jö võ be li ke zes -
ség vál la lá si dí jak je len ér té ké vel kell egyen lõ nek  lennie.

(9) E § alap ján csak olyan vál lal ko zás tá mo gat ha tó,
amely 2008. jú li us 1-jét meg elõ zõ en nem mi nõ sült ne héz
hely zet ben lé võ nek.

(10) A ke zes ség vál la lás idõ tar ta ma nem ha lad hat ja meg
a tíz évet.

(11) E § ren del ke zé sei csak a 2009. áp ri lis 27-e és 2010.
de cem ber 31-e kö zött vál lalt ke zes sé gek vo nat ko zá sá ban
al kal maz ha tók.”

(3) Az R. 23/D.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Támogatáshalmozódásra vonatkozó szabályok”

(4) Az R. 23/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23/D.  § (1) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té -

ben a 23/A-C.  § ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nem ku mu -
lál ha tó cse kély össze gû tá mo ga tás sal.

(2) Azo nos el szá mol ha tó költ sé gek te kin te té ben
a 23/A-C.  § ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tás nem ku mu lál 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
a cso port men tes sé gi ren de let ben vagy a Bi zott ság ál tal el -
fo ga dott ha tá ro zat ban az egyes ese tek meg ha tá ro zott kö -
rül mé nye i re vo nat ko zó an rög zí tett tá mo ga tá si in ten zi tást.

(3) A 2008. ja nu ár 1. után oda ítélt cse kély össze gû tá -
mo ga tás tá mo ga tás tar tal má val csök ken te ni kell
a 23/B-C.  § ha tá lya alá tar to zó ugyan ezen cél ra oda ítélt,
össze egyez tet he tõ tá mo ga tás össze gét.”
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(5) Az R. a 23/D.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
a 23/E.  §-sal egé szül ki:

„Eljárási szabályok

23/E.  § (1) A 23/A-C.  § ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si
ter ve zet ese té ben a pénz ügy mi nisz ter a 12–14.  §-ok alap -
ján jár el.

(2) A 9.  § (1) be kez dé se sze rint fe le lõs tá mo ga tást nyúj -
tó szerv az elõ zõ és az adott év ben nyúj tott tá mo ga tá sok ról 
min den év szep tem ber 30-ig be szá mo lót ké szít a pénz ügy -
mi nisz ter ré szé re.

(3) Az e fe je zet ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si kategó -
riák ese té ben az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés
I. Mel lék le té ben fel so rolt me zõ gaz da sá gi ter mé kek el sõd -
le ges ter me lé sé hez, fel dol go zá sá hoz és for ga lom ba ho za -
ta lá hoz nyúj tott, va la mint a ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ra az ag rár-
és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga tá sok Eu ró pai Bi zott ság
ré szé re tör té nõ be je len té si rend jé rõl  szóló 4/2009. (I. 10.)
Korm. ren de let el já rá si sza bá lya it kell al kal maz ni az zal,
hogy a dön tés meg ho za ta la után a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter ar ról tá jé koz tat ja a Tá mo ga tá so -
kat Vizs gá ló Iro dát.”

2.  §

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

3.  §

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

(2) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

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

Melléklet
a 108/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

5. melléklet
 a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelethez

Ke zes ség vál la lá si éves dí jak a 23/C. §-hoz
kap cso ló dó an (bá zis pont ban ki fe jez ve)

Hi tel mi nõ sí té si
ka te gó ria 

(Stan dard and
Po or’s)

Biz to sí té kok kal va ló fe de zett ség

Ma gas Nor mál Ala csony

AAA 40 40 40

AA +
AA

AA –
40 40 40

Hi tel mi nõ sí té si
ka te gó ria 

(Stan dard and
Po or’s)

Biz to sí té kok kal va ló fe de zett ség

Ma gas Nor mál Ala csony

A +
A

A –
40 55 55

BBB +
BBB

BBB –
55 80 80

BB +
BB 80 200 200

BB –
B +

200 380 380

B
B –

200 380 630

CCC vagy
ke ve sebb

380 630 980

A Kormány
109/2009. (V. 20.) Korm.

rendelete

az állam által vállalt kezesség elõkészítésének 
és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl  szóló

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 124.  §-a (2) be -
kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és
a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (2) be -
kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az elõ ter jesz tésnek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:]

„g) a 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti biz to sí té kok ról, fe de -
ze tek rõl és fel té te lek rõl  szóló tá jé koz ta tást;”

(2) Az R. 2.  §-ának (2) be kez dé se az aláb bi j) pont tal
egé szül ki:

[(2) Az elõ ter jesz tésnek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:]

„j) a kö te le zett pénz ügyi hely ze té re vo nat ko zó in for -
má ci ó kat (kü lö nö sen pénz ügyi, szám vi te li ki mu ta tá so kat
és elõ re jel zé se ket), ame lyek bõl meg ítél he tõ, hogy a hi tel,
köl csön vagy hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír vissza -
fi ze té se kel lõ en meg ala po zott-e.”

(3) Az R. 2.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„(3) Az egye di vi szont ga ran cia vál la lá sá ról  szóló elõ -
ter jesz tésnek tar tal maz nia kell a (2) be kez dés a), c), d), g),
h), i) és j) pont ja i ban fog lal ta kat.”

2.  §

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

„(1) A Kor mány az egye di ál la mi ke zes ség- és egye di
vi szont ga ran cia-vál la lás ról  szóló, Ma gyar Köz löny ben
köz zé tett ha tá ro za tá ban kü lö nö sen az aláb bi ak ról dönt:

a) a kö te le zett sze mé lyé rõl;
b) a ke zes ség, vi szont ga ran cia össze gé rõl vagy mér té -

ké rõl;
c) a ke zes ség-, vi szont ga ran cia-vál la lá si díj mér té ké rõl 

vagy el en ge dé sé rõl;
d) a ke zes ség-, vi szont ga ran cia-vál la lás sal tá mo ga tott

hi tel cél ról;
e) az ÁKK Zrt. köz re mû kö dé sé nek mód já ról.
(2) Amennyi ben az ál la mi ke zes ség alap já ul szol gá ló

szer zõ dés hez kap cso ló dó an a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) sze rin ti
el já rás le foly ta tá sa nem kö te le zõ, a kö te le zett nek nyil vá -
nos pá lyá za tot kell ki ír nia. A Kor mány az egye di ke zes -
ség vál la lás ról  szóló ha tá ro za tá ban – in do kolt eset ben – azt 
is en ge dé lyez he ti, hogy a kö te le zett a nyil vá nos pá lyá zat
he lyett leg alább há rom aján lat te võ aján la tát kér je be. A
Kor mány a nyil vá nos pá lyá zat ki írá sá nak, il let ve az aján -
la tok be ké ré sé nek kö te le zett sé ge alól ki vé te le sen, in do -
kolt eset ben fel men tést ad hat [így kü lö nö sen, ha a jo go sult
az Áht. 33/D.  § k) pont ja sze rin ti nem zet kö zi fej lesz té si in -
téz mény].

(3) Amennyi ben a ha tá ro zat nem ad ne ve sí tet ten fel ha -
tal ma zást kész fi ze tõ ke zes ség vál la lá sá ra, a ke zes és a jo -
go sult kö zött csak egy sze rû ke zes ség vál la lás ról  szóló
meg ál la po dás jö het lét re.

(4) A ha tá ro zat fel té tel ként elõ ír hat ja, hogy az egye di
ál la mi ke zes ség vál la lás ra, vi szont ga ran cia-vál la lás ra vo -
nat ko zó szer zõ dés alá írá sá ra csak ak kor ke rül het sor, ha
a kö te le zett a ke zes nek – kü lön meg ál la po dás ban vagy
jog nyi lat ko zat tal – meg fe le lõ fe de ze tet, biz to sí té kot ajánl
fel. A ha tá ro zat a ke zes ség- és vi szont ga ran cia-vál la lás hoz 
kap cso ló dó an – a jo go sult, il let ve a kö te le zett vo nat ko zá -
sá ban – egyéb fel té te le ket is meg ál la pít hat.

(5) A ke zes ség vál la lá si díj meg fi ze té sé nek ide jé rõl és
mód já ról, va la mint a (4) be kez dés sze rin ti fel té te lek rõl, fe -
de ze tek rõl és biz to sí té kok ról – a Kor mány ha tá ro za tá nak
figye lembe véte lével –, a kö te le zet tel kö tött szer zõ dés ben
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál la po dik meg.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(1) Az egye di ál la mi ke zes ség vál la lá si szer zõ dést a jo -
go sult kez de mé nye zé sét köve tõen, a kor mány ha tá ro zat -
nak meg fe le lõ tar ta lom mal az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter ké szí ti elõ. A ke ze si szer zõ dést az ál lam ház tar tá sért 
fe le lõs mi nisz ter az e ren de let 2. szá mú mel lék le té ben sze -
rep lõ min ta alap ján ké szí ti elõ. A ga ran cia szer zõ dést az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ugyan ezen min ta alap ján
ké szí ti elõ a ga ran ci á ra vo nat ko zó el té ré sek figye lembe -
véte lével.”

(2) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(3) Az egye di ál la mi ke zes ség vál la lá si szer zõ dés meg -
kö té sé nek vég sõ ha tár ide je a 3.  § sze rin ti kor mány ha tá ro -
zat köz zé té te lé tõl szá mí tott

a) hat hó nap;
b) egy év, amennyi ben a jo go sult ki vá lasz tá sa a Kbt.

sze rin ti el já rás le foly ta tá sá val tör té nik.”

(3) Az R. 4.  §-a az aláb bi (4)–(7) be kez dé sek kel egé szül
ki:

„(4) A ke ze si szer zõ dés nem köt he tõ meg ab ban az eset -
ben, ha a kor mány ha tá ro zat el fo ga dá sát köve tõen olyan
vál to zás kö vet ke zik be, il let ve olyan új té nyek jut nak az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter tu do má sá ra, ame lyek
az egye di ál la mi ke zes ség vál la lás nak az Áht. 33.  §-ának
(5) és (6) be kez dé se alap ján aka dá lyát je len tik. Eb ben az
eset ben az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kez de mé -
nye zi a Kor mány ke zes ség vál la lás ról  szóló ha tá ro za tá nak
vissza vo ná sát.

(5) Az egye di ál la mi ke zes ség vál la lás a ke zes ség vál la -
lá si szer zõ dés meg kö té sé vel jön lét re.

(6) A 3.  § (5) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés meg kö té sé -
nek vég sõ ha tár ide jé re a (3) be kez dés ben fog lal ta kat kell
al kal maz ni.

(7) A 3.  § (5) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés alá írá si fel té -
te le, hogy jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa ság kö te le zett írás ban meg ne vez ze a ne vé ben
alá írás ra jo go sult sze mé lye ket, és azok kép vi se le ti jo go -
sult sá gát meg fele lõen iga zol ja az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter ré szé re.”

4.  §

(1) Az R. 4/A.  §-ának (3) be kez dé se az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„(3) Az egye di vi szont ga ran cia-meg ál la po dást a 3.  §
sze rin ti kor mány ha tá ro zat köz zé té te lé tõl szá mí tott hat hó -
na pon be lül le het meg köt ni.”

(2) Az R. 4/A.  §-a az aláb bi (4)–(5) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(4) Az egye di vi szont ga ran cia-vál la lás a vi szont ga ran -
cia-szer zõ dés meg kö té sé vel jön lét re.

(5) Az egye di vi szont ga ran cia-vál la lás ese té ben a 3.  §
(5) be kez dé sét és a 4.  § (4) be kez dé sét meg fele lõen al kal -
maz ni kell.”
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5.  §

Az R. az aláb bi 4/B.  §-sal egé szül ki:
„4/B.  § Az egye di ál la mi ke zes ség vál la lás és egye di vi -

szont ga ran cia-vál la lás biz to sí té ka ként a Ma gyar Ál lam ja -
vá ra ki kö tött jel zá log jog, va la mint el ide ge ní té si és ter he lé -
si ti la lom tör lé sé vel, és az az zal  való ren del ke zés sel kap -
cso la tos jog nyi lat ko zat meg té te lé re az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter jo go sult.”

6.  §

Az R. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja az aláb bi 3. al -
pont tal egé szül ki:

[b) amennyi ben az ál la mi ke zes ség alap já ul szol gá ló
szer zõ dés elõ ké szí té sé hez a Kbt. sze rin ti el já rás le foly ta tá -
sa nem kö te le zõ, a Kor mány ha tá ro za tá ban dönt az ÁKK
Zrt. rész vé te lé rõl az aláb bi ak sze rint:]

„3. az Áht. 33/D.  § k) pont ja sze rin ti nem zet kö zi fej lesz -
té si in téz mény tõl tör té nõ hi tel fel vé tel ese tén az ÁKK Zrt.
pénz ügyi szem pont ból vé le mé nye zi a hi tel fel ve võ és
a nem zet kö zi fej lesz té si in téz mény kö zött lét re jö võ hi tel -
szer zõ dést.”

7.  §

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

„(1) Mind a ke zes sé gek, mind a vi szont ga ran ci ák ese té ben 
– ha tör vény vagy e ren de let más ként nem ren del ke zik – a jo -
go sult kü lön fel hí vás nél kül kö te les a nap tá ri ne gye dé vet kö -
ve tõ hó nap 20. nap tá ri nap já ig elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ni
a Ma gyar Ál lam kincs tárt a kö te le zet tel fenn ál ló jog vi szo nyá -
ból szár ma zó kö ve te lés ada ta i ról és a ke zes ség be vál tás
 valószínûségére vo nat ko zó szá mí tá sa i ról.”

(2) Az R. 8.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Jog sza bá lyi ke zes sé gek ese tén az adat szol gál ta tást
jog sza bá lyon kén ti bon tás ban, a kö te le zet tek egye di azo no sí -
tá sa nél kül, össze vont ada tok for má já ban kell tel je sí te ni.”

(3) Az R. 8.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Kül föl di szék he lyû jo go sult ese tén az adat szol gál -
ta tá si kö te le zett sé get – a jo go sult és a kö te le zett kü lön
meg ál la po dá sa alap ján, az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter egy ide jû ér te sí té se mel lett – a kö te le zett tel je sí ti.”

(4) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(4) A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény (a továb biak ban: MFB tv.)
5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja, to váb bá a Ma gyar
 Export-Import Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 1994. évi
XLII. tör vény 6.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint vál -

lalt ál la mi ke zes ség ese té ben az adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé get a jo go sult he lyett kü lön meg ál la po dás nél kül az
MFB Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt., il let ve a Ma gyar
 Export-Import Bank Zrt. tel je sí ti.

(5) Leg ké sõbb az elsõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
ha tár ide jét meg elõ zõ 20 nap tá ri na pon be lül a Ma gyar Ál -
lam kincs tár tól kér ni kell az adat szol gál ta tó ként tör té nõ
nyil ván tar tás ba vé telt. A Ma gyar Ál lam kincs tár 5 mun ka -
na pon be lül meg kül di az adat szol gál ta tás tel je sí té sé hez
szük sé ges azo no sí tót és az adat szol gál ta tás rész le tes el já -
rá si sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást.

(6) A ki ál lí tá si ga ran ci ák és ki ál lí tá si vi szont ga ran ci ák
ada ta i ról az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kü lön fel -
hí vás nél kül a nap tá ri ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 20. nap tá ri 
nap já ig elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ja a Ma gyar Ál lam -
kincs tárt.

(7) A Ma gyar Ál lam kincs tár az (1) be kez dés sze rin ti
adat szol gál ta tás ból nyert össze sí tett ada tok ról az adat szol -
gál ta tást kö ve tõ 45 nap tá ri na pon be lül ér te sí ti az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert.”

8.  §

Az R. 8/B.  §-ának (4) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó -
do sul:

„(4) Az egye di ál la mi ke zes sé gek és egye di ál la mi ga -
ran ci ák be vál tá sá nál az ál la mi adó ha tó ság az adó zás rend -
jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb biak ban: Art.)
sze rint jár el.”

9.  §

Az R. 8/C.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a jog sza -
bá lyi ke zes ség vál la lás ból szár ma zó be vál tás ese tén a jo go -
sult a jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – az
e ren de let 11. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ vo nat ko zó
igény lõ lap fel hasz ná lá sá val –

a) egy sze rû ke zes ség ese tén a 8/A.  § (4) be kez dés ben
fog lalt ok ira tok vég re hajt ha tó vá vá lá sát kö ve tõ 180 nap tá -
ri na pon be lül;

b) kész fi ze tõ ke zes ség ese té ben a hi tel szer zõ dés le já ra -
tát, il let ve – amennyi ben az ko ráb bi – an nak fel mon dá sát
kö ve tõ 180 nap tá ri na pon be lül
ér vé nye sít he ti az ál la mi ke zes ség vál la lás ból ere dõ jo ga it
az ál la mi adó ha tó ság nál. E ha tár idõk el mu lasz tá sa jog -
vesz téssel jár.”

10.  §

Az R. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:
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„(3) Amennyi ben az ál la mi ke zes ség vál la lás sal érin tett hi -
tel szer zõ dés fel mon dás ra ke rül, vagy a vég le já rat kor a köl -
csönt az adós még nem fi zet te tel je sen vissza, a hi tel in té zet az 
e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti igény lõ lap fel hasz ná -
lá sá val – a 8/C.  § (2) be kez dés sze rin ti jog vesz tõ ha tár idõn
be lül – ér vé nye sít he ti az ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás -
ból ere dõ jo ga it az ál la mi adó ha tó ság nál.”

11.  §

Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ ál la mi ke zes sé gek be -
vál tá sá nál az ál la mi adó ha tó ság az Art. sze rint jár el. A be -
vál tás irán ti ké rel met el uta sít ja, ha a jo go sult el já rá sa a ke -
zes ség gel biz to sí tott kö te le zett ség el vál la lá sá nál, va la mint 
a ke zes ség fenn ál lá sá nak ide je alatt nem fe lelt meg a kü lön 
jog sza bá lyok ban, va la mint az e ren de let ben meg ha tá ro zott 
fel té te lek nek.”

12.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az elõ ze tes be je len tést a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz -
ter meg vizs gál ja és – ha meg fe lel az Áht. 33/B.  §-a (2), (3), 
(7), il let ve (8) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek – nyil -
ván tar tás ba vé tel cél já ból leg ké sõbb au gusz tus 15-ig to -
váb bít ja az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek.”

(2) Az R. 15.  §-a az aláb bi (5)–(6) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(5) Ki ál lí tá si ga ran cia, il let ve vi szont ga ran cia vál la lá -
sá ra in do kolt eset ben elõ ze tes be je len tés hi á nyá ban is le -
he tõ ség van, amennyi ben az – te kin tet tel az éves költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott ke ret vár ha tó ki hasz nált -
sá gá ra – nem aka dá lyoz za az elõ ze tesen be je len tett ki ál lí -
tá si ga ran ci ák, il let ve vi szont ga ran ci ák vál la lá sát.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ki ál lí tó az 
igé nyét a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter nek je len ti be. A be je len -
tés re ér te lem sze rû en al kal maz ni kell a (2)–(4) be kez dés ben
fog lal ta kat az zal az el té rés sel, hogy a ki ál lí tó nak az elõ ze tes
be je len tés el mu lasz tá sát is rész le te sen in do kol nia kell.”

13.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki ál lí tá si ga ran cia-, il let ve a ki ál lí tá si vi szont ga -
ran cia-vál la lás ér de ké ben a ki ál lí tó a ga ran cia igény be vé -
te lé nek ter ve zett kez dõ idõ pont ja elõtt leg ké sõbb 25 mun -
ka nap pal ké rel met nyújt be a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter -
hez. Amennyi ben az egy ki ál lí tás kap csán be nyúj tott igé -
nyek szá ma meg ha lad ja a 15 da ra bot, a be nyúj tá si ha tár idõ 
– a 16. ké re lem tõl kez dõ dõ en az egy ki ál lí tás hoz kap cso ló -
dó összes ké re lem ese té ben – ké rel men ként 1 mun ka nap -
pal nõ.”

(2) Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ki ál lí tá si ga ran cia vál la lá sá ra irá nyu ló ké re lem -
nek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

a) az e ren de let 7. szá mú mel lék le te sze rin ti Adat lap
 kiállítási ga ran cia- vagy ki ál lí tá si vi szont ga ran cia-vál la -
lás hoz címû – ki töl tött – adat la pot;

b) a ki ál lí tás ter vét, a ké re lem rész le tes in do ko lá sát,
c) az épü let biz ton sá gi do ku men tá ci ót, amely rész le te -

sen be mu tat ja a ki ál lí tó ál tal nyúj tott biz ton sá gi fel té te le -
ket, kö rül mé nye ket, ide ért ve a ki ál lí tó tér és az épü let kör -
nye ze ti adott sá ga it, tech ni kai, biz ton sá gi és biz ton ság fel -
ügye le ti jel lem zõ it;

d) a ki ál lí tá si tár gyak biz to sí tá si össze gé rõl ké szült,
a ki ál lí tó és a jo go sult ál tal alá írt té te les ki mu ta tást;

e) a ki ál lí tó és a jo go sult ál tal alá írt köl csön be adás ról
 szóló szer zõ dést, to váb bá ide gen nyel vû szer zõ dés ese tén
a szer zõ dés nek a ki ál lí tá si ga ran cia vál la lás fel té te le it érin -
tõ ré szei ma gyar nyel vû for dí tá sát, va la mint a köl csön be
adó in téz mény ne vé ben alá író sze mély alá írá si jo go sult sá -
gát iga zo ló do ku men tu mot, ki vé ve ha az alá írá si jo go sult -
ság a szer ve ze ti kép vi se let bõl ered (így kü lö nö sen a fel -
ügye le ti szerv alá írá si joga ese tén);

f) a jo go sult ar ról  szóló – az e ren de let 10. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ min ta alap ján ki bo csá tott – nyi lat ko za -
tát, hogy el fo gad ja a ki ál lí tá si ga ran cia vál la lá sá ra vo nat -
ko zó fel té te le ket;

g) min den olyan tényt, ada tot, amely a ga ran cia szem -
pont já ból je len tõs, ide ért ve a ha tá lyos biz to sí tás ról, il let ve
ga ran ci á ról  szóló szer zõ dést is.”

(3) Az R. 16.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki ál lí tá si vi szont ga ran cia vál la lá sá ra irá nyu ló ké -
re lem nek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ket:

a) a ki ál lí tá si vi szont ga ran cia in do kolt sá gát;
b) a (2) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti do ku men tu mo kat;
c) a ki ál lí tó és a ki ál lí tá si tárggyal ren del kez ni jo go sult

ál tal alá írt köl csön be adás ról  szóló szer zõ dést;
d) a ki ál lí tó ál tal kö tött biz to sí tá si szer zõ dést, ben ne

a ki ál lí tá si tár gyak biz to sí tá si össze gé rõl ké szült té te les ki -
mu ta tás sal;

e) a jo go sult ar ról  szóló – az e ren de let 10. szá mú mel -
lék le té ben sze rep lõ min ta alap ján ki bo csá tott – nyi lat ko za -
tát, hogy el fo gad ja a ki ál lí tá si vi szont ga ran cia vál la lá sá ra
vo nat ko zó fel té te le ket.”

(4) Az R. 16.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben egy ki ál lí tás kap csán több ké rel met
nyújt be a ki ál lí tó, a (2) be kez dés b) és c) pont ja i ban fog lalt 
do ku men tu mo kat csak egy szer kell be nyúj ta ni.”

14.  §

Az R. az aláb bi 16/A.  §-sal egé szül ki:
„16/A.  § (1) A ki ál lí tá si tár gyak biz to sí tá si össze ge nem

ha lad hat ja meg a ki ál lí tá si tárgy köl csön be adá sá ról  szóló
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ér té két, ame lyet a ki ál lí tá si
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ga ran cia-, il let ve vi szont ga ran cia-vál la lás ra irá nyu ló ké re -
lem ese té ben a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a ké re lem el bí -
rá lá sa so rán kö te les vizs gál ni.

(2) A jog sza bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ ké rel met a kul -
tú rá ért fe le lõs mi nisz ter – a ga ran cia-, il let ve vi szont ga ran -
cia-vál la lás ra vo nat ko zó ja vas la tá val együtt – a (3) be kez dés -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel to váb bít ja az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter nek, aki a ren del ke zés re álló ke ret figye -
lembe véte lével dönt a kö te le zett ség vál la lás ról.

(3) A ki ál lí tás ter vét, a ké re lem rész le tes in do ko lá sát,
va la mint az épü let biz ton sá gi do ku men tá ci ót nem kell az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek to váb bí ta ni.

(4) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a kö te le zett ség -
vál la lá sá ról – a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter egy ide jû ér te sí té se 
mel lett – ki ál lí tá si ga ran cia vál la lás ra irá nyu ló ké re lem ese tén 
e ren de let 8. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ min ta, ki ál lí tá si
vi szont ga ran cia vál la lá sá ra irá nyu ló ké re lem ese tén e ren de -
let 9. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ min ta alap ján kö te lez -
vényt bo csát ki a jo go sult ré szé re. A ki ál lí tá si ga ran cia és
a ki ál lí tá si vi szont ga ran cia a kö te lez vény ki bo csá tá sá val jön
lét re, a kö te lez vény ben meg je lölt idõ tar tam ra.

(5) A 16.  § (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén a kö te lez vény a ki ál lí tá si ga ran cia-, il let ve vi szont -
ga ran cia-igény ben meg je lölt kez dõ idõ pont hoz ké pest ké -
sõb bi idõ pont ban je löl he ti meg a ga ran cia-, il let ve vi szont -
ga ran cia lét re jöt té nek idõ pont ját.”

15.  §

Az R. 17.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) A ki ál lí tó kö te les a tõle el vár ha tó mér ték ben

a kár meg elõ zé sé rõl, il let ve a kár eny hí té sé rõl gon dos kod -
ni. Kár ese mény be kö vet ke zé se ese tén a ki ál lí tó ha la dék ta -
la nul ér te sí ti a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter, az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz tert, va la mint a jo go sul tat. A kul tú rá ért 
fe le lõs mi nisz ter nek és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter nek  szóló ér te sí tés ma gá ban fog lal ja a ká ro so dást szen -
ve dett tár gyak ról  szóló tá jé koz ta tást.

(2) A ki ál lí tó kö te les a kár ese mény rõl a szük sé ges fel vi lá -
go sí tá so kat meg ad ni, és le he tõ vé ten ni az ér te sí tés és a fel vi -
lá go sí tás tar tal má nak a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál ta li el len õr zé sét.”

16.  §

Az R. 18.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter a Ma gyar
Ál lam ne vé ben az – az (5) be kez dés sze rin ti – ér te sí tés
kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül in téz ke dik
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sá ban meg ha tá ro -
zott össze gû kár té rí tés, il let ve vi szont ga ran cia jo go sult ré -
szé re tör té nõ ki fi ze té sé rõl. Ki ál lí tá si vi szont ga ran cia ese -
té ben a vi szont ga ran cia ér vé nye sí té sé re ki zá ró lag a ki ál lí -
tó ál tal kö tött biz to sí tá si szer zõ dés alap ján tör tént ki fi ze -
tést köve tõen ke rül het sor. A ga ran tõr Áht. 33/C.  §-a

(4) be kez dé se sze rin ti meg té rí té si igé nye a kár té rí tés ki fi -
ze té sét nem érin ti.”

17.  §

Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki ál lí tá si ga ran cia és a ki ál lí tá si vi szont ga ran cia
idõ tar ta má nak le jár tát kö ve tõ 30 nap tá ri na pon be lül a ki -
ál lí tó tá jé koz tat ja a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert, hogy be -
kö vet ke zett-e olyan kö rül mény, amely a ga ran cia be vál tá -
sá ra okot adott, és ez zel egy ide jû leg a ki ál lí tás ról rész le tes
szak mai be szá mo lót nyújt be. A be szá mo ló ban fel kell tün -
tet ni azt is, hogy a ki ál lí tá si ga ran cia, il let ve vi szont ga ran -
cia hi á nyá ban mi lyen össze gû át la gos biz to sí tá si díj fel me -
rü lé sé vel le he tett vol na szá mol ni.”

18.  §

(1) Az R. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) E ren de let 8.  §-ának (1)–(5) be kez dé se it, 9.  §-ának
(3) be kez dé sét, 10.  §-át, 11.  § (1) be kez dé sét az e ren de let
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en lét re jött ke zes sé gek be vál tá sa 
ese tén is al kal maz ni kell.”

(2) Az R. 21.  §-ának (5) be kez dé se az aláb bi ak sze rint
mó do sul:

„(5) Az MFB tv. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
kor mány ha tá ro zat elõ ké szí té se so rán az e ren de let 2.  §-ában,
a vo nat ko zó kor mány ha tá ro zat kap csán az e ren de let 3.  §-a
(1) be kez dé sé ben fog lal ta kat, így kü lö nö sen an nak b), c) és
d) pont já ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

(3) Az R. 21.  §-a az aláb bi (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A 8.  § (4) be kez dé sé ben meg je lölt ál la mi ke zes ség -

vál la lá sok ese té ben a 8/C.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint
a 11.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban fog lal ta kat
nem kell al kal maz ni.”

19.  §

(1) Az R. 1. mel lék le te he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

(2) Az R. 4. mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel lék le te
lép.

(3) Az R. 5. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(4) Az R. 6. mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(5) Az R. 7. mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint
mó do sul.

(6) Az R. 8–10. mel lék le te he lyé be e ren de let 6–8. mel -
lék le te lép.

(7) Az R. 11. mel lék le te e ren de let 9. mel lék le te sze rint
mó do sul.
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20.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 14.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint
8. mel lék le te 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint 16.  § (5) és
(6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) Az 1–9.  §, a 20.  § (3) és (5) be kez dé se, va la mint az
1–9. szá mú mel lék let 2009. szep tem ber 2-án ha tá lyát
vesz ti. E be kez dés 2009. szep tem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

(5) Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban „a PM”
szö veg rész he lyé be „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg rész lép, b) és c) pont ja i ban „a PM-hez” szö -
veg rész he lyé be „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter -
hez” szö veg rész lép; 4/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
7.  §-ának (5) be kez dé sé ben és 8/B.  §-ának (7) be kez dé sé -
ben „a PM” szö veg rész he lyé be „az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg rész lép; 15.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben „az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um nak (a továb -
biak ban: OKM)” szö veg rész he lyé be „a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter nek” szö veg rész lép; 18.  §-ának (2) és (3) be kez -
dé sé ben „az OKM-et” szö veg rész he lyé be „a kul tú rá ért fe -

le lõs mi nisz tert” szö veg rész lép; 18.  §-ának (4) és (5) be -
kez dé sé ben „az OKM” szö veg rész he lyé be „a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész lép, az (5) be kez dés ben to -
váb bá „a PM-et” szö veg rész he lyé be „az ál lam ház tar tá sért 
fe le lõs mi nisz tert” szö veg rész lép; 19.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben „az OKM” szö veg rész he lyé be „a kul tú rá ért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg rész lép, to váb bá „a PM-nek” szö veg -
rész he lyé be „az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek”
szö veg rész lép.

(6) Az R.-nek – az e ren de let 9.  §-ával meg ál la pí tott –
8/C.  § (2) be kez dé sét az e ren de let hatályba lépését köve -
tõen lét re jött ke zes sé gek ese té ben kell al kal maz ni.

(7) Az R.-nek – az e ren de let 13.  §-ának (2)–(4) be kez -
dé se i vel, il let ve 14.  §-ával meg ál la pí tott – 16.  §-ának
(2)–(4) be kez dé se it, il let ve 16/A.  §-át az e ren de let
hatályba lépését köve tõen be nyúj tott ki ál lí tá si ga ran cia- és
vi szont ga ran cia-ké rel mek ese té ben kell al kal maz ni.

(8) Az R.-nek – az e ren de let 17.  §-ával meg ál la pí tott –
1.  §-ának (1) be kez dé sét az e ren de let hatályba lépését
köve tõen be nyúj tott be szá mo ló ese té ben kell al kal maz ni.

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

1. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

1. szá mú mel lék let a 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let hez

Adatlap
a Kormánynak az egyedi állami kezesség-, egyedi állami garancia- 

és egyedi viszontgarancia-vállalásaihoz

 1. A kö te le zett ség vál la lás alap já ul szol gá ló jog sza bály meg je lö lé se: ...........................................................................
   ......................................................................................................................................................................................

 2. Ke zes ség/ga ran cia/vi szont ga ran cia-vál la lás in do ka1: ................................................................................................
   ......................................................................................................................................................................................

 3. Ke zes ség/ga ran cia/vi szont ga ran cia-vál la lás mér té ke vagy össze ge (Ft és/vagy de vi za nem)1: .................................
   ......................................................................................................................................................................................

 4. Ke zes ség/ga ran cia/vi szont ga ran cia-vál la lás fel té te lei1: .............................................................................................
   ......................................................................................................................................................................................

 5. A hi tel nyúj tó ki vá lasz tá sá nak mód ja2: .......................................................................................................................
   ......................................................................................................................................................................................

 6. Az ÁKK Zrt. köz re mû kö dé sé nek for má ja: ................................................................................................................

 7. Hi tel fel ve võ vagy fi ze tés re kö te le zett meg ne ve zé se: ................................................................................................

 8. Ál la mi ke zes ség tí pu sa: ..............................................................................................................................................

 9. A tí pus meg vá lasz tá sá nak in do ka: .............................................................................................................................

10. A ke zes ség/ga ran cia/vi szont ga ran cia-vál la lás sal biz to sí tott fi ze té si kö te le zett ség ter ve zett fu tam ide je, vissza fi ze té-
       sé nek ter ve zett üte me zé se1: ........................................................................................................................................

11. A ke zes ség/ga ran cia/vi szont ga ran cia ér vé nye sí té sé nek  valószínûsége1: ...................................................................

12. Az al kal ma zott kö zös sé gi ál la mi tá mo ga tá si sza bály (szük ség esetén): ....................................................................
   ......................................................................................................................................................................................

1 Csak a meg fe le lõ kö te le zett ség vál la lá si tí pust kell sze re pel tet ni!
2 Az egye di vi szont ga ran cia-vál la lás ese tén nem kell ki töl te ni!



2. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

4. szá mú mel lék let a 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let hez

Igénylõlap a lakáscélú állami kezesség beváltásához

(állami adóhatóság részére küldendõ)

..........................................

Hi tel in té zet meg ne ve zé se

1. Az adós(ok), adós társ(ak) és ke zes(ek) ada tai

   Neve: ............................................................................................................................................................................

   Szü le té si neve: .............................................................................................................................................................

   Any ja szü le té si neve: ...................................................................................................................................................

   Lak he lye: ......................................................................................................................................................................

   Adó azo no sí tó jele: .......................................................................................................................................................

   Bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................................

2. A köl csön ada tai (a meg kö tött szer zõ dés alap ján)

   Szer zõ dés szá ma: ...........................................................................................................................................................

   Szer zõ dés kel te: ...........................................................................................................................................................

   A ke zes ség jog sza bá lyi alap ja: .....................................................................................................................................

   A ga ran tált hi tel rész össze ge: .......................................................................................................................................

   A köl csön tel jes össze ge: .............................................................................................................................................

   A ga ran tált hi tel rész ará nya a tel jes köl csö nön be lül: ..................................................................................................

   A hi tel cél sze rin ti in gat lan vé te lá ra/épí té si költ sé ge: ...................................................................................................

   A hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan hi tel biz to sí té ki ér té ke: ..............................................................................................

   A hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan címe, hely raj zi szá ma: ..............................................................................................

   A köl csön le já ra ta: .......................................................................................................................................................

   A  köl csön  le jár ta kor/fel mon dá sa kor  vissza  nem fi ze tett köl csön és az erre fel szá mí tott ka mat és ke ze lé si költ ség
   össze ge az egyes ele me ket kü lön fel tün tet ve: ..............................................................................................................

A köl csön le jár ta kor/fel mon dá sa kor vissza nem fi ze tett ga ran tált hi tel rész és az erre fel szá mí tott ka mat és ke ze lé si
költ ség össze ge az egyes ele me ket kü lön fel tün tet ve: .................................................................................................

Az igény lõ lap be nyúj tá sa kor fenn ál ló vissza nem fi ze tett ga ran tált hi tel rész és az erre fel szá mí tott ka mat és ke ze lé si
költ ség össze ge az egyes ele me ket kü lön fel tün tet ve: .................................................................................................

   A ka mat napi össze ge: ..................................................................................................................................................
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3. Az ál la mi ke zes ség be vál tás ada tai

   Az ál la mi ke zes ség be vál tás jo go sult ja: ........................................................................................................................

   A ke zes ség be vál tás jo go sult já nak pénz for gal mi bank szám la szá ma: ..........................................................................

Az át uta lan dó ál la mi ke zes ség össze ge (a tõke, a ka mat és a ke ze lé si költ ség, to váb bá azok együt tes össze ge, a napi
 kamat mér té ke és kez dõ idõ pont ja): ............................................................................................................................

   A ke zes ség be vál tás in do ka: ..........................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

4. Mel lék le tek

Köl csön szer zõ dés és an nak mel lék le tét ké pe zõ do ku men tu mok
Köl csön szer zõ dés-mó do sí tá sok és an nak mel lék le tét ké pe zõ do ku men tu mok
A bank nyi lat ko za ta, hogy a köl csönt cél já nak meg fele lõen hasz nál ták-e fel
A 3. pont ban fog lalt egyéb ke zes ség vál la lást iga zo ló do ku men tu mok
A biz to sí té kok ról  szóló szer zõ dé sek és mel lék le te ik
A biz to sí té kok mó do sí tá sá nak in do kai
A biz to sí té kok ból tör tént meg té rü lés té nyét és össze gét iga zo ló do ku men tum, meg té rü lés hi á nyá ban a bank nem le ges 
nyi lat ko za ta
Óva dé ki szer zõ dés ese tén az óva dé ki szer zõ dés, an nak hi á nyá ban a hi tel in té zet nem le ges nyi lat ko za ta
A köl csön szer zõ dés fel mon dá sát iga zo ló irat és/vagy a köl csön szer zõ dés ben meg ha tá ro zott utol só tör lesz tõ rész let,
ille tõ leg egy össze gû fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re nyit va álló fi ze té si ha tár idõ ered mény te len le tel tét iga zo ló
irat, va la mint az azok kéz be sí té sét iga zo ló irat
A szer zõ dés egy ol da lú fel mon dá sá ra okot adó ma ga tar tás vagy kö rül mény meg szün te té sé re tör té nõ elõ ze tes felszó -
lítás
Jog nyi lat ko za tok
A kö te le zett tar to zá sát rész le te sen be mu ta tó ki mu ta tás
A kö te le zett nem tel je sí té sé re, a kö ve te lés tel je sí té sé re sza bott szer zõ dé si ha tár idõ le jár tá ra vo nat ko zó ada tok
A vo nat ko zó tör vény ben sze rep lõ fel té te lek iga zo lá sá nak má so la tai
A hi tel ké pes ség- és fe de zet vizs gá lat do ku men tu mai (be le ért ve a hi tel dön tést és az azt meg ala po zó do ku men tu mo kat is)
A fo lyó sí tá si fel té te lek tel je sí té sé nek do ku men tu mai

Kelt: ........................................ év ..... hó ..... nap

P. H.

................................................
igény lõ

3. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az R. 5. mel lék le té nek 2. Az ál la mi ke zes ség vál la lás mel lett nyúj tott köl csön ada tai a meg kö tött szer zõ dés(ek) alap ján
el ne ve zé sû pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„A ke zes ség jog sza bá lyi alap ja:”

Az R. 5. mel lék le té nek 5. Mel lék let ként csa to lan dók el ne ve zé sû pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„A hi tel ké pes ség- és fe de zet vizs gá lat do ku men tu mai (be le ért ve a hi tel dön tést és az azt meg ala po zó do ku men tu mo kat is)
A fo lyó sí tá si fel té te lek tel je sí té sé nek do ku men tu mai
A bank ál tal éven ként be kért, a hi tel szer zõ dés ben rög zí tett ira tok”
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4. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az R. 6. mel lék le té nek címe he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„Igény lõ lap a fagy kárt és aszály kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí té sét szol gá ló kor mány za ti in téz ke dé -
sek rõl  szóló 1072/2003. (VII. 18.) Korm. ha tá ro zat, a 2003. év ben fagy kárt és aszály kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk kár eny hí té sét szol gá ló kor mány za ti in téz ke dé sek egyes fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló 1039/2006. (IV. 7.)
Korm. ha tá ro zat, va la mint a Haj dú-Bét Rt. és a Par ma lat Hun gá ria Rt. fi ze tés kép te len sé ge  miatt ki ala kult vál sá gos hely -
zet ke ze lé sét cél zó ked vez mé nyes hi tel konst ruk ció be ve ze té sé rõl  szóló 1041/2004. (IV. 29.) Korm. ha tá ro zat alap ján
vál lalt ál la mi ke zes ség be vál tá sá hoz”

Az R. 6. mel lék le té nek 5. Mel lék let ként csa to lan dók el ne ve zé sû pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„A hi tel ké pes ség- és fe de zet vizs gá lat do ku men tu mai (be le ért ve a hi tel dön tést és az azt meg ala po zó do ku men tu mo kat is)
A fo lyó sí tá si fel té te lek tel je sí té sé nek do ku men tu mai
A bank ál tal éven ként be kért, a hi tel szer zõ dés ben rög zí tett ira tok”

5. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az R. 7. mel lék le té nek címe az aláb bi ak sze rint mó do sul:
„ADATLAP
ki ál lí tá si ga ran cia- vagy ki ál lí tá si vi szont ga ran cia-vál la lás hoz”

Az R. 7. mel lék le té nek 2., 4., 6. és 8. pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„(ma gya rul és an go lul)”

6. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

8. szá mú mel lék let a 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let hez

KÖTELEZVÉNY

a ................................ Múzeumban ...-tól ...-ig tartó ......................................... címû kiállításhoz
kapcsolódó kiállítási garancia vállalásának feltételeirõl

 1. A Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: Ga ran tõr) az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 33/B.  § (1) és (4) be kez dé se alap ján ...... [a köl csön be adás ról  szóló szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott de vi za nem ben meg je löl ve] összeg ha tá rig ki ál lí tá si ga ran ci át vál lal a ..... c. ki ál lí tás nak
a ...... Mú ze um ban ...... [ki ál lí tás kez dõ idõ pont ja] és ...... [ki ál lí tás záró idõ pont ja] kö zött tör té nõ be mu ta tá sá -
hoz, a ...... [köl csön adó neve és címe] és a ...... [köl csön ve võ neve és címe] (a továb biak ban: Ki ál lí tó) kö zött lét -
re jött köl csön be adás ról  szóló szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele lõen a ki ál lí tás ra köl csön zött mû tárgy(ak)ban
eset le ge sen be kö vet ke zett ká rok meg té rí té sé re.
A ga ran cia jo go sult ja a ...... [jo go sult neve és címe] (a továb biak ban: Jo go sult).

 2. A Ga ran tõr fe le lõs sé ge – ...... [kez dõ idõ pont meg je lö lé se] és ...... [záró idõ pont meg je lö lé se] kö zött áll fenn, és –
a ki ál lí tá si tárgy(ak)nak a Jo go sult tól tör té nõ át vé te lé vel kez dõ dik, s ak kor vég zõ dik, ami kor a ki ál lí tá si tárgy(ak)at
a Jo go sult át ve szi ...... [hely meg ne ve zé se], vagy az ál ta la meg je lölt más hely szí nen.
Nem ter jed ki a ga ran cia vál la lás arra az idõ szak ra és összeg re, amely re vo nat ko zó an a Ki ál lí tó vagy a ki ál lí tá si
tárggyal ren del kez ni jo go sult biz to sí tás sal vagy ér vé nyes ga ran ci á val ren del ke zik.

 3. A ga ran cia vál la lás ki ter jed va la mennyi kár ese mény re (így kü lö nö sen föld ren gés, ár víz, tûz vész, szál lí tás ide je alatt
be kö vet ke zõ há bo rús cse lek mé nyek, ter ro riz mus, sztrájk, lo pás, el ve szés), ki vé ve azo kat a ká ro kat, ame lyek
a) a Jo go sult vagy an nak al kal ma zott jai, il let ve meg bí zott jai szán dé kos vagy gon dat lan ma ga tar tá sa,
b) a ki ál lí tá si tárgy tu laj don sá ga i ból fa ka dó ter mé sze tes amor ti zá ció,
c) a Jo go sult jó vá ha gyá sá val tör té nõ res ta u rá lás
ered mé nye kép pen ke let kez tek.

 4. Kár ese mény be kö vet ke zé se ese tén a Ki ál lí tó nak azon nal ér te sí te nie kell a Ga ran tõrt, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert
és a Jo go sul tat. Az ér te sí tés ma gá ban fog lal ja a ká ro so dást szen ve dett mû tárgy(ak)ról  szóló tá jé koz ta tást.
A Ki ál lí tó kö te les a szük sé ges fel vi lá go sí tá so kat meg ad ni, és le he tõ vé ten ni az ér te sí tés és a tá jé koz ta tás tar tal má nak 
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és a Ga ran tõr ál ta li el len õr zé sét.
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 5. A ki ál lí tá si tárgy(ak) el ve szé se vagy meg sem mi sü lé se ese tén a kár té rí tés össze ge a ki ál lí tá si tárgy(ak)nak az 1. pont
sze rin ti biz to sí tá si össze gé vel egye zik meg.
Rész le ges kár ese tén a kár té rí tés alap ja a Ki ál lí tó és a Jo go sult meg ál la po dá sa a hely re ál lí tás (res ta u rá lás) költ sé ge i -
ben. Amennyi ben a ki ál lí tá si tárgy(ak) ma ra dék ta la nul nem ál lít ha tó(k) hely re, a Ki ál lí tó és a Jo go sult meg ál la pod -
nak az ér ték csök ke nés mér té ké ben is. A hely re ál lí tás költ sé ge az eset le ges ér ték csök ke nés mér té ké vel együt te sen
sem ha lad hat ja meg a ki ál lí tá si tárgy(ak) biz to sí tá si össze gét. A meg ál la po dás ról a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni kell.
A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a kár té rí tés össze gé nek meg ál la pí tá sa és a ga ran cia tel je sí té se ér de ké ben fel hív hat ja
a Ki ál lí tót és a Jo go sul tat füg get len, nem zet kö zi leg el is mert szak ér tõ(k) igény be vé te lé re.

 6. Az 5. pont sze rint meg ál la pí tott kár té rí tés össze gé rõl – a ki fi ze tés re vo nat ko zó jó vá ha gyás sal együtt – a kul tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter ér te sí ti a Ga ran tõrt.
A Ga ran tõr az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül in téz ke dik a kár té rí tés Jo go sult ré szé re tör té nõ
ki fi ze té sé rõl.

 7. Kár té rí té si igény fel me rü lé se ese tén a Ga ran tõr ál tal a kár oko zó val szem ben ér vé nye sít he tõ meg té rí té si igény nem
érin ti a kár té rí tés ki fi ze té sét.

 8. A ki ál lí tá si tár gyak el ve szé se ese tén, an nak/azok fel le lé se kor a Jo go sult a mû tárgy(ak) kéz hez vé te lét köve tõen kö te -
les a kár té rí tést ha la dék ta la nul vissza fi zet ni.

 9. A köl csön be adás ról  szóló szer zõ dés a Ga ran tõr és a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá sa nél kül nem
mó do sít ha tó.

10. Je len kö te lez vény ha tály ba lé pé sé nek fel té te le a Jo go sult írás ban tett el fo ga dó nyi lat ko za ta, amely ben a ki ál lí tá si ga -
ran cia fel té te le it ma gá ra néz ve kö te le zõ nek is me ri el.

11. A köl csön be adás ról  szóló szer zõ dés(ek), a ki ál lí tá si tárgy(ak) meg ne ve zé sét, biz to sí tá si össze gét tar tal ma zó ta nú -
sít vány, va la mint a 10. pont ban fog lalt el fo ga dó nyi lat ko zat a je len kö te lez vény el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zi.

12. A kö te lez vény 4-4 ere de ti pél dány ban ké szült ma gyar és an gol nyel ven, mely bõl a Jo go sult, a Ki ál lí tó és a kul tú rá ért 
fe le lõs mi nisz ter 1-1 pél dányt kap nak, 1 pél dány pe dig a Ga ran tõr nél ma rad.

Bu da pest, [dá tum] 
..............................................

Ga ran tõr

7. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

9. szá mú mel lék let a 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let hez

KÖTELEZVÉNY
a ............................... Múzeumban ....-tól ....-ig tartó ................................... címû kiállításhoz

kapcsolódó kiállítási viszontgarancia vállalásának feltételeirõl

 1. A Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: Ga ran tõr) az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 33/B.  § (7) és (8) be kez dé se alap ján ...... [a biz to sí tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zott de vi za nem ben meg je löl ve] összeg ha tá rig ki ál lí tá si vi szont ga ran ci át vál lal a ....................... c. ki ál lí tás nak
a ...... Mú ze um ban ...... [ki ál lí tás kez dõ idõ pont ja] és ...... [ki ál lí tás záró idõ pont ja] kö zött tör té nõ be mu ta tá sá -
hoz, a ...... [biz to sí tó neve és címe] és a ...... [biz to sí tott neve és címe] (a továb biak ban: Ki ál lí tó) kö zött lét re jött
biz to sí tá si szer zõ dés alap ján a ki ál lí tás ra a ...... [köl csön adó neve és címe]-tól (a továb biak ban: Köl csön adó) köl -
csön zött mû tárgy(ak)ban eset le ge sen be kö vet ke zett ká rok  miatt a biz to sí tó ál tal ki fi ze tett összeg meg té rí té sé re.
A ga ran cia jo go sult ja a ...... [biz to sí tó neve és címe] (a továb biak ban: Jo go sult).

 2. A Ga ran tõr fe le lõs sé ge ...... [kez dõ idõ pont meg je lö lé se] és ...... [záró idõ pont meg je lö lé se] kö zött áll fenn.

 3. A ga ran cia vál la lás ki ter jed va la mennyi, az 1. pont sze rin ti biz to sí tá si szer zõ dés ben sze rep lõ kár ese mény re, ki vé ve
azo kat a ká ro kat, ame lyek
a) a Köl csön adó vagy an nak al kal ma zott jai, il let ve meg bí zott jai szán dé kos vagy gon dat lan ma ga tar tá sa,
b) a ki ál lí tá si tárgy tu laj don sá ga i ból fa ka dó ter mé sze tes amor ti zá ció,
c) a Köl csön adó jó vá ha gyá sá val tör té nõ res ta u rá lás ered mé nye kép pen ke let kez tek.
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 4. Kár ese mény be kö vet ke zé se ese tén a Ki ál lí tó nak azon nal ér te sí te nie kell a Ga ran tõrt, a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert
és a Jo go sul tat. Az ér te sí tés ma gá ban fog lal ja a ká ro so dást szen ve dett mû tárgy(ak)ról  szóló tá jé koz ta tást.
A Ki ál lí tó kö te les a szük sé ges fel vi lá go sí tá so kat meg ad ni, és le he tõ vé ten ni az ér te sí tés és a tá jé koz ta tás tar tal má nak 
a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter és a Ga ran tõr ál ta li el len õr zé sét.

 5. A ki ál lí tá si tárgy(ak) el ve szé se vagy meg sem mi sü lé se ese tén a vi szont ga ran cia ér vé nye sí tés össze ge a ki ál lí tá si
tárgy(ak)nak az 1. pont sze rin ti biz to sí tá si össze gé vel egye zik meg.
Ki ál lí tá si vi szont ga ran cia ese té ben rész le ges kár ese tén a vi szont ga ran cia ér vé nye sí tés alap ja a Jo go sult ál tal a biz -
to sí tá si szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele lõen ki fi ze tett összeg. A vi szont ga ran cia össze ge nem ha lad hat ja meg
a biz to sí tá si össze get. A ki fi ze tés rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz tert ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.
A kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter a vi szont ga ran cia ér vé nye sí tés össze gé nek meg ál la pí tá sa és a vi szont ga ran cia tel je sí -
té se ér de ké ben fel hív hat ja a Ki ál lí tót és a Jo go sul tat füg get len, nem zet kö zi leg el is mert szak ér tõ(k) igény be vé te lé re.

 6. Az 5. pont sze rint meg ál la pí tott vi szont ga ran cia össze gé rõl – a ki fi ze tés re vo nat ko zó jó vá ha gyás sal együtt – a kul tú -
rá ért fe le lõs mi nisz ter ér te sí ti a Ga ran tõrt.
A Ga ran tõr az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 nap tá ri na pon be lül in téz ke dik a vi szont ga ran ci á nak a Jo go sult ré -
szé re tör té nõ ki fi ze té sé rõl. A vi szont ga ran cia ér vé nye sí té sé re ki zá ró lag az 1. pont sze rin ti biz to sí tá si szer zõ dés
alap ján tör tént ki fi ze tést köve tõen ke rül het sor.

 7. Kár té rí té si igény fel me rü lé se ese tén a Ga ran tõr ál tal a kár oko zó val szem ben ér vé nye sít he tõ meg té rí té si igény nem
érin ti a vi szont ga ran cia ki fi ze té sét.

 8. A ki ál lí tá si tár gyak el ve szé se ese tén, an nak/azok fel le lé se kor a Jo go sult a mû tárgy(ak) kéz hez vé te lét köve tõen kö te -
les a vi szont ga ran ci át ha la dék ta la nul vissza fi zet ni.

 9. A biz to sí tá si szer zõ dés a Ga ran tõr és a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá sa nél kül nem mó do sít ha tó.

10. Je len kö te lez vény ha tály ba lé pé sé nek fel té te le a Jo go sult írás ban tett el fo ga dó nyi lat ko za ta, amely ben a ki ál lí tá si vi -
szont ga ran cia fel té te le it ma gá ra néz ve kö te le zõ nek is me ri el.

11. A biz to sí tá si szer zõ dés(ek), a köl csön be adás ról  szóló szer zõ dés(ek), a ki ál lí tá si tárgy(ak) meg ne ve zé sét, biz to sí tá si
össze gét tar tal ma zó ta nú sít vány, va la mint a 10. pont ban fog lalt el fo ga dó nyi lat ko zat a je len kö te lez vény el vá laszt -
ha tat lan ré szét ké pe zi.

12. A kö te lez vény 4-4 ere de ti pél dány ban ké szült ma gyar és an gol nyel ven, mely bõl a Jo go sult, a Ki ál lí tó és a kul tú rá ért 
fe le lõs mi nisz ter 1-1 pél dányt kap nak, 1 pél dány pe dig a Ga ran tõr nél ma rad.

Bu da pest, [dá tum] 
...............................................

Ga ran tõr

8. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

10. szá mú mel lék let a 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let hez

Nyilatkozat

A) Ki ál lí tá si ga ran cia ese tén al kal ma zan dó

Köl csön be adó (in téz mény) meg ne ve zé se és címe:

A köl csön be adó ne vé ben alá írás ra jo go sult meg ne ve zé se:

Az alá írá si jo go sult ság jog alap já nak meg je lö lé se:

Köl csön be vevõ in téz mény (ki ál lí tó) meg ne ve zé se és címe:

A ki ál lí tás címe:

A ki ál lí tás he lye és ide je:

A ki ál lí tá si tár gyak biz to sí tá si össze ge:
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Alá írá som mal ezú ton ki je len tem, hogy meg ér tet tem és el fo ga dom a Ma gyar Köz tár sa ság nak a kö te lez vény ben, il let ve
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 33/B. és 33/C.  §-ai ban, va la mint az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség
elõ ké szí té sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 15–19.  §-ai ban fog -
lalt fel té te lek sze rin ti ki ál lí tá si ga ran ci á ját, mely a fen ti ki ál lí tás ra köl csön be adott, a köl csön be adó és a ki ál lí tó meg ál la -
po dá sá ban fog lalt ki ál lí tá si tár gyak ra a [ga ran cia idõ tar ta ma] kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zik.
A [ki ál lí tó] és a [a köl csön be adó in téz mény] kö zött lét re jött, a ki ál lí tá si tár gyak köl csön be adá sá ról  szóló szer zõ dés és
je len nyi lat ko zat tar tal ma kö zöt ti el té rés ese tén a nyi lat ko zat ren del ke zé sei irány adók.

[dá tum]
[a köl csön be adó alá írá sa és pe csét je]

A [a köl csön be adó in téz mény] fen ti nyi lat ko za tá ban fog lal ta kat tu do má sul ve szem.

[dá tum]
[a ki ál lí tó alá írá sa és pe csét je]

B) Ki ál lí tá si vi szont ga ran cia ese tén al kal ma zan dó

Biz to sí tó tár sa ság meg ne ve zé se és címe:

A biz to sí tó tár sa ság ne vé ben alá írás ra jo go sult meg ne ve zé se:

Az alá írá si jo go sult ság jog alap já nak meg je lö lé se:

Köl csön be vevõ in téz mény (ki ál lí tó) meg ne ve zé se és címe:

A ki ál lí tás címe:

A ki ál lí tás he lye és ide je:

A ki ál lí tá si tár gyak biz to sí tá si össze ge:

Alá írá som mal ezú ton ki je len tem, hogy meg ér tet tem és el fo ga dom a Ma gyar Köz tár sa ság nak a kö te lez vény ben, il let ve
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 33/B. és 33/C.  §-ai ban, va la mint az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség
elõ ké szí té sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. ren de let 15–19.  §-ai ban fog -
lalt fel té te lek sze rin ti ki ál lí tá si vi szont ga ran ci á ját, mely a fen ti ki ál lí tás ra köl csön be adott, a biz to sí tó tár sa ság és a ki ál lí -
tó meg ál la po dá sá ban fog lalt ki ál lí tá si tár gyak ra a [ga ran cia idõ tar ta ma] kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zik.
A [ki ál lí tó] és a [biz to sí tó] kö zött lét re jött biz to sí tá si szer zõ dés és je len nyi lat ko zat tar tal ma kö zöt ti el té rés ese tén a nyi -
lat ko zat ren del ke zé sei irány adók.

[dá tum]
[biz to sí tó tár sa ság alá írá sa és pe csét je]

A [biz to sí tó] fen ti nyi lat ko za tá ban fog lal ta kat tu do má sul ve szem.

[dá tum]

[a ki ál lí tó alá írá sa és pe csét je]

9. számú melléklet a 109/2009. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az R. 11. mel lék le té nek 4. Mel lék let ként csa to lan dók el ne ve zé sû pont ja az aláb bi szö veg résszel egé szül ki:
„A hi tel ké pes ség- és fe de zet vizs gá lat do ku men tu mai (be le ért ve a hi tel dön tést és az azt meg ala po zó do ku men tu mo kat is)
A fo lyó sí tá si fel té te lek tel je sí té sé nek do ku men tu mai”
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
18/2009. (V. 20.) EüM

rendelete

az egészségügyi szakdolgozók
továbbképzésének szabályairól  szóló

28/1998. (VI. 17.) NM rendelet
módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés i) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl 
 szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az egész ség ügyi szak dol go zók to vább kép zé sé nek sza -
bá lya i ról  szóló 28/1998. (VI. 17.) NM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az elsõ to vább kép zé si idõ szak kez de te az egész -
ség ügyi szak dol go zó nak az Egész ség ügyi Szak dol go zók
Mû kö dé si Nyil ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lé nek nap ja,
a to váb bi idõ sza kok kez de te az egész ség ügyi szak dol go zó
mû kö dé si nyil ván tar tá sá nak az Eütv. 112.  § (11) be kez dé -
se alap ján tör té nõ meg újí tá sá nak nap ja.”

2.  §

(1) Az R. 3.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

[El mé le ti to vább kép zés nek mi nõ sül:]
„g) az e ren de let alap ján mi nõ sí tett és vizs gá val zá ru ló

táv ok ta tá si prog ra mon tör té nõ rész vé tel, az el ér he tõ pon -
tok szá ma leg alább 20, leg fel jebb 40;”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) E ren de let ér tel mé ben táv ok ta tás nak mi nõ sül az ok -

ta tó és a kép zés ben részt vevõ fel nõtt sa já tos in for má -
ció-tech no ló gi ai és kom mu ni ká ci ós tan esz kö zök, va la -
mint is me ret át adá si-ta nu lá si mód sze rek hasz ná la tát fel té -
te le zõ in ter ak tív kap cso la tán és az ön ál ló mun kán ala pu ló
kép zé si for ma.”

3.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A to vább kép zé si idõ szak gya kor la ti ré szé nek

tel je sí té sé hez az egész ség ügyi szak dol go zó nak leg alább
há rom évet kell az adott szak ké pe sí tés sze rin ti mun ka kör -
ben el töl te nie, amit a mun kál ta tó, ille tõ leg a ha tó sá gi
 engedély alap ján te vé keny sé get vég zõ sze mély ese tén
az en ge dé lye zõ ha tó ság iga zol. Egy év gya kor la ti pont -
értéke 15.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az az
egész ség ügyi szak dol go zó, aki a to vább kép zé si idõ szak
alatt több mint két évig nem vég zett egész ség ügyi te vé -
keny sé get – ide nem ért ve a mû kö dé si nyil ván tar tás meg -
hosszab bí tá sá nak idõ tar ta mát –, a gya kor la ti rész tel je sí -
té sét a mû kö dé si nyil ván tar tás ból  való tör lés nél kül, leg -
fel jebb 3 hó na pig tar tó, fel ügye let mel lett vég zett ki -
egészítõ gya kor la ti to vább kép zés sel pó tol hat ja,
amennyi ben az Eütv. 113.  § (7) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint a ki egé szí tõ to vább kép zés ben tör té nõ rész vé te li
szán dé kát a mû kö dé si nyil ván tar tást ve ze tõ szerv nek be -
je len ti. Az így tel je sí tett gya kor la ti idõ ér té ke ha von ta
15 pont.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ gya kor la ti to -
vább kép zést a be je len tés nap já tól szá mí tott egy éven be lül
kell tel je sí te ni.

(4) Az el mé le ti és a gya kor la ti fel té te lek tel je sí té sét iga -
zo ló to vább kép zé si pon tok egy mást ki egé szí tik.”

4.  §

Az R. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) A pá lyá za tok nyer te se it a Ma gyar Köz löny mel -
lékleteként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz zé kell
ten ni.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na -
pon lép ha tály ba és a hatályba lépését kö ve tõ na pon a ha tá -
lyát vesz ti.

(2) Az R.
a) 5.  § (2) be kez dé sé ben az „a)–c) pont jai” szö veg rész

he lyé be az „a)–c) és g) pont jai” szö veg,
b) 8.  §-ában az „A Nép jó lé ti Mi nisz té ri um” szö veg rész

he lyé be az „Az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter” szö veg
lép.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

62/2009. (V. 20.) FVM
rendelete

az egyes állatbetegségek megelõzésével, 
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl  szóló

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet  módosításáról

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

1.  §

Az egyes ál lat be teg sé gek meg elõ zé sé vel, il let ve le küz -
dé sé vel kap cso la tos tá mo ga tá sok igény lé sé nek és ki fi ze té -
sé nek rend jé rõl  szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel -
lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

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

Melléklet a 62/2009. (V. 20.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek A009 tech ni kai kód szá mú sora he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„

A009 Szal mo nel ló zis va la mennyi
gaz da sá gi
ha szon ál lat

Im mu ni zá lás: 50 Ft/egyed/al ka lom
Gyógy ke ze lés: 5 Ft/egyed (csak a nem ze ti el len õr zé si terv alá
még nem tar to zó ál lo má nyok ese té ben)
Min ta vé tel:
5000 Ft/lég tér/al ka lom
La bo ra tó ri u mi di ag nosz ti kai vizs gá lat (ma xi mum
15 000 Ft/lég tér/al ka lom):
Sal mo nel la ki mu ta tá sa: 4500 Ft/vizs gá lat*
Sal mo nel la sze ro ti pi zá lá sa: 5500 Ft/db
Bro i ler ál lo mány ból izo lált Sal mo nel la törzs sze ro cso port
szû rõ vizs gá la ta: 2500 Ft/db
H an ti gén meg ha tá ro zá sa: 3500 Ft/db
Törzs vak ci na ere de té nek vizs gá la ta: 2500 Ft/db
*: egy vizs gá lat nak 1 min ta vagy gyûj tõ min ta vizs gá la ta szá mít,
ahány szal mo nel la dú sí tás tör té nik, annyiszor 4500 Ft számolható 
el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat
vizsgálata=1 minta=4500Ft)

„

2. Az R. 1. szá mú mel lék le té nek táb lá zat alat ti szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:
„* Ál lat egy ség:
– A ba rom fi ki vé te lé vel az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá -

mo ga tá sok ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let V. mel lék le te sze rint.

– A puly ka ki vé te lé vel az egyéb ba rom fi ese té ben az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból (EMVA) nyúj tan -
dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok ról  szóló 1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let V. mel lék le te sze rin ti fel ha tal ma zás alap ján egyéb ba rom fi: 0,003 ÁE

– A puly ka ese té ben a ba rom fi ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá mo ga tá sok fel té te le i rõl  szóló 139/2007.
(XI. 28.) FVM ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint.”



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

63/2009. (V. 20.) FVM
rendelete

az egyes Brucella fajok elleni védekezés
részletes szabályairól  szóló 

12/2008. (II. 14.) FVM rendelet módosításáról

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  §-a (2) be kez dé sé nek 17. és
20. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az egyes Bru cel la fa jok el le ni vé de ke zés rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 12/2008. (II. 4.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„22.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 64/432/EGK irány el ve (1964. jú ni us 26.)
a szar vas mar ha fé lék és ser té sek Kö zös sé gen be lü li ke res -
ke del mét érin tõ ál lat egész ség ügyi prob lé mák ról,

b) a Ta nács 91/68/EGK irány el ve (1991. ja nu ár 28.)
a juh és kecs ke fé lék Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé re
irány adó ál lat egész ség ügyi fel té te lek rõl,

c) a Bi zott ság 2008/984/EK ha tá ro za ta (2008. de cem -
ber 10.) a 64/432/EGK ta ná csi irány elv C. mel lék le té nek
és a 2004/226/EK ha tá ro zat nak a szar vas mar ha-bru cel ló -
zis ki mu ta tá sá ra szol gá ló di ag nosz ti kai tesz tek te kin te té -
ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

2.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

Ez a ren de let a 64/432/EGK ta ná csi irány elv C. mel lék -
le té nek és a 2004/226/EK ha tá ro zat nak a szar vas mar -
ha-bru cel ló zis ki mu ta tá sá ra szol gá ló di ag nosz ti kai tesz tek 
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2008. de cem -
ber 10-i 2008/984/EK bi zott sá gi ha tá ro zat nak  való meg fe -
le lést szol gál ja.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 8. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te „II. A bru cel ló zis fer tõ -
zött ség gya nú ja, il let ve bru cel ló zis fer tõ zött ség elõ for du -
lá sa” al cí me 1. pont já nak b) al pont já ban az „– a 4. sz. vo -
nat ko zó fe je ze te sze rint –” szö veg rész he lyé be az
„– a 4. szá mú mel lék let sze rint –” szö veg rész, a ,,ne ga tív,
ered mény re” szö veg rész he lyé be a ,,ne ga tív ered mény re”
szö veg rész lép.

(3) Az R. „VII. Fe je zet Mó do su ló jog sza bá lyok” al cí -
me, va la mint 19–20.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(4) A ser té sek hó lya gos be teg sé ge el le ni vé de ke zés sza -
bá lya i ról  szóló 14/2003. (II. 14.) FVM ren de let 34.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 92/119/EGK irány el ve (1992. de cem -
ber 17.) az egyes ál lat be teg sé gek el le ni vé de ke zés re irá -
nyu ló ál ta lá nos kö zös sé gi in téz ke dé sek, va la mint a ser té -
sek hó lya gos be teg sé gé re vo nat ko zó kü lön in téz ke dé sek
be ve ze té sé rõl,

b) a Bi zott ság 2007/10/EK irány el ve (2007. feb -
ruár 21.) a ser té sek hó lya gos be teg sé gé nek ki tö ré se ese tén
a vé dõ kör ze ten be lü li in téz ke dé sek be ve ze té se te kin te té -
ben a 92/119/EGK ta ná csi irány elv II. mel lék le té nek mó -
do sí tá sá ról.”

(5) A ve szett ség el le ni vé de ke zés rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM ren de let 4.  §-a (6) be kez -
dé sé nek c) pont já ban a ,,Ka ma ra ja vas la tá ra alap ján” szö -
veg rész he lyé be a ,,Ka ma ra ille té kes te rü le ti szer ve ze té -
nek ja vas la ta alap ján”, va la mint 7.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban a ,,Ka ma ra ja vas la ta alap ján” szö veg rész he -
lyé be a ,,Ka ma ra ille té kes te rü le ti szer ve ze té nek ja vas la ta
alap ján” szö veg rész lép.

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

Melléklet
a 63/2009. (V. 20.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet
 a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez]

A brucellózis kórjelzése

I. A szarvasmarha brucellózis
(B. abortus)

1. A kór oko zó azo no sí tá sa

Bru cel ló zis gya nú ja me rül fel, ha ve télt anyag ban, el ve -
télt mag zat ban, hü vely ki fo lyás ban vagy tej min tá ban mó -
do sí tott sav ál ló vagy spe ci fi kus im mun hisz to ké mi ai fes té -
si el já rá sok kal a bru cel lák ra jel lem zõ mor fo ló gi á jú or ga -
niz mu sok mu tat ha tók ki, kü lö nö sen, ha a gya nút sze ro ló -
gi ai pró ba is alá tá maszt ja.

16208 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/69. szám



A Bru cel la fa jo kat méh vá la dék ból, ve télt vagy ko ra el lett
mag zat ból, tej min tá ból vagy egyéb szer vek bõl (pl. nyi rok -
cso mók ból, nemi szer vek bõl) ha gyo má nyos vagy sze lek tív
táp ta la jok hasz ná la tá val le het ki te nyész te ni.

A ki te nyész tés után a faj és bio va ri áns azo no sí tá sa
fág-ér zé keny sé gi és/vagy oxi da tív me ta bo li kus pró bák, te -
nyész té si, bio ké mi ai és sze ro ló gi ai tu laj don sá gok vizs gá -
la ta alap ján tör tén het.

A po li mer áz-lánc re ak ció al kal maz ha tó mind ki egé szí tõ
el já rás ként, mind bi zo nyos gén szek ven ci ák alap ján tör té -
nõ bio tí pus-meg ha tá ro zás ra.

Az al kal ma zott el já rá sok és táp ta la jok, va la mint azok
stan dar di zá lá sa és az ered mény ér té ke lé se az OIE „A szá -
raz föl di ál la tok nál al kal ma zott di ag nosz ti kai vizs gá la tok
és vak ci nák ké zi köny ve” (,,Ma nu al of Di ag nos tic Tests
and Vac ci nes for Ter rest ri al Ani mals”) címû ki ad vá nya
(ha to dik ki adás: 2008) vo nat ko zó fe je ze te elõ írásainak
kell, hogy meg fe lel je nek.

2. Im mu no ló gi ai pró bák

2.1. Stan dar dok

2.1.1. An ti gén ké szí tés re a B. abor tus 1-es bio va ri án sá -
nak We yb rid ge 99-es vagy USDA 1119-3 tör zsét kell
hasz nál ni a ben gál vö rös (rose ben gal, RBT), a szé rum agg -
lu ti ná ci ós (SAT), a komp le ment kö té si (CFT), és a tej gyû -
rû pró bá ban (MRT) egy aránt.

2.1.2. Az RBT, SAT, CFT és MRT pró bá ban is az OIE
nem zet kö zi re fe ren cia stan dard sa vót (OIEISS), ko ráb bi
ne vén WHO má so dik nem zet kö zi an ti-Bru cel la abor tus
sa vót (ISAbS) kell hasz nál ni.

2.1.3. Az en zim hez kö tött im mun szor bens pró bák
(ELI SA-pró bák) stan dard sa vói:

a) az OIEISS,
b) a gyen ge po zi tív OIE ELISA stan dard savó

(OIEELISAwpSS),
c) az erõs po zi tív OIE ELISA stan dard savó

(OIEELISAspSS),
d) a ne ga tív OIE ELISA stan dard savó

(OIEELISANSS).

2.1.4. A flu o resz cens-po la ri zá ci ós pró ba (FPAs) re fe -
ren cia stan dard sa vói a kö vet ke zõk:

a) a gyen ge po zi tív OIE ELISA stan dard savó
(OIEELISAwpSS),

b) az erõs po zi tív OIE ELISA stan dard savó
(OIEELISAspSS),

c) a ne ga tív OIE ELISA stan dard savó
(OIEELISANSS).

2.1.5. A 2.1.3. és 2.1.4. pont ban fel so rolt stan dard sa -
vók be sze rez he tõk a bru cel ló zis vizs gá lat ra ki je lölt kö zös -
sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um tól vagy a Ve te ri na ry La bo ra -
to ri es Agen cy-tõl (VLA, We yb rid ge, Egye sült Ki rály ság).

2.1.6. Az OIEISS, az OIEELISAwpSS, az
OIEELISAspSS és az OIEELISANSS nem zet kö zi el sõd le -
ges stan dar dok, ame lyek se gít sé gé vel a nem ze ti re fe ren cia

la bo ra tó ri um má sod la gos nem ze ti re fe rens stan dard sa vót
(,,mun ka stan dard”) ké szít a 2.1.1. pont ban em lí tett va la -
mennyi teszt re.

2.2. ELI SA-pró bák és to váb bi, a szar vas mar ha-bru cel -
ló zis vér sa vó ból vagy tej bõl tör té nõ ki mu ta tá sá ra szol gá ló
kö té sen ala pu ló pró bák

2.2.1. Anyag és re a gen sek

Az al kal ma zott mód szert és az ered mé nyek ér té ke lé sét az
OIE „A szá raz föl di ál la tok nál al kal ma zott di ag nosz ti kai
vizs gá la tok és vak ci nák ké zi köny ve” (,,Ma nu al of Di ag nos -
tic Tests and Vac ci nes for Ter rest ri al Ani mals”) címû ki ad vá -
nya (ha to dik ki adás: 2008) 1.1.4 fe je ze té ben le ír tak nak meg -
fele lõen va li dál ni kell, amely nek ma gá ban kell fog lal nia leg -
alább la bo ra tó ri u mi és di ag nosz ti kai vizs gá la to kat.

2.2.2. A pró ba stan dar di zá lá sa
2.2.2.1. A pró ba stan dar di zá lá sa egye di sa vók vizs gá -

la tá ra:
a) Az 1/150 elõ hí gí tá sú OI E ISS-nek, vagy az 1/2 elõ hí -

gí tá sú OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/16 elõ hí gí tá sú
OIEELISASPSS-nek po zi tív ered ményt kell ad ni uk. Az
elõ hí gí tá so kat ne ga tív sa vó val (vagy ne ga tív sa vók ke ve -
ré ké vel) kell vé gez ni.

b) Az 1/600 elõ hí gí tá sú OI E ISS-nek, vagy az 1/8 elõ hí -
gí tá sú OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/64 elõ hí gí tá sú
OIEELISASPSS-nek ne ga tív ered ményt kell ad ni uk. Az
elõ hí gí tá so kat ne ga tív sa vók kal (vagy ne ga tív sa vók ke ve -
ré ké vel) kell vé gez ni.

c) Az OIEELISANSS-nek min dig ne ga tív nak kell len nie.
2.2.2.2. A pró ba stan dar di zá lá sa össze mért sa vó min -

ták ra:
a) Az 1/150 elõ hí gí tá sú OI E ISS-nek, vagy az 1/2 elõ hí -

gí tá sú OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/16 elõ hí gí tá sú
OIEELISASPSS-nek, ame lyek ese té ben az elõ hí gí tá so kat
ne ga tív sa vó val (ne ga tív sa vók ke ve ré ké vel) kell vé gez ni,
majd to vább hí gí ta ni annyi szo ro sá ra, ahány min ta al kot ja
majd az össze mért min tát, és eb ben az eset ben is po zi tív
ered ményt kell ad ni uk.

b) Az OIEELISANSS-nek min dig ne ga tív nak kell
 lennie.

c) A pró bá nak al kal mas nak kell len nie arra, hogy az
össze mért sa vók kö zött elõ for du ló egyet len po zi tív min tát
is ki mu tas sa.

2.2.2.3. A pró ba stan dar di zá lá sa össze mért tej- vagy
tej sa vó min ták ra:

a) Az 1/1000 elõ hí gí tá sú OI E ISS-nek, vagy az 1/16
elõ hí gí tá sú OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/125 elõ hí gí tá -
sú OIEELISASPSS-nek (hí gí tás ne ga tív sa vó val vagy ne -
ga tív sa vók ke ve ré ké vel) ne ga tív tej jel 1/10-re to vább hí -
gít va, po zi tív re ak ci ót kell ad nia.

b) Ne ga tív tej jel 1/10 arány ban hí gí tott
OIEELISANSS-nek min dig ne ga tív nak kell len nie.

c) A pró bá nak al kal mas nak kell len nie arra, hogy az
össze mért sa vók kö zött elõ for du ló egyet len po zi tív min tát
is ki mu tas sa.
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2.2.3. Az ELISA al kal ma zá sa a szar vas mar ha bru cel ló -
zis kór jel zé sé ben:

2.2.3.1. Ha a 2.2.2.1 és 2.2.2.2. pont ban le írt mó don az
ELISA a sa vó min ták ra hi te le sít ve van, di ag nosz ti kai ér zé -
keny sé gé nek azo nos nak vagy na gyobb nak kell len nie,
mint az RBT és a CFT ér zé keny sé ge. Az ér té ke lés nél a jár -
vány ügyi hely ze tet figye lembe kell ven ni.

2.2.3.2. Ha a 2.2.2.3 pont ban le írt mó don az ELISA az
össze mért tej min ták ra hi te le sít ve van, di ag nosz ti kai ér zé -
keny sé gé nek azo nos nak vagy na gyobb nak kell len nie,
mint az MRT ér zé keny sé ge. Az ér té ke lés nél nem csak
a jár vány ügyi hely ze tet, de a tar tá si tech no ló gia sa já tos sá -
ga it is figye lembe kell ven ni.

2.2.3.3. Ha az ELI SA-t ál lat szál lí tá sok hoz iga zo lá si
cél ra vagy ál lo mány mi nõ sí tés meg ala po zá sá ra, il let ve
fenn tar tá sá ra al kal maz zák, a szé rum min tá kat úgy kell
össze mér ni, hogy az össze mért min ta ered mé nye két sé get
ki zá ró an vissza ve zet he tõ le gyen a min tá ban levõ bár me -
lyik egyed re. Va la mennyi meg erõ sí tõ vizs gá la tot egye di
vér sa vó min ták kal kell el vé gez ni.

2.2.3.4. Az ELISA hasz nál ha tó olyan tej min ta vizs gá -
la tá ra, amely a tej ter me lõ gaz da ság te he ne i nek leg alább
30%-ából szár ma zik. Eb ben az eset ben biz to sí ta ni kell,
hogy a min ták vissza ve zet he tõk le gye nek azok ra az ál la -
tok ra, ame lyek bõl a tej szár ma zik. Va la mennyi meg erõ sí tõ 
vizs gá la tot egye di vér sa vó min ták kal kell el vé gez ni.

2.3. Komp le ment kö té si pró ba (CFT)

2.3.1. Az an ti gén fe no los só ol dat tal [0,85% NaCl (m/v) 
és 0,5% fe nol (v/v)] vagy ve ro nal-puf fer rel ké szí tett bak -
té ri um-szusz pen zió. Az an ti gén el ké szít he tõ kon cent rált
törzs ol dat ból is, fel té ve, hogy az üveg cím ké jén fel tün te tik 
a hí gí tá si fak tort. Az an ti gént 4 °C-on kell tá rol ni, fa gyasz -
ta ni nem sza bad.

2.3.2. A sa vó kat a kö vet ke zõ mó don kell in ak ti vál ni:
a) szar vas mar ha sa vó: 56–60 °C-on 30–50 per cig,
b) ser tés sa vó: 60 °C-on 30–50 per cig.

2.3.3. A min ták sa ját re ak ci ó já nak ki ik ta tá sa ér de ké ben 
a komp le men tet ma ga sabb kon cent rá ci ó ban kell al kal maz -
ni, mint amennyi a tel jes he mo lí zis hez szük sé ges vol na.

2.3.4. A pró ba ki vi te le zé se so rán a kö vet ke zõ kont rol -
lo kat kell min den eset ben el ké szí te ni:

a) a savó sa ját an ti-komp le men ter ha tá sá nak kont roll ja;
b) an ti gén kont roll;
c) az ér zé ke nyí tett vö rös vér tes tek kont roll ja;
d) a komp le ment kont roll ja;
e) a pró ba in dí tá sá nál az ér zé keny ség el len õr zé sé re po -

zi tív sa vó kont roll;
f) a re ak ció spe ci fi kus sá gá nak el len õr zé sé re ne ga tív sa -

vó kont roll.

2.3.5. Az ered mé nyek ki szá mí tá sa:
Az OIEISS 1000 CFT nem zet kö zi egy sé get (ICFTU)

tar tal maz ml-en ként. Ha az OIEISS vizs gá la ta a meg adott
mó don tör té nik, az ered mény egy ti ter ér ték lesz (az
OIEISS leg na gyobb hí gí tá sa, amely 50%-os he mo lí zist ad, 

TOIESS). A vizs gált savó ti te rét (TTESTSERUM) ICFTU/ml-ben
kell ki fe jez ni. An nak ér de ké ben, hogy az is me ret len savó
ti te rét ICFTU egy ség re ala kít suk, egy fak tor (F) szük sé -
ges. Ezt a fak tort a kö vet ke zõ kép let tel kell ki szá mol ni:

F = 1,000 × 1) Toieiss

és a vizs gált savó CFT ti te re (ICFTUTESTSERUM) a kö vet ke zõ 
kép let alap ján szá mít ha tó:

ICFTUTESTSERUM = F × TTESTSERUM

2.3.6. Az ered mé nyek ér té ke lé se:
Az a savó, amely nek ti te re 20 ICFTU/ml vagy an nál ma -

ga sabb, po zi tív nak te kin ten dõ.

2.4. Tej gyû rû pró ba (MRT)

2.4.1. Az an ti gén fe no los só ol dat tal [0,85% NaCl (m/v) 
és 0,5% fe nol (v/v)] ké szí tett, he ma to xi lin nal fes tett bak té -
ri um-szusz pen zió. Az an ti gént 4 °C-on kell tá rol ni, fa -
gyasz ta ni nem sza bad.

2.4.2. Az an ti gén ér zé keny sé gét be kell ál lí ta ni az
 OIEISS-hez (stan dar di zá lás), oly mó don, hogy az OIEISS
ne ga tív tej jel 1:500 arány ban hí gít va po zi tív, 1:1000
arány ban hí gít va pe dig ne ga tív ered ményt ad jon.

2.4.3. A gyû rû pró bát a gaz da ság ból szár ma zó va la -
mennyi te jes kan na vagy tank tej elegy te jét tar tal ma zó tej -
min tá ból kell el vé gez ni.

2.4.4. A min tá kat nem sza bad fa gyasz ta ni, me le gí te ni
vagy erõ tel je sen ráz ni.

2.4.5. A pró bát a kö vet ke zõ mód sze rek va la me lyi ké vel 
kell vég re haj ta ni:

a) 1 ml, leg alább 25 mm ma gas tej osz lop hoz 0,03 vagy
0,05 ml stan dar di zált fes tett an ti gént kell adni,

b) 2 ml, leg alább 25 mm ma gas tej osz lop hoz 0,05 ml
stan dar di zált fes tett an ti gént kell adni,

c) 8 ml tej hez 0,08 ml stan dar di zált fes tett an ti gént kell
adni.

2.4.6. Az an ti gén és tej ke ve ré két a po zi tív és ne ga tív
stan dar dok kal együtt 37 °C-on 60 per cig kell in ku bál ni. A
to váb bi, 4 °C-on 16–24 órá ig tar tó in ku bá lás a pró ba ér zé -
keny sé gét nö ve li.

2.4.7. Az ered mény ér té ke lé se:
a) ne ga tív re ak ció: szí nes tej, te te jén szín te len tej zsír;
b) po zi tív re ak ció: szí nes tej, te te jén azo nos szí nû tej -

zsír, vagy szín te len tej, te te jén szí nes gyû rû.

2.5. Ben gál vö rös (Rose ben gal) le mez pró ba (RBT)

2.5.1. An ti gén ként ben gál vö rös fes ték kel fes tett,
3,65 ± 0,05 pH ér té kû puf fer olt bru cel la-an ti gén hí gí tó val
ké szí tett bak té ri um-szusz pen zi ót kell hasz nál ni. Az an ti -
gént hasz ná lat ra kész ál la pot ban kell szál lí ta ni, el ké szí tés
után 4 °C-on kell tá rol ni, fa gyasz ta ni nem sza bad.

2.5.2. Az an ti gént a bak té ri um-szusz pen zió kon cent rá -
ci ó já tól füg get le nül kell ké szí te ni, de az ér zé keny sé gét az
OI E ISS-hez be kell ál lí ta ni olyan mó don, hogy az OIEISS
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1:45 ará nyú hí gí tás ban po zi tív, 1:55 ará nyú hí gí tás ban pe -
dig ne ga tív ered ményt ad jon.

2.5.3. Az RBT-t a kö vet ke zõ mó don kell vég re haj ta ni:

a) A sa vót (20–30 ml) fe hér csem pén vagy zo mán co zott
la pon azo nos tér fo ga tú an ti gén nel össze kell ke ver ni úgy,
hogy mint egy 2 cm át mé rõ jû csepp ke let kez zen. A ke ve ré ket
szo ba hõ mér sék le ten 4 per cig kí mé le te sen moz gat ni kell,
majd meg fe le lõ fény ben kell vizs gál ni az agg lu ti ná ci ót.

b) au to ma ti zált el já rás is hasz nál ha tó, ha leg alább
olyan ér zé keny és pon tos, mint a ma nu á lis.

2.5.4. Az ered mény ér té ke lé se:
Bár mi lyen lát ha tó össze csa pó dás ese tén a min tát po zi -

tív nak kell te kin te ni, ki vé ve, ha fo ko zott szá ra dás lát ha tó
a csepp ke rü le tén. Po zi tív és ne ga tív stan dar do kat min dig
al kal maz ni kell.

2.6. Szé rum agg lu ti ná ci ós pró ba (SAT)

2.6.1. Az an ti gén fe no los só ol dat tal [0,85% NaCl (m/v) és 
0,5% fe nol (v/v)] ké szí tett bak té ri um-szusz pen zió. For mal -
de hid hasz ná la ta ti los. Az an ti gén tá rol ha tó kon cent rált törzs -
ol dat ként is, ha cím ké jén fel tün te tik a hí gí tá si fak tort. A fals
po zi tív re ak ci ók szá má nak csök ken té se ér de ké ben az an ti -
gén hez EDTA ad ha tó olyan mennyi ség ben, hogy a teszt ben
a vég hí gí tás 5 mM le gyen. Az an ti gén-szusz pen zió pH-ját is -
mé tel ten pH 7,2-re kell be ál lí ta ni.

2.6.2. Az OIEISS agg lu ti ná ci ós ti te re 1000 nem zet kö zi 
egy ség.

2.6.3. Az an ti gént a bak té ri um-szusz pen zió kon cent rá ci ó -
já tól füg get le nül kell ké szí te ni, de az ér zé keny sé gét az
 OIEISS-hez kell be ál lí ta ni olyan mó don, hogy az an ti gén az
OIEISS savó 1/600–1/1000 hí gí tá sá val 50%-os, 1/500–1/750 
hí gí tás ban pe dig 75%-os agg lu ti ná ci ót ad jon. Ja va solt az új
és a ko ráb ban stan dar di zált an ti gén ak ti vi tá sát meg ha tá ro zott
ti te rû sa vók vizs gá la tá val össze ha son lí ta ni.

2.6.4. A pró ba el vé gez he tõ csõ ben és mik ro le me zen.
Az an ti gén és savó ke ve ré két 16–24 órán át 37 °C-on kell
in ku bál ni. Az egyes sa vók ból leg alább 3 hí gí tást kell ké -
szí te ni. A gya nús sa vók hí gí tá sát úgy kell el ké szí te ni,
hogy a po zi ti vi tás ha tár hí gí tá sa a kö zép sõ csõ be (vagy le -
mez mé lye dés be) ke rül jön.

2.6.5. Az ered mény ér té ke lé se:
A sa vó val ka pott Bru cel la-agg lu ti ná ció mér té két

NE/ml-ben kell ki fe jez ni. A 30 NE/ml vagy ma ga sabb ti te -
rû sa vót po zi tív nak kell te kin te ni.

2.7. Flu o resz cen ci ás-po la ri zá ci ós pró ba (FPA)

2.7.1. A pró ba egy aránt el vé gez he tõ csõ ben és mik ro -
le me zen. Az al kal ma zott el já rá sok, va la mint azok stan dar -
di zá lá sa és az ered mény ér té ke lé se az OIE „A szá raz föl di
ál la tok nál al kal ma zott di ag nosz ti kai vizs gá la tok és vak ci -
nák ké zi köny ve” (,,Ma nu al of Di ag nos tic Tests and Vac ci -
nes for Ter rest ri al Ani mals”) címû ki ad vá nya (ha to dik ki -
adás: 2008) 2.4.3. fe je ze te (szar vas mar ha-bru cel ló zis) elõ -
írásainak kell, hogy meg fe lel je nek.

2.7.2. A pró ba stan dar di zá lá sa
A pró bát úgy kell stan dar di zál ni, hogy
a) Az OIEELISASPSS és az OIEELISAWPSS kö vet ke -

ze te sen po zi tív ered ményt ad jon.
b) Az 1/8 elõ hí gí tá sú OIEELISAWPSS vagy az 1/64 elõ -

hí gí tá sú OIEELISASPSS ne ga tív re ak ci ót ad jon. Az elõ hí -
gí tá so kat ne ga tív sa vó val (vagy ne ga tív sa vók ke ve ré ké -
vel) kell vé gez ni.

c) Az OIEELISANSS-nek min dig ne ga tív nak kell len nie.
A pró ba ki vi te le zé se so rán a kö vet ke zõ kont rol lo kat

kell min den eset ben el ké szí te ni: erõs po zi tív, gyen ge po zi -
tív és ne ga tív stan dard savó (OIE ELISA stan dard sa vók -
kal ka lib rál va).

3.1. Bru cel ló zis bõr pró ba (BST)

3.1.1. A BST hasz ná la tá nak sza bá lyai:
a) Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen be lü li ke res ke de -

lem ben ál lat egész ség ügyi iga zo lás ra nem hasz nál ha tó.
b) A nem vak cin ázott ál la tok ban a bru cel ló zis ki mu ta -

tá sá ra az egyik leg spe ci fi ku sabb pró ba, de ön ma gá ban
a po zi tív int ra der má lis pró ba alap ján a di ag nó zis nem ál lít -
ha tó fel.

c) Az eb ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott sze ro ló gi ai
pró bák egyi ké vel ne ga tí van re a gá ló szar vas mar hát, ha
BST-vel po zi tív, fer tõ zött nek vagy fer tõ zött ség re gya nús -
nak kell te kin te ni.

d) Az eb ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott sze ro ló gi ai
pró bák egyi ké vel po zi tí van re a gá ló szar vas mar ha BST-vel 
is meg vizs gál ha tó a sze ro ló gi ai pró ba ered mé nyé nek alá -
tá masz tá sá ra, kü lö nö sen, ha a po zi tí van re a gá ló, bru cel ló -
zis tól men tes, il let ve bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag men tes ál -
lo má nyok po zi tív re ak ci ó i ban a más bak té ri u mok okoz ta
ke reszt re ak ci ók sze re pe nem zár ha tó ki.

3.1.2. A pró bát stan dard, meg ha tá ro zott bru cel ló zis al -
ler gén pre pa rá tum mal kell el vé gez ni, amely nem tar tal maz 
S tí pu sú li po po li sza cha rid (LPS) an ti gént, a nem spe ci fi -
kus gyul la dá sos re ak ci ók, vagy a ké sõbb vég zett sze ro ló -
gi ai pró bák aka dá lyoz ta tás nak el ke rü lé se ér de ké ben.

A bru cel lin elõ ál lí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat az OIE
„A szá raz föl di ál la tok nál al kal ma zott di ag nosz ti kai vizs gá la -
tok és vak ci nák ké zi köny ve” (,,Ma nu al of Di ag nos tic Tests
and Vac ci nes for Ter rest ri al Ani mals”) címû ki ad vá nya (ha -
to dik ki adás: 2008) 2.4.3. fe je ze té nek C1. sza ka sza is mer te ti.

3.1.3. A pró ba vég re haj tá sa
3.1.3.1. Int ra der ma li san 0,1 ml bru cel ló zis al ler gént

kell ol ta ni a fa rok re dõn vagy a nyak ol da lán, vagy a hor pa -
szon levõ bõr be.

3.1.3.2. Az ered ményt 48–72 óra múl va kell le ol vas ni.
3.1.3.3. Az ol tás he lyén a bõr vas tag sá gát to ló mé rõ vel

kell le mér ni a be ol tás elõtt és az el bí rá lás kor.
3.1.3.4. Az ered mény ér té ke lé se:
Erõs a re ak ció, ha a bõr az ol tás he lyén be szû rõ dött,

duz zadt. Az 1,5–2 mm bõr vas ta go dást po zi tív nak kell te -
kin te ni.
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3.2. Kom pe ti tív en zy me-lin ked im mu no sor bent as say
(cE LI SA)

3.2.1. A cE LI SA hasz ná la tá nak sza bá lyai:

A cE LI SA az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér sé gen be lü li ke res -
ke de lem ben ál lat-egész ség ügyi iga zo lás ra nem használ -
ható.

Az eb ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott sze ro ló gi ai pró -
bák egyi ké vel po zi tí van re a gá ló szar vas mar ha, cE LI SA
pró bá val is meg vizs gál ha tó a sze ro ló gi ai pró ba ered mé -
nyé nek alá tá masz tá sá ra, kü lö nö sen, ha a po zi tí van re a gá -
ló, bru cel ló zis tól men tes, il let ve bru cel ló zis tól ha tó sá gi lag 
men tes ál lo má nyok po zi tív re ak ci ó i ban a más bak té ri u -
mok okoz ta ke reszt re ak ci ók sze re pe, vagy az S19 jel zé sû
vak ci ná val  való ol tás ból szár ma zó poszt vak ci ná lis el len -
anya gok per zisz tá lá sa nem zár ha tó ki.

3.2.2. A pró ba vég re haj tá sa

A pró bát az OIE „A szá raz föl di ál la tok nál al kal ma zott
di ag nosz ti kai vizs gá la tok és vak ci nák ké zi könyve”
  (,,Ma nu al of Di ag nos tic Tests and Vac ci nes for Ter rest ri al
Ani mals”) címû ki ad vá nya (ha to dik ki adás: 2008) 2.4.3.
fe je ze té nek B.2. sza ka sza sze rint kell vég re haj ta ni.

II. A B. melitensis vizsgálatára 
vonatkozó módszerek

1. A kór oko zó azo no sí tá sá ra vo nat ko zó an az I. fe je zet
1. pont já ban le ír ta kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

2. Egy juh- vagy kecs ke ál lo mány bru cel ló zis tól ha -
tó sá gi lag men tes mi nõ sí té sé hez kap cso ló dó vér vizs gá -
la to kat ben gál vö rös pró bá val (RBT), vagy a juh- és
kecs ke-bru cel ló zis le küz dé sé hez szük sé ges kö zös sé gi
pénz ügyi elõ írások be ve ze té sé rõl  szóló 1991. má jus
21-i 90/242/EGK bi zott sá gi ha tá ro zat mel lék le té ben le -
írt komp le ment kö té si pró bá val (CFT), vagy a juh- és
kecs ke fé lék Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé re irány -
adó ál lat egész ség ügyi fel té te lek rõl  szóló 1991. ja nu ár
28-i 91/68/EGK ta ná csi irány elv 15. cik ké ben meg ha tá -
ro zott el já rás alap ján el fo ga dott egyéb mód szer rel kell
vé gez ni.

a) Az ál la tok egye di sze ro ló gi ai vizs gá la tá hoz csak
komp le ment kö té si pró ba hasz nál ha tó.

b) Ha ben gál vö rös pró bá val (RBT) vég zett vizs gá lat -
kor a te lep ál la ta i nak több mint 5%-a po zi tív re ak ci ót
adott, ak kor az újabb vizs gá la tot az ál lo mány va la mennyi
ál la tá ra ki ter je dõ en a komp le ment kö té si pró bá val (CFT)
kell el vé gez ni.

c) A komp le ment kö té si pró bá ban a re ak ci ót ak kor kell
po zi tív nak te kin te ni, ha a vér sa vó 20 vagy több nem zet kö -
zi komp le ment kö tõ (ICFT) egy ség el len anya got tar tal maz
mil li li te ren ként.

d) A vizs gá la tok hoz csak olyan an ti gé nek hasz nál ha -
tók, ame lye ket a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um
a B. abor tus el le ni, (ún.) má so dik nem zet kö zi stan dard
vér sa vó val szab vá nyo sí tott (hi te le sí tett).

III. Hivatalos szerológiai próba 
a B. ovis fertõzöttség kimutatására

1. E fer tõ zött ség vo nat ko zá sá ban a komp le ment kö té si
pró ba (CFT) a hi va ta los vizs gá la ti mód szer.

2. A vizs gá la tok hoz csak olyan spe ci fi kus an ti gén
hasz nál ha tó, ame lyet a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um
a B. ovis el le ni nem zet kö zi stan dard vér sa vó val szab vá -
nyo sí tott (hi te le sí tett).

3. A mun ka vér sa vót az Egye sült Ki rály ság Köz pon ti
Ál lat egész ség ügyi La bo ra tó ri u ma (Add les to ne/Wey -
bridge, Sur rey, U.K.) ál tal elõ ál lí tott B. ovis el le ni nem zet -
kö zi stan dard vér sa vó val kell szab vá nyo sí ta ni (be ál lí ta ni).

4. A vizs gá lat ered mé nyét ak kor kell po zi tív nak te kin -
te ni, ha a vér sa vó 50 vagy több nem zet kö zi egy ség el len -
anya got tar tal maz mil li li te ren ként.

IV. Nemzeti referencia laboratórium

1. A nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um fel ada tai:
a) a tag ál lam ban hasz nált mód szer meg bíz ha tó sá gát

iga zo ló hi te le sí tõ vizs gá la tok ered mé nye i nek jóváha -
gyása;

b) ELI SA-pró ba hasz ná la ta ese tén meg ál la pí ta ni az
össze mért min ták szá má nak ma xi mu mát;

c) a nem ze ti má sod la gos stan dard re fe ren cia savó
(mun ka stan dard) ka lib rá lá sa az el sõd le ges nem zet kö zi
stan dard re fe ren cia sa vó hoz a 2.1.6-nak meg fele lõen;

d) az or szág ban hasz nált va la mennyi an ti gén és ELISA
té tel mi nõ sé gi el len õr zé se;

e) a kö zös sé gi bru cel la re fe ren cia la bo ra tó ri um mal
 való együtt mû kö dés és aján lá sa i nak kö ve té se.

2. A nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um
Neve: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Ál lat -

egész ség ügyi Di ag nosz ti kai Igaz ga tó ság
Címe: 1149 Bu da pest, Tá bor nok utca 2.
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
57/2009. (V. 20.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa na szok, mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség és jog sza -
bály alkot mány elle nességének utó la gos meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló in dít vá nyok tár gyá ban – dr. Ba logh Ele mér,
dr. Len ko vics Bar na bás és dr. Lé vay Mik lós alkotmány -
bírók kü lön vé le mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Or szág -
gyû lés mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést kö -
ve tett el az zal, hogy az ORTT, a rá di ó zás ról és te le ví zi ó -
zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 57.  § (1) és (3) bekezdé -
sein ala pu ló el já rá sát a tör vény 136.  §-ában nem mi nõ sí tet -
te köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás nak, és ezért a ha tó sá gi
dön tés sel szem ben nem te rem tet te meg az érin tet tek szá -
má ra a jog or vos lat le he tõ sé gét.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2009. de cem ber 31-ig te gyen ele get.

2. Az Al kot mány bí ró ság a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás -
ról  szóló 1996. évi I. tör vény 57.  § (7) be kez dé se alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sít ja.

3. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Rá dió és Te le ví -
zió Tes tü let 2003. áp ri lis 23-án kelt le ve le el len be nyúj tott
al kot mány jo gi pa na szo kat vissza uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Al kot mány bí ró ság hoz négy tár sa dal mi szer ve zet
nyúj tott be ké rel met a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló
1996. évi I. tör vény nek (a továb biak ban: Mé di atv.) a mé -
di a ku ra tó ri u mi tag ság ra vo nat ko zó ren del ke zé se i vel
(53–57.  §) össze füg gés ben. A tár sa dal mi szer ve ze tek ta got 
sze ret tek vol na de le gál ni a mé di a ku ra tó ri u mok ba, és e cél -

ból – a Mé di atv. 57.  § (5) be kez dé se alap ján – nyil ván tar -
tás ba vé te lü ket kér ték az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes -
tü let tõl (a továb biak ban: ORTT).

Az elsõ in dít vá nyo zó azt köve tõen for dult az Al kot -
mány bí ró ság hoz, hogy nyil ván tar tás ba vé te li ké rel mét az
ORTT el nö ke 2003. áp ri lis 23-án kelt le ve lé ben meg ta -
gad ta, majd az e dön tést tá ma dó ke re se tét a Fõ vá ro si Bí ró -
ság idé zés ki bo csá tá sa nél kül el uta sí tot ta. A bí ró ság in do -
ko lá sá ban ki fej tet te, hogy az ORTT el nö ké nek tá ma dott
dön té se nem te kint he tõ köz igaz ga tá si ha tá ro zat nak: a Mé -
di atv. 136.  §-a ren del ke zik ar ról, hogy az ORTT mely ha -
tás kö ré nek gya kor lá sa so rán jár el köz igaz ga tá si szerv -
ként, ebbe a kör be azon ban a mé di a ku ra tó ri u mok meg ala -
kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok nem tar toz nak bele. Az in -
dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint sér ti az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé se ál tal ga ran tált jog or vos lat hoz  való jo got,
hogy a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem mel kap cso la tos dön -
tés nem tá mad ha tó meg sem mi lyen fó rum elõtt. Mind ezek
alap ján – hi vat ko zás sal az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
49.  §-ára – mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

A má so dik in dít vá nyo zó al kot mány jo gi pa nasz ként
meg je lölt ké re lem mel for dult az Al kot mány bí ró ság hoz,
amely ben szin tén azt ki fo gás ol ta, hogy az ORTT el nö ke
2003. áp ri lis 23-án kelt kör le ve lé ben má sok mel lett az in -
dít vá nyo zó ál tal kép vi selt ci vil szer ve zet nyil ván tar tás ba
vé te li ké rel mét is el uta sí tot ta. Ál lás pont ja meg egye zik az
elsõ in dít vá nyo zó é val: az, hogy a tör vényalkotó nem biz -
to sít jog or vos la tot a nyil ván tar tás ba vé tel meg ta ga dá sa (és
így a meg ál la po dás ból, il let ve sor so lás ból  való ki zá rás)
ese té re, az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt jog -
or vos lat hoz  való jog sé rel me okán sze rin te is mu lasz tá sos
al kot mány sér tést je lent. Ki fo gá sol ja ezen kí vül a Mé di atv.
57.  § (7) be kez dé sé ben a ,,vele azo nos cso port ba tar to zó
más szer ve zet” ki fe je zés hasz ná la tát is. E meg fo gal ma -
zás – ér vel az in dít vá nyo zó – nem dif fe ren ci ál kel lõ kép pen 
a szak mai szer ve ze tek kö zött, ön ké nyes, éssze rû in do kot
nél kü lö zõ en tesz kü lönb sé get a szer ve ze tek kö zött, és nem 
nyújt ga ran ci át a nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met rossz hi -
sze mû en be nyúj tók kal szem ben. Mind ez pe dig sze rin te
sér ti az Al kot mány 2.  §-ában fog lalt jog biz ton ság kö ve tel -
mé nyét, a hát rá nyos meg kü lön böz te tés nek az Al kot mány
70/A.  §-ban fog lalt ti lal mát, és „a ci vil szer ve ze tek re is
irány adó esély egyen lõ ség biz to sí tá sát”.

A Mé di atv. 57.  § (7) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
ké rel me mel lett az in dít vá nyo zó azt is kér te, hogy az Al -
kot mány bí ró ság ál la pít sa meg, hogy az ORTT el nö ké nek
kör le ve le alkot mány elle nes volt, és ah hoz jog ha tás nem
fûz he tõ. Elõ ad ta, hogy a kör le vél nyo mán „köz gyû lé si jo -
ga ink gya kor lá sá ból ki let tünk zár va, ez ál tal az Al kot mány 
61.  §-ában fog lalt vé le mény nyil vá ní tá si alap jo gunk is
csor bát szen ve dett”. A le vél az in dít vá nyo zó sze rint vé ge -
ze tül az Al kot mány 70/I.  §-ában fog lalt ará nyos köz te her -
vi se lés el vét is sér ti, mi vel a köz szol gá la ti te le ví zi ók köz -
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pénz bõl mû köd nek, ezért kü lö nö sen fon tos len ne, ha a ku -
ra tó ri um tag jai „az Al kot mány ban meg ha tá ro zott rend sze -
rint tud nák ki fej te ni te vé keny sé gü ket”.

A har ma dik és a ne gye dik in dít vá nyo zó – sa ját ügyük -
ben – a má so dik in dít vá nyo zó é val lé nye gé ben szó sze rint
meg egye zõ – szin tén al kot mány jo gi pa nasz ként meg je -
lölt – ké re lem mel for dult az Al kot mány bí ró ság hoz.

Az Al kot mány bí ró ság a ké rel me ket – tár gyi össze füg gé -
sük re te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend -
jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló mó do sí tott és egy sé ges
szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (ABK 2009.
ja nu ár, 3. a továb biak ban: Ügy rend) 28.  § (1) be kez dé se alap -
ján egye sí tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

II.

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

kus jog ál lam.”
„57.  § (5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha -

tá ro zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí -
ró sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely
a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got – a jog -
vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben, az zal ará -
nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk két har ma dá -
nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz hat ja.”

„61.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga
van a sza bad vé le mény nyil vá ní tás ra, to váb bá arra, hogy
a köz ér de kû ada to kat meg is mer je, ille tõ leg ter jessze.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén
tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az ál -
lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen
faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le mény,
nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy
egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen hát -
rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün te ti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg -
valósulását az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél -
zó in téz ke dé sek kel is se gí ti.”

2. A Mé di atv. érin tett ren del ke zé sei:
„56.  § (1) A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba

és a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba hu szon -
egy-hu szon egy ta got de le gál nak az aláb bi szer ve ze tek:

a) a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -
gek or szá gos ön kor mány za tai, en nek hi á nyá ban or szá gos
szö vet sé gei egy fõt,

b) a Ma gyar Ka to li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és 
a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge egy fõt,

c) a b) pont ban nem em lí tett egy há zak egy fõt,
d) az em be ri jogi or szá gos szer ve ze tek egy fõt,
e) az iro da lom, a szín ház-, a film-, az elõ adó-, a ze ne-,

a tánc-, a kép zõ- és az ipar mû vé szet, va la mint a kul tú ra

egyéb te rü le tén mû kö dõ or szá gos szak mai szer ve ze tek
négy fõt,

f) az ok ta tás és tu do mány te rü le tén mû kö dõ or szá gos
szak mai szer ve ze tek ket tõ fõt,

g) a szak szer ve ze tek or szá gos szö vet sé gei egy fõt,
h) a mun ka adók és a vál lal ko zók or szá gos szak mai, ér -

dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
i) az új ság írók or szá gos szak mai, ér dek kép vi se le ti

szer ve ze tei egy fõt,
j) a kör nye zet vé dõk, ter mé szet vé dõk, ál lat vé dõk or szá -

gos szer ve ze tei egy fõt,
k) a nõk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
l) a gyer me kek és az if jú ság or szá gos ér dek kép vi se le ti

szer ve ze tei egy fõt,
m) a nyug dí ja sok or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze -

tei egy fõt,
n) a tes ti ál la po tuk  miatt sú lyo san hát rá nyos hely zet ben 

lé võk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
o) a sport or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
p) a te le pü lé si ön kor mány za tok or szá gos ér dek kép vi -

se le ti szer ve ze tei egy fõt,
r) a ha tá ron túli ma gyar szer ve ze tek egy fõt.
(2) A Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba 

hu szon há rom ta got de le gál nak az aláb bi szer ve ze tek:
a) a Ma gyar or szá gon élõ nem ze ti és et ni kai ki sebb sé -

gek or szá gos ön kor mány za tai, en nek hi á nyá ban or szá gos
szö vet sé gei egy fõt,

b) a Ma gyar Ka to li kus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Re -
for má tus Egy ház, a Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és 
a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge egy fõt,

c) a b) pont ban nem em lí tett egy há zak egy fõt,
d) az em be ri jogi or szá gos szer ve ze tek egy fõt,
e) az iro da lom, a szín ház-, a film-, az elõ adó-, a ze ne-,

a tánc-, a kép zõ- és az ipar mû vé szet, va la mint a kul tú ra
egyéb te rü le tén mû kö dõ or szá gos szak mai szer ve ze tek há -
rom fõt,

f) az ok ta tás és a tu do mány te rü le tén mû kö dõ or szá gos
szak mai szer ve ze tek ket tõ fõt,

g) az új ság írók or szá gos szak mai, ér dek kép vi se le ti
szer ve ze tei egy fõt,

h) a kör nye zet vé dõk, ter mé szet vé dõk, ál lat vé dõk or -
szá gos szer ve ze tei egy fõt,

i) a nõk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
j) a gyer me kek és az if jú ság or szá gos ér dek kép vi se le ti

szer ve ze tei egy fõt,
k) a tes ti ál la po tuk  miatt sú lyo san hát rá nyos hely zet ben 

le võk or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
l) a sport or szá gos ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei egy fõt,
m) a szom szé dos or szá gok ban mû kö dõ ma gyar szer ve ze -

tek kép vi se lõi hét fõt, a szór vány ma gyar sá got a Ma gya rok
Vi lág szö vet sé gé ben kép vi sel ni jo go sult tes tü let egy fõt.

(3) Az (1) be kez dés r) pont já ban és a (2) be kez dés
m) pont já ban em lí tett szer ve ze te ket a Ha tá ron tú li Ma gya -
rok Hi va ta la ja vas la tá ra a Tes tü let ér te sí ti.”

„57.  § (1) Az 56.  § (3) be kez dé sé ben em lí tet tek ki vé te -
lé vel de le gá lás ra az a szer ve zet jo go sult, ame lyet a Tes tü -
let nyil ván tar tás ba vett.
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(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re tör té nõ fel hí vást a Tes tü let 
min den év ben ja nu ár 31-ig a Ma gyar Köz löny ben köz zé te -
szi. A nyil ván tar tás ba vé tel re min den év ben már ci us 15-ig
le het je lent kez ni.

(3) A Tes tü let a je lent ke zõk kö zül azt a szer ve ze tet ve -
szi nyil ván tar tás ba, ame lyet a je lent ke zés re  való fel hí vás
köz zé té te le elõtt leg alább két év vel a rá vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rin ti bí ró sá gi (ha tó sá gi) nyil ván tar tás ba be je gyez -
tek. A je lent ke zõ nek kö zöl nie kell, hogy az 56.  §-ban meg -
ha tá ro zot tak kö zül me lyik cso port ba tar to zik.

(4) A de le gált ku ra tó ri u mi ta gok meg bí za tá sa egy évig
tart.

(5) Az 56.  § sze rint azo nos cso port ba tar to zó, a Tes tü let
nyil ván tar tá sá ba fel vett szer ve ze tek éven te jo go sul tak
kép vi se lõt de le gál ni a ku ra tó ri um ba. Ha a de le gá lás ról
a részt ve võk tel jes kö rû en nem tud nak meg ál la pod ni, nyil -
vá nos sor so lás sal kell dön te ni. A sor so lást – mind há rom
ku ra tó ri um te kin te té ben azo nos al ka lom mal – min den év
áp ri lis 1-jé ig a Tes tü let köz jegy zõ köz re mû kö dé sé vel vég -
zi. A sor so lá son azok a szer ve ze tek ve het nek részt, ame -
lyek nek a kép vi se lõi a sor so lá son je len van nak. A de le gá -
lás ra vo nat ko zó meg ál la po dás vagy sor so lás egy évre szól.

(6) Sor so lás alap ján egy szer ve zet egy idõ ben csak egy
ku ra tó ri um ba de le gál hat kép vi se lõt. Ha több de le gá lás ra
len ne így jo go sult, meg kell je löl nie azt a ku ra tó ri u mot,
amely ben a de le gá lá si jo gá val élni kí ván. A má sik (töb bi)
ku ra tó ri um te kin te té ben a sor so lást meg kell is mé tel ni.

(7) Ha egy szer ve zet már élt de le gá lá si jo gá val és a vele
azo nos cso port ba tar to zó más szer ve ze tek kö zül van olyan,
amely még nem de le gált, ezen szer ve zet a ku ra tó ri u mi meg -
bí za tá sá nak le jár tá tól szá mí tott há rom éven be lül nem ve het
részt sem a meg ál la po dás ban, sem a sor so lás ban.”

„136.  § (1) A 41.  § (3) be kez dé se, a VI. fe je zet 12. és
13. címe, a 135.  § al kal ma zá sá ban, va la mint a 90.  § (3) be -
kez dé sé ben és a mû sor szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett
jog kö vet kez mé nyek ér vé nye sí té se so rán a Tes tü let ki zá ró -
lag köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv ként jár hat el, el já rá -
sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló tör vényt kell al kal maz ni.

(2) A Tes tü let ha tá ro za ta el len köz igaz ga tá si úton fel -
leb be zés nek nincs he lye.

(3) A Tes tü let ha tá ro za tá nak fe lül vizs gá la tát a bí ró ság -
tól le het kér ni. A bí ró ság a Pp. XX. fe je ze té nek sza bá lyai
sze rint jár el. A bí ró ság a Tes tü let ha tá ro za tát meg vál toz -
tat hat ja. A 112.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap ján meg -
ho zott ha tá ro zat tal szem be ni ke re se tet a Fõ vá ro si Íté lõ táb -
la a ke re set be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ el tel té tõl szá -
mí tott 30 na pon be lül bí rál ja el. A Fõ vá ro si Íté lõ táb la ha tá -
ro za tá val szem ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

III.

Az in dít vá nyok rész ben meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt meg vizs gál ta,
hogy a ké rel mek pon to san mire irá nyul nak. Meg ál la pí tot -

ta, hogy a Mé di atv.-nek a ku ra tó ri u mi ta gok de le gá lá sá val
kap cso la tos ren del ke zé se i vel össze füg gés ben – az Al kot -
mány 57.  § (5) be kez dé sé re hi vat ko zás sal – mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ter -
jesz tet tek elõ in dít ványt. Az egyik in dít vá nyo zó e ké rel -
mét az Abtv. 49.  §-ára ala pí tot ta, a töb bi in dít vá nyo zó al -
kot mány jo gi pa nasz ke re té ben kér te mu lasz tás meg ál la pí -
tá sát.

Az al kot mány jo gi pa naszt elõ ter jesz tõ in dít vá nyo zók
emel lett (az Al kot mány 2. és 70/A.  §-ára hi vat ko zás sal)
a Mé di atv. 57.  § (7) be kez dé sé ben a ,,vele azo nos cso port -
ba tar to zó más szer ve zet” szö veg részt is tá mad ták. E ké rel -
me ket – mi vel azok az al kot mány jo gi pa nasz cél já tól és
tar tal má tól füg get len nek te kint he tõk – az Al kot mány bí ró -
ság utó la gos nor ma kont roll irán ti in dít vány ként bí rál ta el.

2. A mé di a ku ra tó ri u mok kal kap cso lat ban az Al kot -
mány bí ró ság min de nek elõtt meg ál la pít ja a kö vet ke zõ ket.

A Mé di atv. 53.  § (1) be kez dé se sze rint a köz szol gá la ti
mû sor szol gál ta tás biz to sí tá sá ra, füg get len sé gé nek vé del -
mé re az Or szág gyû lés – a 140–141.  §-ok sze rint – lét re -
hoz za a Ma gyar Rá dió Köz ala pít ványt, a Ma gyar Te le ví -
zió Köz ala pít ványt és – ala pí tó já nak kez de mé nye zé sé -
re – át ala kít ja a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít ványt. A
köz ala pít vá nyok ke ze lõ szer vei a ku ra tó ri u mok, ame lyek
az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott, ille tõ leg a tör vény ben
meg ha tá ro zott szer ve ze tek ál tal de le gált ta gok ból áll nak.

A Mé di atv.-nek az in dít vá nyok kal érin tett sza bá lyai
alap ján a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba és
a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány ku ra tó ri u má ba min den
év ben azon szer ve ze tek jo go sul tak ta got de le gál ni (tár sa -
dal mi ku rá to rok), ame lye ket az ORTT nyil ván tar tás ba
vett. A nyil ván tar tás ba vé tel fel té te le, hogy a szer ve ze tet
a je lent ke zés re  való fel hí vás köz zé té te le elõtt leg alább két
év vel a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti bí ró sá gi (ha tó sá gi) 
nyil ván tar tás ba be je gyez ték. A nyil ván tar tás ba vé tel re tör -
té nõ fel hí vást az ORTT min den év ben ja nu ár 31-ig a Ma -
gyar Köz löny ben köz zé te szi, je lent kez ni már ci us 15-ig le -
het. Ha az 56.  § sze rint azo nos cso port ba tar to zó szer ve ze -
tek a de le gá lás ról tel jes kö rû en nem tud nak meg ál la pod ni,
nyil vá nos sor so lás sal kell dön te ni.

A mé di a ku ra tó ri u mok jogi ter mé sze tét az Al kot mány bí -
ró ság ko ráb bi ha tá ro za tá ban már vizs gál ta, és ki fej tet te,
hogy a ku ra tó ri u mok spe ci á lis ket tõs jog ál lá sú szer vek,
azok egy részt a köz ala pít vá nyok ke ze lõ szer vei, más részt
a rész vény tár sa sá gok köz gyû lé sei (237/E/2000. AB ha tá -
ro zat, ABH 2007, 1258, 1263.). A Mé di atv. 53.  § (4) be -
kez dé se ki mond ja, hogy a köz ala pít vá nyok ra e tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a köz ala pít vá nyok ra vo nat -
ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat kell al kal maz ni. Em lí tett ha tá -
ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság ki mond ta azt is, hogy
a mé di a ku ra tó ri u mok tör vényessége te kin te té ben a bí ró sá -
gi út min den ér de kelt szá má ra nyi tott, a ku ra tó ri um, mint
a köz ala pít vány ke ze lõ szer vé nek meg ala kí tá sa, össze té te -
lé nek meg vál toz ta tá sa kö ré ben el kö ve tett eset le ges tör -
vénysértés a mó do sí tás bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé re
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irá nyu ló el já rás ban ke rül vizs gá lat alá (ABH 2007, 1258,
1266.).

Az ORTT ál tal tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel vagy an nak 
el uta sí tá sa (te hát an nak vizs gá la ta, hogy a je lent ke zést be -
nyúj tó ci vil szer ve zet a tör vényi fel té te lek nek meg fe lel-e,
va gyis a tár sa dal mi ku rá to rok de le gá lá sa so rán egy ál ta lán
sze re pet játsz hat-e) a ku ra tó ri um – a ta gok de le gá lá sát, il -
let ve meg egye zés hi á nyá ban a sor so lást je len tõ – meg ala -
ku lá sát meg elõ zõ fá zis. E fá zis a ku ra tó ri um meg ala ku lá -
sá nak szû kebb ér te lem ben vett fo lya ma tá ba te hát nem tar -
to zik bele, en nek meg fele lõen az egyes ci vil szer ve ze tek
ku ra tó ri u mi je lent ke zé sé nek az ORTT ál tal tör té nõ eset le -
ges el uta sí tá sát az ala pít vá nyok fe let ti fel ügye le tet gya kor -
ló, ren des ha tás kö rû pol gá ri bí ró ság nem vizs gál ja.

A Mé di atv. 136.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt jog kö re i -
ben az ORTT ki zá ró lag köz igaz ga tá si ügy ben el já ró szerv -
ként jár hat el, en nek so rán a köz igaz ga tá si el já rás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló tör vényt kell al kal maz nia az zal, hogy
a (2) be kez dés sze rint e mi nõ sé gé ben ho zott ha tá ro za tai el -
len fel leb be zés nek he lye nincs, de a (3) be kez dés ér tel mé -
ben a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát le het kér ni. A Mé -
di atv. 136.  §-a sze rin ti fel so ro lás ba a ku ra tó ri u mi je lent ke -
zé sek el bí rá lá sa nem tar to zik bele.

Mind ezek alap ján meg ala po zott nak te kint he tõ az in dít -
vá nyo zók azon hi vat ko zá sa, mely sze rint az ORTT ál ta luk
sé rel me zett dön té sét az érin tet tek sem köz igaz ga tá si, sem
pe dig bí ró sá gi úton nem tá mad hat ják meg. Az Al kot mány -
bí ró ság nak ab ban a kér dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy 
ez al kot má nyos szem pont ból ki fo gá sol ha tó-e.

3. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
ké rel met vizs gál ta meg. Ez zel kap cso lat ban a kö vet ke zõk -
re utal.

3.1. Az Abtv. 49.  § (1) be kez dé se ki mond ja: Ha az Al -
kot mány bí ró ság hi va tal ból, ille tõ leg bár ki in dít vá nyá ra
azt ál la pít ja meg, hogy a jog al ko tó szerv a jog sza bá lyi fel -
ha tal ma zás ból szár ma zó jog al ko tói fel ada tát el mu lasz tot ta 
és ez zel alkot mány elle nességet idé zett elõ, a mu lasz tást el -
kö ve tõ szer vet – ha tár idõ meg je lö lé sé vel – fel hív ja fel ada -
tá nak tel je sí té sé re. A jog al ko tó szerv jog sza bály-al ko tá si
kö te le zett sé gé nek konk rét jog sza bá lyi fel ha tal ma zás nél -
kül is kö te les ele get ten ni, ha azt ész le li, hogy a ha tás- és
fel adat kö ré be tar to zó te rü le ten jog sza bá lyi ren de zést
igény lõ kér dés me rült fel. „Az Al kot mány bí ró ság mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pít meg,
ha alap ve tõ jog ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ga ran ci ák
 hiányoznak, il let ve, ha a hi á nyos sza bá lyo zás alap ve tõ jog
ér vé nye sí té sét ve szé lyez te ti. [22/1990. (X. 16.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, 
ABH 1992, 227, 232.] Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tést nem csak ak kor ál la -
pít meg, ha az adott tárgy kör re vo nat ko zó an sem mi lyen
sza bály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat ABH 1992, 
204.], ha nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si koncep -
ción be lül az Al kot mány ból le ve zet he tõ tar tal mú jog sza -

bá lyi ren del ke zés hi ány zik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro -
zat ABH 1995, 108, 113.; 29/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat
ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat ABK
1998. má jus, 222, 225.]. A sza bá lyo zás tar tal má nak hi á -
nyos vol tá ból ere dõ al kot mány sér tõ mu lasz tás meg ál la pí -
tá sa ese té ben is a mu lasz tás, vagy a ki fe je zett jog sza bá lyi
fel ha tal ma zá son nyug vó, vagy en nek hi á nyá ban, a fel tét -
len jog sza bá lyi ren de zést igény lõ jog al ko tói kö te le zett ség
el mu lasz tá sán ala pul” (4/1999. AB ha tá ro zat, ABH 1999,
52, 56–57.).

Az Al kot mány ban alap jog ként biz to sí tott jog or vos lat -
hoz  való jog [Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek elsõ mon -
da ta] tar tal ma sze rint azt biz to sít ja, hogy min den ki jog or -
vos lat tal él het az olyan bí rói, ál lam igaz ga tá si vagy más ha -
tó sá gi dön tés sel szem ben, amely jo gát vagy jo gos ér de két
érin ti. Az Al kot mány bí ró ság több al ka lom mal vizs gál ta,
hogy az Al kot mány mi lyen ha tá ro za tok el len biz to sít ja
a jog or vos lat le he tõ sé gét. Ki mond ta töb bek kö zött, hogy
e jog nem ter jed ki a nem ál la mi, pl. a mun kál ta tói
(1129/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1993, 604, 605.) vagy
a tu laj do no si (1534/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991,
602, 603.) dön té sek re, és nem ter jed ki az ál la mi, de nem
ha tó sá gi, pl. a ka to nai elöl já rói [485/D/1992. AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 611, 613.; 578/B/1992. AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 590, 591.; 57/1993. (X. 25.) AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 349, 351.] dön té sek re sem. Azt, hogy va la -
mely ál la mi vagy nem ál la mi szerv dön té se ha tó sá gi nak
mi nõ sül-e az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se al kal ma zá sá -
ban, csak a konk rét sza bá lyo zá si kör nye zet re te kin tet tel le -
het el dön te ni [37/2005. (X. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
413, 424.]. Az alap jog lé nye gi tar tal ma pe dig a jog al ko tó -
tól azt kö ve te li meg, hogy a ha tó sá gok ér de mi, ügy dön tõ
ha tá ro za tai te kin te té ben te gye le he tõ vé a va la mely más
szerv hez, vagy ugyan azon szer ve ze ten be lü li ma ga sabb
fó rum hoz for du lás le he tõ sé gét [5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1992, 27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat,
ABH 1995, 108, 109.]. Az al kot mány bí ró sá gi el já rás ban
a jog or vos lat hoz  való alap ve tõ jog szem pont já ból va la -
mely dön tés ér de mi, ügy dön tõ vol ta a té te les jo gok ál tal
ilyen nek tar tott dön té sek hez ké pest vi szony la gos: a vizs -
gált dön tés tár gya és sze mé lyek re gya ko rolt ha tá sa ál tal
meg ha tá ro zott [1636/D/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
515, 516.; 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48,
74–75.].

Je len ügy ben mind ezek alap ján az alap ve tõ kér dés
a nyil ván tar tás ba vé tel meg ta ga dá sa tár gyá ban ho zott
ORTT-dön tés ter mé sze te, jogi jel le ge.

3.2. Je len ügy kap csán utal ni kell min de nek elõtt arra,
hogy bár egyet len szer ve zet nek sincs ala nyi joga arra,
hogy a mé di a ku ra tó ri u mok ba tár sa dal mi ku rá tort de le gál -
jon, ki zá ró lag azon szer ve ze tek jo go sul tak ta got de le gál ni
(tár sa dal mi ku rá to rok), ame lye ket az ORTT nyil ván tar tás -
ba vett. A 9/2003. (IV. 3.) AB ha tá ro zat is meg ál la pí tot ta:
„Az Al kot mány bí ró ság már a 37/1992. (VI. 10.) AB ha tá -
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ro za tá ban elvi él lel mond ta ki, hogy a köz szol gá la ti rá dió
és te le ví zió sza bad sá gá nak sa já tos ga ran ci ái nin cse nek
ele ve sem szer ve ze ti meg ol dá sok hoz, sem jogi for mák hoz
köt ve. A tör vényhozó fel ada ta meg ha tá roz ni azt a jogi
meg ol dást, amely al kal mas a vé le mé nyek tel jes körû, ki -
egyen sú lyo zott ará nyú és  valósághû be mu ta tá sát, il let ve
az el fo gu lat lan tá jé koz ta tást ga ran tál ni. (ABH 1992, 227,
230–231.) Eb bõl kö vet ke zõ en arra néz ve nem ál lít ha tó fel
al kot má nyos kö ve tel mény, hogy a mé dia köz ala pít vá nyok
ese té ben mely tár sa dal mi szer ve ze tek, ér dek-kép vi se le ti
szer vek kap ja nak a ku ra tó ri um ba ta got de le gá ló jo got.”
(ABH 2003, 89, 124.)

Az ORTT 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 1.  § (3) be kez dés b) pont ja
alap ján au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv. A 46/2007.
(VI. 27.) AB ha tá ro zat hang sú lyoz ta: „Az Al kot mány bí ró -
ság úgy íté li meg, hogy a mû sor szol gál ta tók saj tó sza bad -
ság nak meg fe le lõ, ál la mi be avat ko zás tól men tes sza bad
mû kö dé sé nek fon tos ga ran ci á ja, hogy az ORTT mint mé -
di a ha tó ság füg get len mó don, ki zá ró lag a tör vénynek alá -
ren del ten mû köd jön. (...) Az ORTT az Al kot mány 61.  §
(2) be kez dé sé ben biz to sí tott saj tó sza bad ság ból kö vet ke -
zõ en egy a dön té se it ön ál ló an hozó, ki zá ró lag az Or szág -
gyû lés nek fe le lõs in téz mény [Médiatör vény 32.  § (1) be -
kez dés]. (...) egy sa já tos ál la mi szerv tí pus [1/2005. (II. 4.)
AB ha tá ro zat, ABH 2005, 64, 36–37.].” (ABH 2007, 592,
599.) A Mé di atv. az ORTT köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá -
sá ról – a már em lí tett – kü lön ren del ke zé se ket tar tal maz za. 
A 136.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ha tás kö rök gya kor lá sa 
so rán az ORTT ki zá ró lag köz igaz ga tá si ügy ben el já ró
szerv ként jár hat el. Ezek ben az ügyek ben el já rá sá ra a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban:
Ket.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Az Al kot mány bí ró -
ság ál lás pont ja sze rint azon ban a Mé di atv. 136.  §-ának
meg fo gal ma zá sa ön ma gá ban nem zár ja ki, hogy az ORTT
más ügyek ben is köz igaz ga tá si ha tás kört gya ko rol jon. Az
ORTT-t meg il le tõ szá mos ha tás kör- és dön tés tí pus kö zül
a 136.  § (1) be kez dé sé ben fel so rol tak – a Mé di atv. sze -
rint – csak és ki zá ró lag köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban
gya ko rol ha tók. A Mé di atv. nem úgy ren del ke zik, hogy
„ki zá ró lag ezek ben az ügyek ben”, ha nem for dít va: „ezek -
ben az ügyek ben ki zá ró lag”. Meg kel lett vizs gál ni ezért,
hogy a ku ra tó ri u mi je lent ke zé sek el bí rá lá sa mi lyen tí pu sú
dön tés nek te kint he tõ.

A Ket. 12.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügy min den olyan ügy, amely ben a köz -
igaz ga tá si ha tó ság az ügy fe let érin tõ jo got vagy kö te les sé -
get ál la pít meg, ada tot, tényt vagy jo go sult sá got iga zol, ha -
tó sá gi nyil ván tar tást ve zet vagy ha tó sá gi el len õr zést vé -
gez. A Ket. 12.  § (3) be kez dés a) pont ja ér tel mé ben a tör -
vény al kal ma zá sa szem pont já ból köz igaz ga tá si ha tó ság
a ha tó sá gi ügy in té zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ ál lam -

igaz ga tá si szerv is. A 15.  § (1) be kez dé se sze rint „ügy fél
az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, to váb bá jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely nek) jo -
gát, jo gos ér de két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti, akit
(ame lyet) ha tó sá gi el len õr zés alá von tak, il let ve aki re
(amely re) néz ve – tu laj do nát, jo ga it és va gyon tár gya it is
ide ért ve – a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tot tar tal maz.”

Az ORTT a je lent ke zõ szer ve ze tek nyil ván tar tás ba vé -
te le so rán a je lent ke zõ tár sa dal mi szer ve zet szá má ra a de -
le gá lás ban  való rész vé tel re  való jo got ke let kez te tõ dön tést
hoz. Erre utal egyéb ként a Mé di atv. 57.  § (1) be kez dé se is:
„de le gá lás ra az a szer ve zet jo go sult, ame lyet a Tes tü let [az 
ORTT] nyil ván tar tás ba vett.” Egy ér tel mû a fen ti sza bá -
lyok alap ján, hogy az a szer ve zet, ame lyet az ORTT nem
vett nyil ván tar tás ba, nem jo go sult a de le gá lás ra. Jel le gü -
ket te kint ve az ORTT ál tal a nyil ván tar tás ba vé tel rõl ho -
zott dön tés so rán az ORTT ügy in té zé sé re ha tás kör rel ren -
del ke zõ ál lam igaz ga tá si szerv nek, a je lent ke zõ tár sa dal mi
szer ve zet ügy fél nek, és a de le gá lá si jo go sult ság meg szer -
zé sé hez szük sé ges nyil ván tar tás ba vé tel egye di (konk rét)
ha tó sá gi ügy nek te kint he tõ. Az ORTT nyil ván tar tás ba
 vételi dön té sé nek jo got ke let kez te tõ jel le gén nem vál toz tat 
az sem, hogy a Mé di atv. 57.  § (3) be kez dé se sze rint az
ORTT fel ada ta alap ve tõ en arra ter jed ki, hogy meg vizs gál -
ja, a je lent ke zõ szer ve ze tet a je lent ke zés re  való fel hí vás
köz zé té te le elõtt leg alább két év vel a rá vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rin ti be je gyez ték-e bí ró sá gi (ha tó sá gi) nyil ván tar -
tás ba. A Mé di atv. 57.  § (4) be kez dés ér tel mé ben a de le gá -
lás ra je lent ke zõ köz li azt, hogy az 56.  §-ban meg ha tá ro zot -
tak kö zül me lyik cso port ba tar to zik. E nyi lat ko zat azon ban 
nem zár ja ki, hogy az ORTT meg vizs gál ja, az adott tár sa -
dal mi szer ve zet  valóban az ál ta la meg je lölt cso port sze rin -
ti tu laj don sá gok kal bír-e. (Pl.  valóban em be ri jogi or szá -
gos szer ve zet rõl van adott eset ben szó.)

A mé di a ku ra tó ri u mok ese té ben az ala pí tó, az Or szág -
gyû lés nem tar tot ta fent a maga szá má ra a ke ze lõ szerv
köz vet len ki je lö lé sé nek jo gát (amely a köz ala pít vá nyok ra
vo nat ko zó sza bá lyok alap ján egyéb ként meg il let né), ha -
nem a tag ság elvi fel té te le it tör vény ben rög zí tet te, és egy
sa já tos jog ál lá sú, de ál lam igaz ga tá si fel ada to kat is el lá tó
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vet ru há zott fel a fel té te lek -
nek meg fe le lõ je lent ke zõk nyil ván tar tás ba vé te lé re. A Mé -
di atv. alap ján a de le gá lá si fel té te lek nek meg fe le lõ tár sa -
dal mi szer ve ze tek (te hát azok, ame lyek va la mely, az
56.  §-ban meg ha tá ro zott cso port ba tar toz nak, és a je lent -
ke zés re  való fel hí vás köz zé té te le elõtt leg alább két év vel
a rá juk vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti bí ró sá gi (ha tó sá gi)
nyil ván tar tás ba be je gyez tek) jo go sul tak arra, hogy a de le -
gá lá si el já rás ban  való rész vé tel hez szük sé ges nyil ván tar -
tás ba õket be je gyez zék. A ku ra tó ri u mi tag ság ra  való je -
lent ke zés tör vényi fel té te le i nek  való meg fe le lés meg ál la -
pí tá sa és a nyil ván tar tás ba vé tel köz lé se ma gán vi se li az ér -
de mi köz igaz ga tá si ha tó sá gi dön té sek jel lem zõ it, és ilyen -
ként az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek al kal ma zá si kö -
ré be von ha tó.
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Az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek ér vé nye sü lé se
szem pont já ból a Ket. és a Mé di atv. ren del ke zé se i nek egy -
más ra te kin tet tel tör té nõ ér tel me zé se azon ban a Mé di atv.
más sza bá lyai  miatt nem ve zet ered mény re. Bár a Ket.
98.  § (1) be kez dé se sze rint az ügy fél az el sõ fo kú ha tá ro zat
el len fel leb bez het, a 100.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint
nincs he lye fel leb be zés nek, ha az ügy ben tör vény azt ki -
zár ja. Mi köz ben a Mé di atv. 136.  § (2) be kez dé se sze rint az 
ORTT „ha tá ro za ta el len köz igaz ga tá si úton fel leb be zés -
nek nincs he lye”, és a 136.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben
a ha tá ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kér he tõ (mely nek
so rán) a bí ró ság a fe lül vizs gá lat ered mé nye ként az ORTT
ha tá ro za tát meg is vál toz tat hat ja, a 136.  § (1) be kez dé sé -
ben ta lál ha tó fel so ro lás, a dön tés ha tó sá gi jel le ge el le né re,
nem tar tal maz za a vizs gált nyil ván tar tás ba vé tel lel kap -
cso la tos ha tás kört. Más ként meg fo gal maz va: mi köz ben
a Ket. ren del ke zé se i nek és a Mé di atv. 57.  §-ának az ér tel -
me zé se arra ve zet ne, hogy a kér dé ses dön tés ha tó sá gi ter -
mé sze te  miatt a Mé di atv. 136.  § (2) és (3) be kez dé sé nek
ren del ke zé sei al kal maz ha tó ak, al kal ma zá su kat le ront ja
a 136.  § (1) be kez dé se. Egy ál lam igaz ga tá si szerv dön té sé -
vel össze füg gõ jog or vos lat kér dé se, és a dön tés meg ho za -
ta lá nak alap já ul szol gá ló ha tás kör mi nõ sí té se – ép pen
a jog or vos lat hoz  való al kot má nyos jog gal fenn ál ló kap -
cso lat  miatt – nem le het ér tel me zés tõl és ér tel me zõ tõl füg -
gõ kér dés.

Az Al kot mány a jog or vos lat hoz  való jo got az al kot má -
nyos alap jo gok kö zött rög zí ti. Az Al kot mány bí ró ság sze -
rint az 57.  § (5) be kez dé sé nek az a for du la ta, mely sze rint
„a tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint min den ki jog or -
vos lat tal él het” a jo gát vagy jo gos ér de két sér tõ bí ró sá gi,
köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, „uta lás az el té -
rõ sza bá lyo zá si le he tõ sé gek re az egyes el já rá sok ban, ille -
tõ leg arra, hogy a jog or vos lat nak több fé le for má ja le het.
(...) [v]agyis a jog or vos lat hoz  való jog, mint al kot má nyos
alap jog im ma nens tar tal ma az ér de mi ha tá ro za tok te kin te -
té ben a más szerv hez vagy (...) ugyan azon szer ve ze ten be -
lü li ma ga sabb fó rum hoz for du lás le he tõ sé ge. Ugyan ak kor
az ilyen fe lül vizs gá la tot nem biz to sí tó jog or vos lat nem fel -
tét le nül alkot mány elle nes a nem ér de mi, nem ügy dön tõ
ha tá ro za tok ese tén.” [5/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 27, 31.; 1636/D/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
515, 516.] Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a jog or -
vos lat hoz  való jog csu pán azt a kö ve tel ményt tá maszt -
ja – de azt sem ab szo lút kö ve tel mény ként – a tör -
vényhozóval szem ben, hogy az elsõ fo kon meg ho zott ér -
de mi dön té sek kel szem ben, azt fe lül vizs gá lan dó, ma ga -
sabb fó rum hoz le hes sen for dul ni, il let ve ha tó sá gi dön té -
sek kel szem ben ren del ke zés re áll jon a bí rói út [össze fog la -
ló jel leg gel: 42/2004. (XI. 9.) AB ha tá ro zat, ABH 2004,
551, 572.; meg erõ sí ti: 1/2008. (I. 11.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. ja nu ár 4, 12. 87/2008. (VI. 18.) AB ha tá ro zat, ABK
2008. jú ni us, 867, 877.].

Mind ezek alap ján meg ál la pít ha tó, hogy az Or szág gyû -
lés a Mé di atv. 136.  § (1) be kez dé sé nek a meg al ko tá sa kor
el mu lasz tot ta az ORTT ha tó sá gi jel le gû nyil ván tar tás ba
vé te li dön té sé nek a dön tés jel le gé hez iga zo dó ha tás kö ri
sza bá lyo zá sát, és így a dön tés sel szem be ni jog or vos lat
meg fe le lõ ga ran tá lá sát. Ezért az Al kot mány bí ró ság a ren -
del ke zõ rész 1. pont já ban rög zí tett ha tár idõ vel fel hív ta az
Or szág gyû lést a jog al ko tói mu lasz tás meg szün te té sé re.

4. Az Abtv. 48.  §-a alap ján az Al kot mány ban biz to sí -
tott jo ga i nak meg sér té se  miatt al kot mány jo gi pa nasszal
for dul hat az Al kot mány bí ró ság hoz az, aki nek jog sé rel me
az alkot mány elle nes jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö -
vet ke zett be, és egyéb jog or vos la ti le he tõ sé ge it már ki me -
rí tet te, ille tõ leg más jog or vos la ti le he tõ ség nincs szá má ra
biz to sít va. Az al kot mány jo gi pa naszt a jog erõs ha tá ro zat
kéz be sí té sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül le het írás ban
be nyúj ta ni.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az in dít vá -
nyo zók be ad vá nya i nak tar tal ma az Abtv. idé zett,
48.  §-ában fog lalt fel té te lek nek nem tesz ele get. Az Al kot -
mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint az al kot mány jo gi
pa nasz be nyúj tá sá nak fel té te lei közé tar to zik, hogy az Al -
kot mány ban biz to sí tott jog sé rel me az alkot mány elle nes
jog sza bály al kal ma zá sa foly tán kö vet kez zék be. Ezért az
Abtv. alap ján a sza bá lyo zás hi á nya  miatt, azaz mu lasz tás -
ban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló in dít vány al kot mány jo gi pa nasz ként  való elõ ter jesz -
tése az Abtv.-bõl nem ve zet he tõ le [1044/B/1997. AB ha -
tá ro zat, ABH 2004, 1160, 1176.; 986/B/1999. AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 889, 900.; 276/D/2002. AB ha tá ro zat,
ABH 2006, 1369, 1373.; 3/2007. (II. 13.) AB ha tá ro zat,
ABH 2007, 107, 110.].

Az Ügy rend 29.  § e) pont ja sze rint az Al kot mány bí ró -
ság az in dít ványt vissza uta sít ja, ha a be nyúj tott al kot -
mány jo gi pa nasz nem fe lel meg az Abtv. 48.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek.

Mind ezek  miatt az Al kot mány bí ró ság az al kot mány jo gi 
pa nasz ként elõ ter jesz tett ké rel me ket vissza uta sí tot ta.

5. Az Al kot mány bí ró ság vé ge ze tül a Mé di atv. 57.  §
(7) be kez dé sé nek a ,,vele azo nos cso port ba tar to zó más
szer ve zet” szö veg ré sze alkot mány elle nességének meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló – a jog biz ton ság, il let ve az Al kot mány
70/A.  §-ának sé rel mé re ala pí tott – in dít vá nyo kat vizs gál ta
meg.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint „[a] jog ál lam
nél kü löz he tet len ele me a jog biz ton ság. A jog biz ton ság az
ál lam – s 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 gyis a jog biz ton ság
nem csu pán az egyes nor mák egy ér tel mû sé gét kö ve te li
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meg, de az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá mít -
ha tó sá gát is.” [lásd elõ ször: 9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat,
ABH 1992, 59, 65.]. A 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá -
ban az Al kot mány bí ró ság elvi él lel mu ta tott rá arra, hogy
„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 – amely az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság fon tos ele me – 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.” (ABH 1992, 135, 142.). Több ha tá ro zat rög zí tet -
te azt is, hogy a nor ma vi lá gos ság sé rel me  miatt ak kor ál la -
pít ha tó meg az alkot mány elle nesség, ha a sza bá lyo zás
a jog al kal ma zó szá má ra ér tel mez he tet len, vagy el té rõ ér -
tel me zés re ad mó dot, il let ve te ret en ged a szub jek tív, ön -
ké nyes jog al kal ma zás nak, ami nek kö vet kez té ben a nor ma
ha tá sát te kint ve ki szá mít ha tat lan, elõ re nem lát ha tó hely -
ze tet te remt a cím zet tek szá má ra [össze gez ve: 31/2007.
(V. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 2007, 368, 378.]. Al kot mány -
sér tés nek csak az mi nõ sül, ha a sé rel me zett jog sza bály tar -
tal ma olyan mér ték ben ho má lyos, vagy ren del ke zé sei
olyannyi ra el lent mon dá so sak, hogy a tisz tá zat lan ság fel ol -
dá sá ra a jog sza bály-ér tel me zés már nem ele gen dõ, s a jog -
al ko tá si fo gya té kos ság az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé -
ben dek la rált jog ál la mi ság szer ves ré szét al ko tó jog biz ton -
ság sé rel mét idé zi elõ (1263/B/1993. AB ha tá ro zat, ABH
1994, 672, 673–674.).

A Mé di atv. 57.  § (7) be kez dé se rög zí ti, hogy ha egy
szer ve zet már élt de le gá lá si jo gá val (en nek sza bá lya it az
57.  § tar tal maz za) és a vele azo nos cso port ba tar to zó más
szer ve ze tek kö zül van olyan, amely még nem de le gált,
ezen szer ve zet a ku ra tó ri u mi meg bí za tá sá nak le jár tá tól
szá mí tott há rom éven be lül nem ve het részt sem a meg ál la -
po dás ban, sem a sor so lás ban. Az Al kot mány bí ró ság ál lás -
pont ja sze rint e sza bály a jog al kal ma zó szá má ra fel is mer -
he tõ, egy fé le kép pen ér tel mez he tõ, vi lá gos és al kal maz ha -
tó nor ma tar tal mat hor doz: a sza bá lyo zás rend sze ré bõl,
a szö veg kör nye zet bõl egy ér tel mû, hogy a ,,vele azo nos
cso port ba tar to zó szer ve zet” ki fe je zés a tör vény az 56.  §-a
sze rin ti cso por tok ra utal. A ren del ke zés a jog biz ton ság kö -
ve tel mé nyét te hát nem sér ti, ezért az Al kot mány bí ró ság
in dít vá nyo kat eb ben a te kin tet ben el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja: a Mé di atv. 57.  §
(7) be kez dé se és az Al kot mány 70/A.  §-a (a hát rá nyos
meg kü lön böz te tés ti lal ma) kö zött az in dít vá nyo zók ál tal
fel ho zott in do kok alap ján nincs ér té kel he tõ al kot mány jo gi 
kap cso lat. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az al -
kot má nyos sá gi össze füg gés hi á nya az in dít vány el uta sí tá -
sát ered mé nye zi. [698/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1991,
716–717.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
197, 201.; 720/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 1005,
1007.; 380/D/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2004, 1306,
1313–1314.]

Az Al kot mány bí ró ság ezért az in dít vá nyo kat eb ben a te -
kin tet ben szin tén el uta sí tot ta.

Je len ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te -
lé re a mu lasz tás meg ál la pí tá sa  miatt ke rült sor.

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: 496/B/2003.

Dr. Len ko vics Bar na bás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ren del ke zõ rész elsõ pont já val: ál lás -
pon tom sze rint a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít ványt is el kel lett
vol na uta sí ta ni.

1. Vé le mé nyem el sõ sor ban a nyil ván tar tás ba vé tel tár -
gyá ban ho zott ORTT-dön tés jogi jel le gé nek a tel jes ülés
ál lás pont já tól el té rõ meg íté lé sén alap szik.

Az ORTT sa já tos jog ál lá sú ál lam igaz ga tá si szerv. Egy
ko ráb bi dön té sé ben az Al kot mány bí ró ság hang sú lyoz ta,
hogy „[a] köz igaz ga tá si szerv nem min den jo got, vagy kö -
te les sé get meg ál la pí tó el já rá sa, ak tu sa ke let kez tet az Áe.
ha tá lya alá tar to zó köz igaz ga tá si ügyet, ha nem csak a ha -
tó sá gi ügy ben  való el já rá sa és dön té se. A köz igaz ga tá si
szerv ha tó sá gi ügy ben jár el, ha in téz ke dé se ál lam igaz ga -
tá si jog vi szonyt hoz lét re, s ha az ügy ben ho zott dön té se
köz ha tal mi jel le gû és an nak köz ha tal mi úton sze rez ér -
vényt” (719/B/2001. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1552,
1557.). A vizs gált ügy ben ál lás pon tom sze rint épp az
ORTT-dön tés ha tó sá gi jel le ge hi ány zik. Az ORTT csak
a Mé di atv. 136.  § (1) be kez dé sé ben ta xa tív jel leg gel fel so -
rolt ese tek ben jár el köz igaz ga tá si szerv ként, a je len ügy -
ben vizs gált ha tás kö re azon ban nem sze re pel eb ben a fel -
so ro lás ban. A je lent ke zõ szer ve ze tek nyil ván tar tás ba vé te -
le so rán az ORTT a köz ala pít vá nyok ku ra tó ri u ma i nak ki -
je lö lé sé re jo go sult ala pí tó – az Or szág gyû lés – fel ha tal ma -
zá sa alap ján, an nak kép vi se le té ben jár el, és ké szí ti elõ
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a ku ra tó ri u mok jog sze rû meg ala kí tá sát. En nek so rán nem
köz ha tal mi szerv ként, nem ha tó ság ként jár el, ha tó sá gi
nyil ván tar tást nem ve zet,  valódi dön té si, mér le ge lé si jog -
kö re nincs is, csu pán az Or szág gyû lés meg bí zá sá ból jegy zi 
azo kat a je lent ke zõ ket, ame lyek az ala pí tó ál tal au to nóm
mó don meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel nek, és a mé -
di a ku ra tó ri u mok ban mint a köz ala pít vá nyok ke ze lõ szer -
ve i ben tag ság ra pá lyáz hat nak. A Mé di atv. 57.  § (3) be kez -
dé se sze rint az ORTT fel ada ta csak arra ter jed ki, hogy
meg vizs gál ja, a je lent ke zõ szer ve ze tet a je lent ke zés re  való 
fel hí vás köz zé té te le elõtt leg alább két év vel a rá vo nat ko zó 
sza bá lyok sze rint be je gyez ték-e a bí ró sá gi (ha tó sá gi) nyil -
ván tar tás ba. A ku ra tó ri u mi tag ság ra  való je lent ke zés ala -
nyi jo go sult sá gát  valójában ez a jogi tény (kons ti tu tív ha tá -
lyú bí ró sá gi, ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé tel) ke let kez te ti.
A több sé gi ha tá ro zat tól el té rõ en ál lás pon tom az, hogy
sem mi lyen más, ér de mi fel té tel vizs gá la tá ra nincs ha tás -
kö re az ORTT-nek: nem bí rál hat ja pél dá ul fe lül a je lent ke -
zõ arra vo nat ko zó köz lé sét, hogy az 56.  §-ban meg ha tá ro -
zot tak kö zül me lyik cso port ba tar to zik. Az ORTT „dön té -
si” jog kö re te hát  valójában csu pán ad mi niszt rá ció, sem mi -
lyen mér le ge lé si,  valódi dön té si jo got nem je lent.

Tény – ezt a több sé gi ha tá ro zat he lye sen ál la pít ja meg –, 
hogy je len eset ben az ala pí tó nem tar tot ta fenn a maga szá -
má ra a ke ze lõ szerv köz vet len ki je lö lé sé nek jo gát (amely
a köz ala pít vá nyok ra vo nat ko zó sza bá lyok alap ján egyéb -
ként meg il let né), ha nem a tag ság elvi fel té te le it jog sza -
bály ban – tör vény ben – rög zí tet te, és a ta gok a fel té te lek -
nek meg fe le lõ je lent ke zõk kö zül ke rül nek ki je lö lés re
(egy más kö zöt ti meg egye zé sük alap ján vagy en nek hi á -
nyá ban sor so lás út ján). E meg ál la pí tás leg lé nye ge -
sebb – és az ügy meg íté lé se szem pont já ból vé le mé nyem
sze rint dön tõ – ele me az, hogy a vizs gált eset ben köz ala -
pít vány ke ze lõ szer vé nek a meg ala kí tá sá ról van szó, nem
pe dig va la mely ügy fe let érin tõ, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás sza bá lyai sze rint zaj ló köz igaz ga tá si, köz ha tal mi
te vé keny ség rõl. Az ORTT el já rá sá ra a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/C.  §-ában fog lalt
ren del ke zé sek al kal ma zan dók. Lé nye ges nek tar tom e kör -
ben hang sú lyoz ni, hogy amennyi ben az Or szág gyû -
lés – ala pí tói jog kö ré ben el jár va – a ku ra tó ri u mi ta gok ki -
je lö lé sét tény le ge sen sa ját maga vé gez né el, és e fo lya mat -
ban az ORTT-nek vagy más szerv nek fel ada tot nem adna,
ak kor fel sem me rül het ne, hogy dön té se el len jog or vos lat -
nak vol na he lye.

Mind ezek alap ján a több sé gi ha tá ro zat tól el té rõ en ál lás -
pon tom az, hogy az ORTT a ku ra tó ri u mi je lent ke zé sek tár -
gyá ban az ala pí tó Or szág gyû lés kép vi se le té ben el jár va
nem hoz olyan ha tó sá gi dön tést, amely el len az Al kot mány 
alap ján jog or vos la ti jo got kel le ne biz to sí ta ni: a ku ra tó ri u -
mi tag ság ra  való je lent ke zés tör vényi fel té te le i nek  való
meg fe le lés meg ál la pí tá sa és en nek köz lé se – jel le gét te -
kint ve – a je len sza bá lyo zá si kör nye zet ben nem mi nõ sül
ér de mi köz igaz ga tá si, ha tó sá gi dön tés nek, s ilyen ként az

nem is von ha tó az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé nek al -
kal ma zá si kö ré be.

2. Mind eze ken túl me nõ en je len tõs szem pont ként ér té -
kel tem azt is, hogy az ORTT az Or szág gyû lés fel ügye le te
alatt álló [Mé di atv. 32.  § (1) be kez dés] füg get len, au to nóm 
ál lam igaz ga tá si szerv. Az zal, hogy az Or szág gyû lés
e szerv re bíz ta, hogy kép vi se le té ben el jár jon és ne vé ben
ala pí tói jo ga it gya ko rol ja, köz vet ve a mé di a ku ra tó ri u -
mok – és a köz mé dia – füg get len sé gé nek egy spe ci á lis biz -
to sí té kát adta. A vizs gált ORTT-dön tés ha tó sá gi ter mé sze -
tû vé mi nõ sí té se (vissza köz jo gi a sí tá sa) ér tel me zé sem ben
azt is je len ti, hogy en nek az au to nó mi á nak egy ré sze el -
vész, amit ag gá lyos nak tar tok.

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

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

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1074/2009. (V. 20.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács 
Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl  szóló
Keretegyezménye végrehajtásáról  szóló 

harmadik idõszaki jelentésérõl

1. A Kor mány el fo gad ja a Ma gyar Köz tár sa ság nak az
Eu ró pa Ta nács Nem ze ti Ki sebb sé gek Vé del mé rõl  szóló
Ke ret egyez mé nye vég re haj tá sá ról  szóló har ma dik idõ sza -
ki je len té sét (a továb biak ban: je len tés).

2. A Kor mány fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy
az ál ta la meg bí zott sze mélyt, hogy a je len tést – an gol
nyelv re tör té nõ le for dít ta tá sát köve tõen – az Eu ró pa
 Tanács fõ tit ká rá nak adja át.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány 
1075/2009. (V. 20.) Korm.

határozata

az új humán influenzavírus megjelenése  miatt kialakult helyzetre tekintettel
az inf lu en za pan dé mia el le ni fel ké szü lés for rá sá nak biz to sí tá sá ról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben
232,8 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát ren de li el az Egész ség ügyi Kész let gaz dál ko dá si In té zet ré szé re
a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

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

Mel lék let az 1075/2009. (V. 20.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um 

Fe je zet szá ma és meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.
Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 232,8

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –232,8

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XXI. Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

002972 4 Gyó gyí tó-meg elõ zõ el lá tás or szá gos szak in té ze tei 232,8

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zárolása
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 232,8 232,8

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
22/2009. (V. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz
Köztársaság Kormánya közötti oktatási, tudományos

és kulturális egyezmény szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter és
a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya és a Be la rusz Köz tár sa ság Kor má nya kö zöt ti
ok ta tá si, tu do má nyos és kul tu rá lis egyez mény be mu ta tott
szö ve gé nek – a jó vá ha gyás fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le -
ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés 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;

3. fel hí vom az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, hogy a
szer zõ dés ki hir de té sé rõl szó ló kor mány ren de let ter ve ze tét
a szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en
ha la dék ta la nul ter jessze a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök
23/2009. (V. 20.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság és Mongólia közötti 
szociális biztonsági egyezmény létrehozására adott

felhatalmazásról

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.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, az egész ség ügyi mi nisz ter és
a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság és Mon gó lia kö -
zöt ti szo ci á lis biz ton sá gi egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az egész ség ügyi mi nisz tert, hogy
– az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so -
kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az egész ség ügyi mi nisz tert vagy az
ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként 
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény
lét re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira to kat
 adja  ki;

5. fel hí vom az egész ség ügyi mi nisz tert és a kül ügy mi -
nisz tert, hogy az Egyez mény lét re ho zá sát köve tõen az
Egyez mény vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra  való
fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul
ter jesszék a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök
24/2009. (V. 20.) 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 szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tás kö röm ben el jár va 

2009. má jus 19-ei ha tállyal

dr. Boz zay Eri kát,

dr. Ga ram he gyi Ábelt,

Mes ter Zol tánt és

dr. Sza ló Pé tert

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak ál -
lam tit ká rá vá ki ne ve zem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

 

Az Országos Választási Bizottság
165/2009. (V. 20.) OVB 

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és dr.
G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos
 népszavazási kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. áp ri lis 20-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy a vá lasz tá si bi zott sá gok nem vá lasz tott
tag ja it a vá lasz tá si bi zott ság ülé sén – sza va za ti jog he -
lyett – ta nács ko zá si jog il les se meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni.

A kez de mé nye zés a vá lasz tá si el já rás egy lé nye ges ele -
mé nek, a vá lasz tá si bi zott sá gok mû kö dé sé nek meg vál toz -
ta tá sá ra irá nyul. A kér dés a vá lasz tó pol gá rok ré szé rõl a vá -
lasz tott és de le gált ta gok bi zott ság ban be töl tött sze re pé -
nek, va la mint an nak a tény nek az is me re tét fel té te le zi,
hogy a sza va zat szám lá ló bi zott ság is a Ve. alap ján vá lasz -
tá si bi zott ság nak mi nõ sül, így az ered mé nyes nép sza va zás
ezen bi zott sá gok mun ká ját is érin te né. Te kin tet tel arra,
hogy a vá lasz tó pol gá rok tól a ha tá lyos jog sza bá lyok ilyen

mély re ha tó is me re te nem vár ha tó el, az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
166/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és dr. G. K. ma gán -
sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. áp ri lis 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Kez de mé nyez zük, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
17.  §-a sze rint a népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy -
ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér -
dést. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra a kez de mé nye zés tár gya nem
egy ér tel mû, mert mö göt tes jog sza bá lyi is me re tek hi á nyá -
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ban a vá lasz tó pol gá rok nem tud ják, mit je lent je len leg
a vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé nek hi á nya, il -
let ve mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár na an nak meg adá sa.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
167/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. Z. V. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy sza bály sér tés he lyett bûn -
cse lek mény nek mi nõ sül jön a ket tõ ezer fo rin tot meg ha la dó
lo pás, sik kasz tás, jog ta lan el sa já tí tás, or gaz da ság, a ket -
tõ ezer fo rin tot meg ha la dó kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí -
tõ fi ze té si esz köz zel  való vissza élés, csa lás, szán dé kos ron -
gá lás és a ket tõ ezer fo rin tot meg ha la dó va gyo ni hát rányt
oko zó hût len ke ze lés?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés el len té tes az al kot má nyos bün te tõ jog

kö ve tel mé nye i vel ab ból a szem pont ból, hogy a je len le gi
bün te té si rend szer hez ké pest arány ta la nul sú lyo sabb mi -
nõ sí té se ket kí ván be ve zet ni a meg ha tá ro zott cse lek mé -
nyek re, és ez ál tal meg bont ja az ará nyos sá got a bün te tõ jo gi 
szank ci ók sú lyo zá sá ban. Ez a bün te tõ-igaz ság szol gál ta tás
al kot má nyos el ve i nek olyan mér té kû mó do sí tá sát igé nyel -
né, ami az Al kot mány mó do sí tá sa nél kül nem  valósítható
meg. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
a hi te le sí tést meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) pont ján,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
168/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. Z. V. ma -
gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 21-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a bûn hal ma zat ban vagy
vissza esõ ként szán dé kos, sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse -
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lek ményt har ma dik vagy to váb bi al ka lom mal el kö ve tõ sze -
mély ne le gyen pró bá ra bo csát ha tó, to váb bá a rá ki sza -
ban dó bün te té si té tel alsó és fel sõ ha tá ra sza bad ság vesz -
tés ese tén a két sze re sé re emel ked jen és amennyi ben az így
meg emelt bün te té si té tel fel sõ ha tá ra el éri vagy meg ha lad -
ja a ti zen hat évet, úgy az el kö ve tõ vel szem ben élet fogy tig
tar tó sza bad ság vesz tést kell jen ki szab ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Mind a jog al ko tó, mind a vá lasz tó pol gá rok
szá má ra meg ne he zí ti a kér dés ér tel me zé sét, hogy a nép -
sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés szá mos kér dést von egy -
be, úgy, mint a bûn hal ma zat ban vagy vissza esõ ként szán -
dé kos, sze mély el le ni erõ sza kos bûn cse lek ményt el kö ve tõ
sze mély pró bá ra bo csát ha tó sá gá nak fel té te le it, az ilyen
eset ben ki szab ha tó bün te té si té tel alsó és fel sõ ha tá rá nak
meg eme lé sét, va la mint az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz -
tés ki sza bá sá nak egy új ese tét. Ezek a kér dé sek azon ban
kü lön-kü lön is meg vá la szol ha tók. A kez de mé nye zés
össze tett sé ge  miatt a vá lasz tó pol gár nak nincs le he tõ sé ge
meg kü lön böz te tést ten ni, és rész kér dé sen ként vé le ményt
nyil vá ní ta ni. En nek alap ján a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt kér dés re nem le het egy ér tel mû en vá la szol ni, ezért az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
169/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. J. ma gán -

sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért–e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk man dá tu muk meg szû né se kor vég ki elé gí tést ne kap has -
sa nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés azon ban meg té vesz ti a vá -
lasz tó pol gá ro kat, hi szen azt a lát sza tot kel ti, mint ha az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ ket meg bí za tá suk meg szû né sé nek
min den ese té ben vég ki elé gí tés il le ti meg. Ez zel szem ben
az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té -
sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi LVI. tör vény
9.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint, a kép vi se lõ
csak ak kor jo go sult to váb bi hat hó na pon ke resz tül az alap -
dí já nak és pót dí já nak a meg bí za tás meg szû né sét meg elõ zõ 
hat ha vi át la gá nak meg fe le lõ össze gû el lá tás ra, ha meg bí -
za tá sa az Or szág gyû lés mû kö dé sé nek be fe je zé sé vel szû -
nik meg. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság meg té vesz tõ jel le ge  miatt a kez de mé nye zés hi te le sí té -
sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te let díj ár ól, 
költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló 1990. évi
LVI. tör vény 9.  §-ának (1) be kez dé sén, az Nsztv. 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or -
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vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
170/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. J. ma gán -
sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért–e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si és ön kor -
mány za ti kép vi se lõk a le adott sza va za tu kért tel jes anya gi
fe le lõs ség gel tar toz za nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés bõl azon ban nem de rül ki,
hogy az pon to san mire irá nyul, nem ha tá roz ha tó meg,
hogy a kez de mé nye zõ a kér dés ben tar tott ered mé nyes nép -
sza va zás ered mé nye képp mi lyen jog ha tás ki vál tá sát kí -
ván ja el ér ni.

Te kin tet tel arra, hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá -
nyán sze rep lõ kér dés tar tal ma nem ér tel mez he tõ és ez ál tal
nem fe lel meg a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kri té ri u -
má nak, a jog al ko tó jog al ko tá si fel ada ta sem ha tá roz ha tó
meg. A fent le ír tak alap ján Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí -
té sét.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, és a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
171/2009. (V. 20.) OVB

határozata
 
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én

meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. J. ma gán -
sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért–e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk tisz te let dí juk fe lét kap ják mind ad dig, amíg az or szág -
gyû lés mu lasz tá sos tör vénysértést kö vet el?”
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
azon ban nem egy ér tel mû, hi szen nem ha tá roz ha tó meg, az
Or szág gyû lés re vo nat koz tat va mit je lent a mu lasz tá sos
tör vénysértés – jog rend ben nem lé te zõ – fo gal ma.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
172/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. J. ma gán -
sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -

zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért–e Ön az zal, hogy a kor mány tag jai, to váb bá
az ál ta luk meg bí zott sze mé lyek meg bí za tá suk meg szû né se -
kor ne kap has sa nak vég ki elé gí tést?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Je len eset ben mind a jog al ko tó, mind a vá lasz -
tó pol gá rok szá má ra meg ne he zí ti a kér dés ér tel me zé sét,
hogy a kez de mé nye zõ nem ha tá roz za meg, mit kell a ,,kor -
mány tag jai ál tal meg bí zott sze mély” ki té tel alatt ér te ni.
Te kin tet tel arra, hogy nem tisz tá zott, pon to san me lyik az
a sze mé lyi kör, amely re vo nat ko zó an a jog al ko tó nak jog -
al ko tá si kö te le zett sé ge ke let kez ne a kér dés ben tar tott ered -
mé nyes nép sza va zás ese tén, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak
hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
173/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a D. J. ma gán -
sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 30-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért–e Ön az zal, hogy az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk kép vi se lõi mun ká ju kért a min den ko ri mi ni mál bér hat -
szo ro sát meg nem ha la dó össze get kap has sa nak?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 13.  §-a alap ján 
a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy kell meg fo gal -
maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá la szol ni. A Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény (a továb biak ban: Al kot mány) 20.  §-ának (4) be kez dé se
sze rint az or szág gyû lé si kép vi se lõt a köz ér de ké ben vég zett
te vé keny sé gé ért tisz te let díj, meg ha tá ro zott ked vez mé nyek és 
költ sé ge ik fe de zé sé re költ ség té rí tés il le ti meg. Nem tisz tá zott 
azon ban, hogy az a kez de mé nye zõ ál tal ne ve sí tett, „az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk kép vi se lõi mun ká ju kért ka pott
összeg” ki té tel pon to san mit ta kar, va gyis mi lyen té te lek bõl
áll az az „összeg”, amely nek ér té ke nem ha lad hat ja meg
a min den ko ri mi ni mál bér hat szo ro sát. Kü lön-kü lön a tisz te -
let díj, a költ ség té rí tés, vagy a kép vi se lõk ré szé re járó, meg ha -
tá ro zott ked vez mé nyek ér té ke nem ha lad hat ja meg az kez de -
mé nye zés ben em lí tett ér ték ha tárt, eset leg mind há rom együt -
tes össze ge.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 20.  §-ának (4) be kez dé sén, az 
Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és 13.  § (1) be kez dé -
sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
174/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a H. A. ma gán sze mély ál tal

be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. má jus 4-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet -
ke zõ sze re pelt:

,,Új kor mány vál tás ra van szük ség”
A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi

XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 28/B.  § (1) be -
kez dé se alap ján or szá gos népi kez de mé nye zés tár gya az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le het. Az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a kez de mé -
nye zés ben meg fo gal ma zott „új kor mány vál tás szük sé ges -
sé ge” tárgy ban az Or szág gyû lés nek nincs ne ve sí tett ha tás -
kö re, il let ve a kér dés nem ha tá roz za meg, hogy a kez de mé -
nye zés nyo mán, a Par la ment me lyik ha tás kö ré be tar to zó
kér dést tár gyal jon. Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé sén, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
175/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va Éli ás Ádám,
(1096 Bu da pest, Hal ler u. 23–25.E. IV. 408.) a Vál lal ko zá -
sok Ér dek vé del mi Szö vet sé ge el nö ke ál tal be nyúj tott or -
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szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 8-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon sen kit ne
le hes sen ki la kol tat ni, jog sze rû en el fog lalt, egyet len ott ho -
ná ból?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés a vá lasz tó pol gá ri és a jog al -
ko tói egy ér tel mû ség kri té ri u má nak sem fe lel meg, mi vel
nem egy ér tel mû, hogy a kez de mé nye zés vo nat ko zá sá ban
pon to san mit ta kar a ,,jog sze rû en el fog lalt egyet len ott ho -
ná ból” ki té tel. Te kin tet tel arra, hogy a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés re nem le het egy ér tel mû en vá la szol ni,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív hi te -
le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján,
13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz -
ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
176/2009. (V. 20.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 14-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va Ve csei Jó zsef,

(7150 Bony hád, Rá kó czi Fe renc u. 68–70.) az Or szá gos Vá -
lasz tá si Szö vet ség el nö ke ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 12-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

„Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés mó do sít sa az
1989. évi XXXIV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sét, hogy egyé ni
vá lasz tó ke rü le tek ben csak füg get len je lölt in dul has son,
a je löl tet pár tok kam pá nyuk kal és anya gi ak kal ne tá mo -
gat has sák?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A nép sza va zá si kez de mé nye zés két kér dést
von egy be, amely ki zár ja az egy ér tel mû sé get. A kér dés
elsõ ré sze a kez de mé nye zés ben em lí tett jog sza bály olyan
tar tal mú mó do sí tá sá ra vo nat ko zik, mely nek ér tel mé ben,
az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben a továb biak ban csak párt -
sem le ges, füg get len je löl tek in dul has sa nak, míg a kér dés
má so dik ré sze ezen je löl tek po li ti kai pár tok ál tal tör té nõ
tá mo ga tá sá ról szól.

A kez de mé nye zés bur kol tan az Al kot mány mó do sí tá sát
is je len te né, hi szen a nép sza va zá si kér dés tar tal mi lag el -
len té tes az Al kot mány 3.  §-ának (2) be kez dé sé vel, amely
sze rint a pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá -
ban és ki nyil vá ní tá sá ban.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1290 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

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


