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II. Tör vé nyek

2009. évi XXXVIII.
törvény

a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét
érintõ tör vények módosításáról és egyéb, munkaügyi

szempontból szükséges intézkedésekrõl*

Az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

1.  § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-ának (3)–(11) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (5) be kez dés b) pont já ban fog lalt fel té te lek tel -
je sü lé sét nem kell vizs gál ni, ha a tá mo ga tás irán ti ké re lem
be nyúj tó já nál szak szer ve zet, üze mi (köz al kal ma zot ti) ta -
nács (üze mi meg bí zott, köz al kal ma zot ti kép vi se lõ) nem
mû kö dik, fel té ve, hogy ezek mû kö dé se hi á nyát nem a
 támogatás irán ti ké rel met be nyúj tó mun kál ta tó – a mun ka -
vál la lók szer vez ke dé si jo gá nak meg sér té sét ered mé nye -
zõ – jog erõs ha tó sá gi vagy bí ró sá gi ha tá ro zat tal meg ál la pí -
tott jog sér tõ el já rá sa idéz te elõ.

(4) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te le i nek  való meg fe le lés hi á nya
ese tén tá mo ga tás nem nyújt ha tó.

(5) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a tá mo ga tás igénylõ -
jével szem ben

a) a mun ka vi szony lé te sí té sé vel össze füg gõ be je len té si 
kö te le zett ség [az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 16.  § (4) be kez dés a) pont] el mu lasz tá sa,

b) a mun ka vál la lók kép vi se lõ i vel (szak szer ve zet vagy
üze mi ta nács, üze mi meg bí zott, il let ve köz al kal ma zot ti
 tanács, köz al kal ma zot ti kép vi se lõ) vagy a szak szer ve zet,
üze mi ta nács, il let ve köz al kal ma zot ti ta nács kép vi se lõ jé -
vel össze füg gés ben

ba) a szak szer ve zet szer ve zé sét biz to sí tó sza bá lyok
meg sér té se, vagy

bb) a Mun ka Tör vény köny ve 23.  §-a (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, a mun kál ta tót a szak szer ve ze ti ki fo gás sal
érin tett in téz ke dés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sé re vo -
nat ko zó kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu lasz tá sa, vagy

bc) a Mun ka Tör vény köny ve 28.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott mun kál ta tói kö te le zett ség elmulasz -
tása,

c) a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez
szük sé ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé re vo nat ko zó
ren del ke zé sek kö zül a mun kál ta tó és a mun ka vál la ló
 közötti jog vi szony tar tal má nak meg nem fe le lõ meg ál la -
po dás kö té se [Mun ka Tör vény köny ve 75/A.  §-a],

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.

d) jog sza bály ban vagy kol lek tív szer zõ dés ben – ide ért -
ve a mi nisz ter ál tal az ága zat ra, al ága zat ra ki ter jesz tett kol -
lek tív szer zõ dést is – meg ál la pí tott mun ka bér össze gé re,
va la mint a mun ka bér vé del mé vel össze füg gés ben a mun -
ka bér ki fi ze té sé nek ha tár ide jé vel kap cso la tos ren del ke zé -
sek meg sér té se,

e) a mun ka idõ-nyil ván tar tás hi á nya vagy ket tõs mun -
ka idõ-nyil ván tar tás ve ze té se [Mun ka Tör vény köny ve
140/A.  § (1) be kez dés a) pont],

f) kül föl di Ma gyar or szá gon en ge dély hez kö tött fog -
lalkoztatása ese tén az en ge dély meg ké ré sé re vo nat ko zó
mun kál ta tói kö te le zett ség el mu lasz tá sa,

g) a mun ka erõ-köl csön zés re vo nat ko zó, a Mun ka Tör -
vény köny ve 193/D.  §-a (1) be kez dé sé nek a nyil ván tar tás -
ba vé tel lel kap cso la tos sza bá lya i nak meg sér té se, va la mint

h) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény alap ján az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér té se
miatt a ha tás kö ré ben el já ró ille té kes ha tó ság, ille tõ leg a bí -
ró ság a tá mo ga tás igény lé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ két
éven be lül jog erõ re emel ke dett és vég re hajt ha tó vá vált
köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal, ille tõ leg jog erõs bí ró sá gi ha tá -
ro zat tal a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott hát rá nyos jog kö -
vet kez ményt al kal ma zott.

(6) A tá mo ga tás ra  való jo go sult sá got ki zár ja, ha a tá mo -
ga tás igény lõ jét

a) a mun ka ügyi ha tó ság mun ka ügyi bír ság gal súj tot ta,
vagy az (5) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott jog sér tés
el kö ve té se  miatt a Mun ka erõ pi a ci Alap ba tör té nõ be fi ze -
tés re kö te lez te, vagy

b) az ál la mi adó ha tó ság az (5) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott jog sér tés el kö ve té se  miatt az adó zás rend -
jérõl  szóló tör vény sze rin ti mu lasz tá si bír ság gal súj tot ta,
vagy

c) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü -
lé sét el len õr zõ ha tó ság az (5) be kez dés h) pont já ban meg -
ha tá ro zott jog sér tés el kö ve té se  miatt az egyen lõ bá nás -
mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló tör -
vény alap ján bír ság gal súj tot ta,

és
d) – amennyi ben az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott

köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt ke re -
se tet in dí tot tak – bí ró ság a ke re se tet ér dem ben el uta sí tot ta.

(7) Az (5)–(6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en tá mo -
ga tás nyújt ha tó, ha

a) a tá mo ga tás irán ti ké rel met be nyúj tó mun kál ta tó val
szem ben az (5) be kez dés c)–h) pont ja sze rin ti jog sér tés
 elkövetése  miatt a (6) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez ményt 
al kal maz ták, és

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott jog sér tést meg ál la pí tó
köz igaz ga tá si ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl és vég re -
hajt ha tó vá vá lá sá tól szá mí tott két éven be lül a ha tó ság
a ko ráb bi val azo nos jog sér tés el kö ve té sét nem ál la pí tot ta
meg. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban több te lep hellyel ren -
del ke zõ mun kál ta tó ese té ben a jog sér tést meg ál la pí tó köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl és vég re hajt -
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ha tó vá vá lá sá tól szá mí tott két éven be lül el kö ve tett is mé -
telt jog sér té sen az ugyan azon te lep he lyen két éves idõ sza -
kon be lül jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal meg ál la pí -
tott azo nos jog sér tést kell ér te ni.

(8) A tá mo ga tást nyúj tó szerv a tá mo ga tá si meg ál la po -
dás meg kö té se elõtt is kö te les el len õriz ni, hogy a tá mo ga -
tás ra  való jo go sult ság fel té te lei fenn áll nak-e. Amennyi ben 
– a (7) be kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel –

a) a tá mo ga tás igény lõ jé vel szem ben a tá mo ga tás
igény lé se és a tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té se kö zöt ti 
idõ szak ban az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog sér tés
 miatt a (6) be kez dés sze rin ti jog kö vet kez ménnyel súj tott,
mun ka ügyi jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs és végrehajt -
ható köz igaz ga tá si, ille tõ leg bí ró sá gi ha tá ro za tot hoz tak,
vagy

b) a tá mo ga tás igény lé se elõtt el kö ve tett jog sér tést
meg ál la pí tó köz igaz ga tá si ha tá ro zat a tá mo ga tás igény lé se 
és a tá mo ga tá si meg ál la po dás meg kö té se kö zöt ti idõ szak -
ban emel ke dik jog erõ re és vá lik vég re hajt ha tó vá,
a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság meg szû nik. Eb ben az eset -
ben a tá mo ga tást nyúj tó szerv – amennyi ben a tá mo ga tás -
ról dön tést ho zott – a tá mo ga tást meg ál la pí tó dön té sét
 köteles vissza von ni. A tá mo ga tás tól el esõ mun kál ta tó he -
lyé be – új tá mo ga tá si dön tés sel – a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok e §-ban meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lõ 
új mun kál ta tó lép het.

(9) A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét köve tõen jog -
erõ re emel ke dett és vég re hajt ha tó vá vált köz igaz ga tá si
 határozattal meg ál la pí tott jog sér té sek, il let ve ezek nek
a ha tó ság hon lap ján a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét
kö ve tõ nyil vá nos ság ra ho za ta la a tá mo ga tás ra  való jo go -
sult sá got nem be fo lyá sol ja.

(10) A tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lé nek mi nõ -
sül, ha a tá mo ga tás igény be vé te lét köve tõen a tá mo ga tást
nyúj tó szerv tu do má sá ra jut, hogy a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl, il let ve az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból nyúj tott
tá mo ga tás ked vez mé nye zett je a tá mo ga tás igény lé sé nek
vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já ban
nem fe lel t meg a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok e tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel té te le i nek. Eb ben az eset ben
a tá mo ga tást nyúj tó szerv a tá mo ga tás ra vo nat ko zó jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint in téz ke dik a tá mo ga tás
vissza fi ze té se ér de ké ben. E ren del ke zés meg fele lõen
 alkalmazandó ab ban az eset ben is, ha a jog sér tést meg ál la -
pí tó köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt
ke re se tet in dí tot tak, és a per ben ho zott jog erõs ér de mi
 bírósági ha tá ro zat a ke re se tet el uta sí tot ta vagy – a köz igaz -
ga tá si ha tá ro zat jog alap ját nem érint ve – a ha tó ság ál tal
 alkalmazott hát rá nyos jog kö vet kez mény mér té ke te kin te -
té ben ho zott meg vál toz ta tó dön tést.

(11) E § al kal ma zá sá ban mun kál ta tón mun ka vég zés
cél já ból ter mé sze tes sze mélyt fog lal koz ta tó ter mé sze tes
vagy jogi sze mélyt, il let ve jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ más szer ve ze tet kell ér te ni. Amennyi ben a tá mo -
ga tás igény lõ je he lyi ön kor mány zat, ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szerv, il let ve több cé lú kis tér sé gi tár su lás vagy

an nak költ ség ve té si szer ve, úgy a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok kö ve tel mé nyé nek – a tá mo ga tás cél já tól füg -
gõ en –, amennyi ben

a) a tá mo ga tást költ ség ve té si szerv hasz nál ja fel, vagy
a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa egy ér tel mû en költ ség ve té si
szer vet érint, a költ ség ve té si szerv,

b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa költ ség ve té si szer vet nem
érint, az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek hi va ta la,
 illetve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka szer ve ze te
te kin te té ben kell tel je sül nie.”

A közbeszerzésekrõl  szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosítása

2.  § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 60.  §-a (1) be kez -
dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el já rás ban nem le het aján lat te võ, al vál lal ko zó vagy 
erõ for rást nyúj tó szer ve zet, aki]

„g) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott, két év nél nem ré geb ben meg -
ho zott, jog erõs és vég re hajt ha tó köz igaz ga tá si, ille tõ leg
bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott és mun ka ügyi bír ság -
gal vagy az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti mu lasz -
tá si bír ság gal súj tott jog sza bály sér tést kö ve tett el;”

(2) A Kbt. 63.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A 60.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel té -
tel meg valósulását az aján lat ké rõ el len õr zi a mun ka ügyi
ha tó ság nak a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 8/C.  §-a és az adó ha tó ság nak az adó zás
rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 55.  §-ának (6) be -
kez dé se sze rint ve ze tett nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra
ho zott ada tok ból.”

(3) A Kbt. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A 125.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az zal az aján lat te võ -
vel kell tár gyal ni és – a 99.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól 
el té rõ en – a tár gya lás be fe je zé se kor írás ban szer zõ dést
köt ni, aki a szer zõ dést a rend kí vü li hely zet ál tal meg kí vánt 
idõ alatt ké pes tel je sí te ni. Eb ben az eset ben az aján lat te võ -
nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró
okok ha tá lya alá, és a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja,
ille tõ leg a 61.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á -
nyá val, va la mint a 60.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já val
kap cso la tos ha tó sá gi iga zo lá so kat leg ké sõbb a szer zõ dés -
kö tést kö ve tõ nyolc na pon be lül kell csa tol nia. A 60.  §
(1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel té tel meg -
valósulását az aján lat ké rõ el len õr zi a mun ka ügyi ha tó ság -
nak a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör -
vény 8/C.  §-a és az adó ha tó ság nak az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény 55.  §-ának (6) be kez dé se
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sze rint ve ze tett nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra ho zott
ada tok ból.”

(4) A Kbt. 136.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A gyor sí tott el já rás ban a rész vé tel re je lent ke zõ nek
nyi lat koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok
ha tá lya alá, és a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, ille tõ leg
a 61.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á nyá val,
 valamint a 60.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já val kap cso la tos 
ha tó sá gi iga zo lá so kat leg ké sõbb a 117.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ered mény hir de tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
kell csa tol nia. A 60.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog -
lalt fel té tel meg valósulását az aján lat ké rõ el len õr zi a mun -
kaügyi ha tó ság nak a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény 8/C.  §-a és az adó ha tó ság nak az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 55.  §-ának
(6) be kez dé se sze rint ve ze tett nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos -
ság ra ho zott ada tok ból.”

(5) A Kbt. 228.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A 225.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti tár gya -
lá sos el já rás ban az zal az aján lat te võ vel kell tár gyal ni és
– a 99.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – a tár gya -
lás be fe je zé se kor írás ban szer zõ dést köt ni, aki a szer zõ dést 
a rend kí vü li hely zet ál tal meg kí vánt idõ alatt ké pes tel je sí -
te ni. Eb ben az eset ben az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell
ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok ha tá lya alá, és
a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, ille tõ leg a 61.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á nyá val kap cso la tos ha -
tó sá gi iga zo lá so kat leg ké sõbb a szer zõ dés kö tést kö ve tõ
har minc na pon be lül kell csa tol nia. A 60.  § (1) be kez dé sé -
nek g) pont já ban fog lalt fel té tel meg valósulását az aján lat -
ké rõ el len õr zi a mun ka ügyi ha tó ság nak a mun ka ügyi
 ellenõrzésrõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény 8/C.  §-a és
az adó ha tó ság nak az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 55.  §-ának (6) be kez dé se sze rint ve ze tett
nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra ho zott ada tok ból.”

A munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló
1996. évi LXXV. törvény módosítása

3.  § A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény (a továb biak ban: Met.) a kö vet ke zõ új
6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) A fel ügye lõ a 6.  § (1) be kez dé sé nek f) pont -
já tól és a 7.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en kö te les ja vas la tot
ten ni mun ka ügyi bír ság ki sza bá sá ra, va la mint a mun ka -
ügyi bír ság ki sza bá sa kö te le zõ, ha a fog lal koz ta tó a 3.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek kö zül

a) a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sé hez
szük sé ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé vel össze füg -
gés ben kö ve tett el jog sér tést [Mun ka Tör vény köny ve
76.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint 75/A.  §-a],

b) a mun ka vi szony lé te sí té sé vel össze füg gés ben nem
tett ele get a kü lön jog sza bály ban fog lalt be je len té si kö te le -

zett sé gé nek [az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény 16.  § (4) be kez dés a) pont],

c) nem tett ele get a mun ka idõ-nyil ván tar tás ve ze té sé re
vo nat ko zó kö te le zett sé gé nek [Mun ka Tör vény köny ve
140/A.  § (1) be kez dés a) pont], il let ve ket tõs nyil ván tar tást 
ve ze tett,

d) nem tar tot ta be a nõk, a fia tal mun ka vál la lók és
a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ek fog lal koz ta tá sá ra vo -
nat ko zó sa já tos sza bá lyo kat,

e) a mun ka- és pi he nõ idõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat
a mun ka ügyi el len õr zés sel érin tett te lep he lyen fog lal koz -
ta tott mun ka vál la lók leg alább húsz szá za lé ka vo nat ko zá -
sá ban meg sér tet te,

f) ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé tel hi á nyá ban foly tat
mun ka erõ-köl csön zés re irá nyu ló te vé keny sé get,

g) a jog sza bály ban vagy kol lek tív szer zõ dés ben – ide -
ért ve a mi nisz ter ál tal az ága zat ra, al ága zat ra ki ter jesz tett
kol lek tív szer zõ dést is – meg ál la pí tott mun ka bér össze gé -
re, va la mint a mun ka bér vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé -
se ket a mun ka ügyi el len õr zés sel érin tett te lep he lyen fog -
lal koz ta tott mun ka vál la lók leg alább húsz szá za lé ka vo nat -
ko zá sá ban meg sér tet te, ide nem ért ve a fel szá mo lá si el já -
rás alatt álló fog lal koz ta tót,

h) a mun ka vál la lók gaz da sá gi és tár sa dal mi ér de kei
 védelme cél já ból szak szer ve zet szer ve zé sét biz to sí tó alap -
jo ga it meg sér tet te, vagy a vá lasz tott szak szer ve ze ti tiszt sé -
get be töl tõ mun ka vál la ló nak, az üze mi és a köz al kal ma -
zot ti ta nács tag já nak vagy a mun ka vé del mi kép vi se lõ nek
a mun ka jo gi vé del me te kin te té ben a Mun ka Tör vény köny -
ve 28.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mun kál ta -
tói kö te le zett sé get el mu lasz tot ta.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en
nem szab ha tó ki bír ság, ha a fog lal koz ta tó a mun ka vi szony 
lé te sí té sé nek be je len té sé re vo nat ko zó be je len té si kö te le -
zett sé gét a mun ka ügyi el len õr zés meg kez dé sé ig a tény le -
ges fog lal koz ta tás tel jes idõ tar ta má ra vo nat ko zó an tel je sí -
tet te.”

4.  § A Met. 8/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„8/C.  § (1) A mun ka ügyi ha tó ság a fog lal koz ta tók mun -
ka ügyi kap cso la tai ren de zett sé gé vel kap cso la tos ada tok -
nak más szer vek el já rá sá ban tör té nõ fel hasz ná lá sa cél já ból 
ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet, mely tar tal maz za azok nak
a fog lal koz ta tók nak az ada ta it, ame lyek re vo nat ko zó an
a mun ka ügyi el len õr zés so rán a ha tó ság jog erõs és vég re -
hajt ha tó ha tá ro za ta, ille tõ leg – a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta ese tén – jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat jog sér tést
 állapított meg. A nyil ván tar tás tar tal maz za

a) a fog lal koz ta tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát, adó -
szám mal nem ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély fog lal koz -
ta tó ne vét, lak cí mét, adó azo no sí tó je lét,

b) a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat kel tét és szá mát,
jog erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak
idõ pont ját,

c) a jog sér tés meg je lö lé sét,
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d) az al kal ma zott jog kö vet kez ményt és mér té két az an -
nak alap já ul szol gá ló jog sza bály hely re tör té nõ uta lás sal,

e) a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a jog erõs
és vég re hajt ha tó bí ró sá gi ha tá ro zat kel tét és szá mát, jog -
erõ re emel ke dé sé nek nap ját, va la mint azt, hogy a ke re set -
tel tá ma dott köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal össze füg gés ben
a bí ró ság mi lyen dön tést (ha tá lyon kí vül vagy ha tá lyon
 kívül he lye zõ és új el já rást el ren de lõ vagy a ke re se tet el -
uta sí tó) ho zott.

(2) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ada ta it a mun ka ügyi ha tó -
ság az ál ta la lét re ho zott in for ma ti kai rend szer ben ke ze li.
Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok nak az in for ma -
ti kai adat bá zis ban tör té nõ rög zí té se a mun ka ügyi ha tó ság
ál tal, il let ve te rü le ti szer vei út ján tör té nik a jog sér tést meg -
ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ sí té sé nek nap ján, a köz igaz ga tá si
ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság ha tá ro -
za tá ról  való tu do más szer zést kö ve tõ mun ka na pon.

(3) A mun ka ügyi ha tó ság a nyil ván tar tás ban sze rep lõ,
il let ve a nyil ván tar tás ból a hon la pon nyil vá nos ság ra
 hozott ada to kat a be jegy zés alap já ul szol gá ló ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak
nap já tól szá mí tott két év el tel té vel tör li.

(4) A mun ka ügyi ha tó ság – az (5) be kez dés ben fog lalt
el té rés sel – az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada ta i ból az
 államháztartásról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 15.  §-a (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott jog sér tést el kö ve tett, jog erõs és vég re hajt ha tó köz -
igaz ga tá si vagy – a köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta ese tén – bí ró sá gi ha tá ro zat tal mun ka ügyi bír -
ság gal súj tott fog lal koz ta tók ra vo nat ko zó, az (1) be kez dés
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint a köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén az
e) pont ban fog lalt ada to kat ab ban az eset ben, ha a bí ró ság
a ke re se tet el uta sí tó vagy a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot meg -
vál toz ta tó dön tést ho zott, a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel
út ján nyil vá nos ság ra hoz za. E ren del ke zés al kal ma zá sa
 során a ha tá ro zat vég re hajt ha tó vá vá lá sán a Ket. sza bá lyai
sze rin ti vég re hajt ha tó vá vá lást kell ér te ni.

(5) Ha a mun ka ügyi ha tó ság tu do má sá ra ju tott, hogy
 határozatának bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt ke re se tet in dí -
tot tak,

a) a (4) be kez dés ben fog lalt ada to kat a bí ró ság jog erõs
és vég re hajt ha tó ha tá ro za tá ban fog lalt dön tés re fi gye lem -
mel te szi köz zé,

b) – amennyi ben a (4) be kez dés sze rin ti ada tok nyil vá -
nos ság ra ho za ta lá ra már sor ke rült – in téz ke dik a hon la pon 
nyil vá nos ság ra ho zott ada tok tör lé sé rõl.”

Az adózás rendjérõl  szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

5.  § (1) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény (a továb biak ban: Art.) 55.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) Az ál la mi adó ha tó ság a mun ka ügyi kap cso la tok
ren de zett sé ge tör vényi fel té te le i nek más szer vek el já rá sá -
ban tör té nõ fel hasz ná lá sa cél já ból a hon lap ján fo lya ma to -
san nyil vá nos ság ra hoz za azok nak az adó zók nak a ne vét,
szék he lyét, adó szá mát (adó szám mal nem ren del ke zõ ter -
mé sze tes sze mély fog lal koz ta tó ne vét, lak cí mét, adó azo -
no sí tó je lét), akik (ame lyek) te kin te té ben jog erõs és vég re -
hajt ha tó köz igaz ga tá si vagy bí ró sá gi ha tá ro zat meg ál la pí -
tot ta, hogy nem tet tek ele get a 16.  § (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lalt be je len té si kö te le zett sé gük nek. Az
adó ha tó ság a hon lap ján ezen adó zók ne vé nek (szék he lyé -
nek, adó szá má nak) fel tün te té se mel lett a jog sér tést meg -
állapító ha tá ro zat kel tét és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap -
ját nyil vá nos ság ra hoz za. Ha az adó ha tó ság ha tá ro za tá nak
bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt ke re se tet in dí tot tak, az ada -
tok köz zé té te lé re a bí ró ság jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá -
ro za ta alap ján ke rül sor. Az adó ha tó ság a hon lap ján köz zé -
tett adó zók ada ta it – fel té ve, hogy a köz zé té tel alap já ul
szol gá ló jog sér tést az adó zó is mé tel ten nem kö vet te el –
a köz zé té tel tõl szá mí tott két év el tel té vel tör li.”

(2) Az Art. 172.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ma gán sze mély adó zó – a (2) be kez dés ben fog lalt
 eltéréssel – 200 ezer fo rin tig, más adó zó 500 ezer fo rin tig
ter je dõ mu lasz tá si bír ság gal sújt ha tó, ha”

(3) Az Art. 172.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adó zó 1 mil lió fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír -
ság gal sújt ha tó, ha a szám la-, egy sze rû sí tett szám la-,
nyug ta ki bo csá tá si kö te le zett sé gét el mu laszt ja, ille tõ leg
a szám lát, egy sze rû sí tett szám lát, nyug tát nem a tény le ges
el len ér ték rõl bo csát ja ki. Az adó zót 1 mil lió fo rin tig ter je -
dõ mu lasz tá si bír ság gal kell súj ta ni, ha be nem je len tett
 alkalmazottat fog lal koz tat vagy fog lal koz ta tott. Ha az
adó zó a mun ka vi szony lé te sí té sé nek be je len té sé re vo nat -
ko zó be je len té si kö te le zett sé gét az adó el len õr zés meg kez -
dé sé ig a tény le ges fog lal koz ta tás tel jes idõ tar ta má ra vo -
nat ko zó an tel je sí tet te, az adó ha tó ság a (6) be kez dés ben,
ille tõ leg a (21) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.”

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról  szóló 2003. évi CXXV. törvény

módosítása

6.  § Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény (a továb -
biak ban: Ebktv.) 17/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„17/A.  § (1) A ha tó ság az egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nye meg tar tá sá val kap cso la tos ada tok nak más szer vek
el já rá sá ban tör té nõ fel hasz ná lá sa cél já ból ha tó sá gi nyil -
ván tar tást ve zet, amely tar tal maz za azok nak a fog lal koz ta -
tók nak az ada ta it, ame lyek re vo nat ko zó an a ha tó ság jog -
erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za ta, ille tõ leg – a ha tá ro zat
 bírósági fe lül vizs gá la ta ese tén – jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat 
jog sér tést ál la pí tott meg. A nyil ván tar tás tar tal maz za
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a) a fog lal koz ta tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát, adó -
szám mal nem ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély fog lal koz -
ta tó ne vét, lak cí mét, adó azo no sí tó je lét,

b) a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat kel tét és szá mát,
jog erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak
idõ pont ját,

c) a jog sér tés meg je lö lé sét,
d) az al kal ma zott jog kö vet kez ményt és mér té két az an -

nak alap já ul szol gá ló jog sza bály hely re tör té nõ uta lás sal,
e) a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a jog erõs

és vég re hajt ha tó bí ró sá gi ha tá ro zat kel tét és szá mát, jog -
erõ re emel ke dé sé nek nap ját, va la mint azt, hogy a ke re set -
tel tá ma dott köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal össze füg gés ben
a bí ró ság mi lyen dön tést (ha tá lyon kí vül vagy ha tá lyon
 kívül he lye zõ és új el já rást el ren de lõ vagy a ke re se tet el -
uta sí tó) ho zott.

(2) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ada ta it a ha tó ság az ál ta la
lét re ho zott in for ma ti kai rend szer ben ke ze li. Az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ada tok nak az in for ma ti kai adat bá -
zis ban tör té nõ rög zí té sét a ha tó ság vég zi, a jog sér tést meg -
ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt ha -
tó vá vá lá sá nak nap ján, a köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi
fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság ha tá ro za tá ról  való tu do -
más szer zést kö ve tõ mun ka na pon.

(3) A ha tó ság a nyil ván tar tás ban sze rep lõ, il let ve a nyil -
ván tar tás ból a hon la pon nyil vá nos ság ra ho zott ada to kat
a be jegy zés alap já ul szol gá ló ha tá ro zat jog erõ re emel ke -
dé sé nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap já tól szá mí tott
két év el tel té vel tör li.

(4) A ha tó ság – a (6) be kez dés ben fog lalt el té rés sel – az
ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada ta i ból a jog erõs és vég re -
hajt ha tó köz igaz ga tá si vagy – a köz igaz ga tá si ha tá ro zat
 bírósági fe lül vizs gá la ta ese tén – bí ró sá gi ha tá ro zat tal két
éven be lül azo nos jog sér tés is mé telt el kö ve té se  miatt bír -
ság gal súj tott mun kál ta tók ra vo nat ko zó, az (1) be kez dés
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint a köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén az
e) pont ban fog lalt ada to kat ab ban az eset ben, ha a bí ró ság
a ke re se tet el uta sí tó vagy a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot meg -
vál toz ta tó dön tést ho zott, a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel
út ján ak kor hoz za nyil vá nos ság ra, ami kor a ko ráb bi val
azo nos jog sér tés két éven be lü li is mé telt el kö ve té sé nek
meg ál la pí tá sá ra az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §-a (7) be -
kez dé sé nek b) pont ja alap ján jog erõs és vég re hajt ha tó köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat tal sor ke rült. E ren del ke zés al kal ma -
zá sá ban a ha tá ro zat vég re hajt ha tó vá vá lá sán a Ket. sza bá -
lyai sze rin ti vég re hajt ha tó vá vá lást kell ér te ni, az zal, hogy
– a köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese -
tén – az ada tok köz zé té te lé re a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat
alap ján ke rül sor.

(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban – több te lep hellyel
ren del ke zõ mun kál ta tó ese té ben – azo nos jog sér tés is mé -
telt el kö ve té sén az ugyan azon te lep he lyen két éves idõ sza -
kon be lül jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal meg ál la pí -
tott azo nos jog sér tést kell ér te ni.

(6) Ha a ha tó ság tu do má sá ra ju tott, hogy ha tá ro za tá nak
bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt ke re se tet in dí tot tak,

a) a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt ada to kat a bí ró ság jog -
erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za tá ban fog lalt dön tés re fi gye -
lem mel te szi köz zé,

b) – amennyi ben a (4)–(5) be kez dés sze rin ti ada tok
nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra már sor ke rült – in téz ke dik
a hon la pon nyil vá nos ság ra ho zott ada tok tör lé sé rõl.”

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény mó do sí tá sa

7.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) a kö vet ke zõ
117/C.  §-sal egé szül ki:

„117/C.  § (1) Ha a 117/B.  § (2) be kez dés alap ján rö vi -
debb tel jes mun ka idõt ál la pí tot tak meg, a mun kál ta tó és
a mun ka vál la ló írás ban meg ál la pod hat nak a (2) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint a mun ka idõ mér té ké nek 2011. de -
cem ber 31-ig tar tó fel eme lé sé rõl.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén a mun ka idõ mér té ke a 117/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti
tel jes mun ka idõ és az (1) be kez dés sze rin ti rö vi debb tel jes
mun ka idõ mér té ke – leg fel jebb 2009. áp ri lis 1. és 2011.
de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ra szá mí tott – kü lön bö ze té -
nek figye lembe véte lével emel he tõ meg oly mó don, hogy
a tel jes mun ka idõ heti mér té ke a negy ven négy órát nem
ha lad hat ja meg.

(3) A mun kál ta tó 2011. de cem ber 31-éig nem kö zöl het
mû kö dé sé vel össze füg gõ okra ala po zott ren des fel mon -
dást vagy az Mt. 94/E.  § (1) be kez dé se sze rin ti ren des fel -
mon dás ról  szóló tá jé koz ta tást az zal a mun ka vál la ló val,
aki nek a tel jes mun ka ide je – e §-ban fog lal tak alap ján –
heti negy ven órá nál hosszabb.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom ba üt kö zõ
mun kál ta tói ren des fel mon dás, ille tõ leg tá jé koz ta tás jog el -
le nes.

(5) A mun ka vál la ló sze mé lyi alap bé rét nem érin ti, ha
tel jes mun ka ide jé nek a mér té ke – e §-ban fog lal tak alap -
ján – heti negy ven órá nál hosszabb.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal tak alap ján az óra bér rel
dí ja zott mun ka vál la ló óra bér té te lét ará nyo san csök ken tett
mér ték ben kell figye lembe ven ni.”

8.  § Az Mt. 118/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 117/B.  § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti napi mun ka -
idõ tar ta má nak ala pul vé te lé vel a mun ka idõ leg fel jebb
négy ha vi, il let ve leg fel jebb ti zen hat heti ke ret ben is meg -
ha tá roz ha tó.”

9.  § Az Mt. 123.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun ka vál la lót, ha a ké szen lét alatt mun ka vég zés
nem tör tént, a ké szen lé tet köve tõen nem il le ti meg pi he nõ -
idõ.”
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10.  § Az Mt. 127/A.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás olyan mun -
ka vál la ló val köt he tõ meg, aki nek a mun ka kö ré vel azo nos
mun ka kör ben mun kál ta tó ja az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv nél kü lön jog sza bály sze rint mun ka erõ igé nyét be je -
len tet te, és ál lás köz ve tí tést kért, amely nem járt ered -
ménnyel.”

Záró rendelkezések

11.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te -
lé vel – 2009. jú ni us 1-jén lép ha tály ba. Ren del ke zé se it

a) a ha tály ba lé pé se után meg kez dett köz be szer zé si
 eljárásokra [a Kbt. 35.  §-ának (2) be kez dé se és 179.  §-ának 
(3) be kez dé se], il let ve azok ra a ha tály ba lé pé se elõtt meg -
kez dett köz be szer zé si el já rá sok ra, ame lyek ben e tör vény
ha tály ba lé pé se kor az aján lat té te li, két sza kasz ból álló el já -
rás ese té ben a rész vé te li ha tár idõ még nem járt le, va la mint

b) a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg in dí tott tá mo ga tá si
prog ra mok ra, il let ve az ilyen prog ra mok alap ján in dult
 támogatási el já rá sok ban, va la mint azok ban a hatályba -
lépése elõtt in dult tá mo ga tá si el já rá sok ban, ame lyek ben
e tör vény ha tály ba lé pé se kor a tá mo ga tá si dön tés meg ho -
za ta lá ra még nem ke rült sor
kell al kal maz ni az (5)–(6) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével. A b) pont sze rin ti, e tör vény ha tály ba lé pé -
se kor fo lya mat ban lévõ, dön tés sel még le nem zá rult tá mo -
ga tá si el já rá sok ban e tör vény sza bá lya i nak al kal ma zá sá ra
ak kor ke rül sor, ha a tá mo ga tás ra vo nat ko zó jog sza bály és
a tá mo ga tá si el já rás sa já tos sá gai azt nem zár ják ki, a ren -
del ke zés re álló for rás le he tõ vé te szi, va la mint a tá mo ga tás
igény lõ je az e tör vény sze rin ti új sza bá lyok alap ján a ren -
de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht.-ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyei szem pont já ból ked ve zõbb el bí rá lás -
ban ré sze sül ne. A Met. e tör vénnyel meg ál la pí tott
6/A.  §-ában, va la mint az Art. e tör vénnyel meg ál la pí tott
55.  §-ának (6) be kez dé sé ben és 172.  §-ának (1)–(2) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat csak az e tör vény ha tály ba lé pé se után
el vég zett ha tó sá gi el len õr zés alap ján meg in dult el já rá sok -
ban kell al kal maz ni.

(2) 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba
a) az Áht. 15.  §-ának e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott

(5) be kez dé sé nek c)–h) pont ja, va la mint (7) be kez dé se,
b) a Met. e § (21) be kez dé sé vel meg ál la pí tott

8/C.  §-ának (4)–(6) be kez dé se,
c) az Ebktv. e tör vénnyel meg ál la pí tott 17/A.  §-ának

(4)–(6) be kez dé se,
d) e § (18) be kez dé se.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Mt. 127/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „a) pont -
ja” szö veg rész,

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 55/A.  §-ának (2) be kez dé se,

c) a Kbt. 60.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja és 63.  §-a
(2) be kez dé sé nek f) pont ja,

d) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Flt.) 14.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta.

(4) E tör vény, va la mint az Mt. e tör vény 7.  §-ával meg -
ál la pí tott 117/C.  §-a 2011. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(5) Az Áht. 15.  §-a e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott
(5) be kez dé sé nek

a) a) pont já ban meg ha tá ro zott jog sér tés te kin te té ben
csak e tör vény ha tály ba lé pé se után el kö ve tett,

b) c)–h) pont ja i ban meg ha tá ro zott jog sér té sek te kin te -
té ben csak a 2009. no vem ber 1-je után el kö ve tett,
jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal meg ál la pí tott és bír -
ság gal súj tott jog sér té sek  miatt van he lye az Áht. sze rin ti
jog kö vet kez mé nyek al kal ma zá sá nak.

(6) Ha az Áht. 15.  §-a e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott
(5) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti jog sér tés el kö ve té sét
az adó ha tó ság ál la pí tot ta meg, a Kbt. 60.  §-a (1) be kez dé -
sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mény al kal -
ma zá sá nak csak az e tör vény ha tály ba lé pé se után el kö ve -
tett, jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal meg ál la pí tott
jog sér té sek ese té ben van he lye.

(7) A mun ka ügyi ha tó ság a hon lap ján nyil vá nos ság ra
ho zott ada tok kö zül

a) az Áht. e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ha tá lyos
15.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja, va la mint (9) be kez dé se 
sze rin ti mun ka ügyi jog sér té sek kel kap cso la tos ada to kat
e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján tör li. A mun ka ügyi
ha tó ság az Áht. 15.  §-a e tör vénnyel meg ál la pí tott (5) be -
kez dé sé nek c)–h) pont já ban meg ha tá ro zott jog sér té sek kel
kap cso la tos ada tot csak a 2009. no vem ber 1-je után el kö -
ve tett, jog erõs és vég re hajt ha tó köz igaz ga tá si, il let ve bí ró -
sá gi ha tá ro zat tal meg ál la pí tott jog sér tés nek két éven be lü li 
is mé telt el kö ve té se, va la mint jog erõs és vég re hajt ha tó
köz igaz ga tá si, il let ve bí ró sá gi ha tá ro zat tal tör té nõ meg ál -
la pí tá sa ese tén hoz hat nyil vá nos ság ra;

b) a Kbt. e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ha tá lyos 60.  §-a 
(1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti mun ka ügyi jog sér té -
sek kel kap cso la tos ada to kat e tör vény ha tály ba lé pé sé nek
nap ján nem tör li, ezen ada tok tör lé sé re a be jegy zés alap -
jául szol gá ló ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott öt év el -
tel té vel ke rül sor.

(8) Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye sü -
lé sét el len õr zõ ha tó ság a hon lap ján e tör vény ha tály ba lé -
pé sé ig nyil vá nos ság ra ho zott ada to kat e tör vény ha tály ba -
lé pé sé nek nap ján tör li. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyé nek ér vé nye sü lé sét el len õr zõ ha tó ság az Áht. 15.  §-a
e tör vénnyel meg ál la pí tott (5) be kez dé sé nek h) pont já ban
meg ha tá ro zott jog sér tés re vo nat ko zó ada tot csak a 2009.
no vem ber 1-je után el kö ve tett, jog erõs és vég re hajt ha tó
köz igaz ga tá si, il let ve bí ró sá gi ha tá ro zat tal meg ál la pí tott
jog sér tés nek két éven be lü li is mé telt el kö ve té se, va la mint
jog erõs és vég re hajt ha tó köz igaz ga tá si, il let ve bí ró sá gi
 határozattal tör té nõ meg ál la pí tá sa ese tén hoz hat nyil vá -
nos ság ra.
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(9) Az adó ha tó ság az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 55.  §-ának e tör vénnyel meg ál la pí tott
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat e tör vény ha -
tály ba lé pé se után el kö ve tett, jog erõs és vég re hajt ha tó ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott jog sér té sek re vo nat ko zó an hoz
nyil vá nos ság ra.

(10) Az Áht. 15.  §-a (10) be kez dé sé nek e tör vénnyel
meg ál la pí tott har ma dik mon da ta csak az e tör vény ha tály -
ba lé pé sét köve tõen ke re set tel tá ma dott köz igaz ga tá si ha tá -
ro za tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta alap ján vissza kö ve telt
 támogatások ese té ben al kal maz ha tó.

(11) Az Flt. 20.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(4) be kez dés szá mo -
zá sa (3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 13/A.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sok, a 14.  §-ban, a 16–18.  §-ok ban, va la mint
a 19/B–19/C.  §-ok ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok a Tár -
sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ke re té ben az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv köz re mû kö dé sé vel meg valósításra
ke rü lõ mun ka erõ-pi a ci prog ra mok ban is nyújt ha tók.”

(12) Az Flt. 39.  §-ának (12) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[A Mun ka erõ pi a ci Alap költ ség ve té sé ben kü lön elõ -
irány zat tar tal maz za:]

„j) uni ós for rás ter hé re – elõ leg be vo ná sá val – meg -
valósuló ope ra tív prog ra mok fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló
pénz esz kö zö ket.”

(13) Az Flt. 39/C.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j) pont tal egé szül ki:

[A Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te le:]
„j) uni ós for rás ter hé re meg valósuló ope ra tív prog ram

fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló elõ leg.”

(14) Az Flt. 39/D.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A rend sze res szo ci á lis se gély át ala kí tá sá val össze -
füg gõ, a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ke re té -
ben uni ós for rás ter hé re meg valósuló prog ram fi nan szí ro -
zá sa ér de ké ben a Mun ka erõ pi a ci Alap záró ál lo má nyá -
ban je lent ke zõ, tárgy év ben fel nem hasz nált pénz esz köz
– a mi nisz ter nek a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben
meg ho zott dön té se alap ján – a tárgy évet köve tõen fel hasz -
nál ha tó.”

(15) Az Flt. a kö vet ke zõ 43/D.  §-sal egé szül ki:
„43/D.  § A rend sze res szo ci á lis se gély át ala kí tá sá val

össze füg gõ, a Tár sa dal mi Meg úju lás Ope ra tív Prog ram
ke re té ben az ál la mi fog lal koz ta tá si szer vek köz re mû kö dé -
sé vel meg valósuló prog ra mot a Mun ka erõ pi a ci Alap mint
a köz pon ti prog ram ked vez mé nye zett je az uni ós for rá sok
ter hé re fi nan szí roz za. Az Eu ró pai Unió felé el szá molt, de
az Eu ró pai Unió ál tal meg nem té rí tett össze gek kö zöt ti
kü lön bö zet a Mun ka erõ pi a ci Ala pot ter he li.”

(16) A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
36.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Köz cé lú mun ka vég zés ke re té ben
a) az a te le pü lé si ön kor mány za ti fel adat, amely nek

 ellátásáról a te le pü lé si ön kor mány zat jog sza bály vagy ön -
kén tes vál la lá sa alap ján gon dos ko dik,

b) az a jog sza bá lyon ala pu ló ál la mi vagy he lyi ön kor -
mány za ti fel adat, amely nek el lá tá sá ban a te le pü lé si ön kor -
mány zat meg ál la po dás alap ján köz re mû kö dik, to váb bá

c) az a)–b) pont ban fog lalt fel ada tok el lá tá sá hoz szük -
sé ges fel té te le ket meg te rem tõ, ja ví tó te vé keny ség
lát ha tó el.”

(17) Az Szt. 36.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ
(6)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A (4) be kez dés sze rin ti, köz cé lú mun ka vég zés re
irá nyu ló mun ka szer zõ dést mun kál ta tó ként

a) a te le pü lé si ön kor mány zat, vagy
b) a köz fog lal koz ta tá si fel ada tok el lá tá sát ma gá ra vál -

la ló ön kor mány za ti tár su lás, vagy
c) a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal a köz cé lú mun ka

meg szer ve zé sé vel meg bí zott szer ve zet, vagy
d) az a)–c) pon tok ha tá lya alá nem tar to zó, a (2) be kez -

dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó szer ve zet
köt he ti meg.

(6) Az (5) be kez dés a)–c) pont jai sze rin ti mun kál ta tó
 által meg kö tött, köz cé lú mun ka vég zés re irá nyu ló mun ka -
szer zõ dés ben a mun ka vég zés he lyé re vo nat ko zó, a Mun ka 
Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
76/C.  §-a sze rin ti ren del ke zé se ket az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a mun ka vég zés he lye ként az (5) be kez -
dés d) pont ja sze rin ti szer ve zet szék he lye, il let ve te lep he -
lye is meg je löl he tõ.

(7) Ha az (5) be kez dés a)–c) pont jai sze rin ti mun kál ta tó
ál tal meg kö tött, köz cé lú mun ka vég zés re irá nyu ló mun ka -
szer zõ dés ben a mun ka vég zés he lye ként az (5) be kez dés
d) pont ja sze rin ti szer ve zet szék he lye, il let ve te lep he lye
ke rül meg je lö lés re, úgy a mun kál ta tót meg il le tõ jo gok és
kö te le zett sé gek – a mun ka szer zõ dés mó do sí tá sát, meg -
szün te té sét és a mun ka bér ki fi ze té sét ki vé ve – az (5) be -
kez dés d) pont ja sze rin ti szer ve ze tet il le tik meg, il let ve ter -
he lik.

(8) Az (5) be kez dés sze rin ti mun kál ta tó a foglalkozás-
 egészségügyi szak el lá tást nyúj tó szol gá lat nál kez de mé -
nyez he ti a (3) be kez dés sze rin ti sze mély adott mun ka kör re 
 való al kal mas sá gá nak kö ré ben adott vé le mény fe lül vizs -
gá la tát.”

(18) Az Áht. 15.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te le i nek  való meg fe le lés hi á nya
ese tén – a (7) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – tá mo ga -
tás nem nyújt ha tó.”

(19) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áht.
13/A.  §-a (5) be kez dé sé ben a ,,fog lalt tá mo ga tás” szö veg -
rész he lyé be a ,,fog lalt, va la mint a tár sa dal mi szer ve ze tek
és az ala pít vá nyok ál tal igé nyelt, a prog ram be fe je zé sé hez
kap cso ló dó tá mo ga tá sok” szö veg rész lép.
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(20) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Met.
7/A.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Amennyi ben a mun ka ügyi ha tó ság a mun kál ta tót
kül föl di en ge dély nél kül tör té nõ fog lal koz ta tá sa  miatt
a Mun ka erõ pi a ci Alap ba tör té nõ be fi ze tés re kö te lez te,
ugyan ezen jog sér tés re te kin tet tel mun ka ügyi bír ság egy -
ide jû leg nem al kal maz ha tó.”

(21) A Met. 8/C.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés lép:

„(4) A mun ka ügyi ha tó ság – az (5)–(6) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel – az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada ta i -
ból az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 
(a továb biak ban: Áht.) 15.  §-a (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott jog sér tést el kö ve tett, jog erõs és vég re hajt ha tó köz -
igaz ga tá si vagy – a köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta ese tén – bí ró sá gi ha tá ro zat tal mun ka ügyi bír -
ság gal súj tott fog lal koz ta tók ra vo nat ko zó, az (1) be kez dés
a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la mint a köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén az
e) pont ban fog lalt ada to kat ab ban az eset ben, ha a bí ró ság
a ke re se tet el uta sí tó vagy a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot meg -
vál toz ta tó dön tést ho zott, a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel
út ján nyil vá nos ság ra hoz za. E ren del ke zés al kal ma zá sa
 során a ha tá ro zat vég re hajt ha tó vá vá lá sán a Ket. sza bá lyai
sze rin ti vég re hajt ha tó vá vá lást kell ér te ni.

(5) A mun ka ügyi ha tó ság az Áht. 15.  §-a (5) be kez dé sé -
nek c)–h) pont já ban meg ha tá ro zott mun ka ügyi jog sér tést
el kö ve tõ fog lal koz ta tók ra vo nat ko zó ada to kat az Áht.
15.  §-a (7) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti is mé telt jog sér -
tés jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal tör té nõ meg ál la -
pí tá sa ese tén hoz za nyil vá nos ság ra. E ren del ke zés al kal -
ma zá sá ban – több te lep hellyel ren del ke zõ mun kál ta tó ese -
té ben – is mé telt jog sér té sen az ugyan azon te lep he lyen két -
éves idõ sza kon be lül jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal
meg ál la pí tott azo nos jog sér tést kell ér te ni.

(6) Ha a mun ka ügyi ha tó ság tu do má sá ra ju tott, hogy
 határozatának bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta iránt ke re se tet in dí -
tot tak,

a) a (4)–(5) be kez dés ben fog lalt ada to kat a bí ró ság jog -
erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za tá ban fog lalt dön tés re fi gye -
lem mel te szi köz zé,

b) – amennyi ben a (4)–(5) be kez dés sze rin ti ada tok
nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra már sor ke rült – in téz ke dik
a hon la pon nyil vá nos ság ra ho zott ada tok tör lé sé rõl.”

(22) A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi
CXVII. tör vény 49/B.  §-a (10) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(10) A (9) be kez dés ren del ke zé sé tõl el té rõ en a vál lal -
ko zói sze mé lyi jö ve de lem adó a (8) be kez dés ren del ke zé se
sze rint meg ál la pí tott vál lal ko zói adó alap – ha nem zet kö zi
szer zõ dés ren del ke zé sé bõl kö vet ke zik, a mó do sí tott vál lal -
ko zói adó alap – 50 mil lió fo rin tot meg nem ha la dó össze ge 
után 10 szá za lék, fel té ve, hogy az egyé ni vál lal ko zó e be -
kez dés ren del ke zé sé nek al kal ma zá sát vá laszt ja, és]

„d) vele szem ben az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény -
ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok

 követelményének meg sér té se  miatt az adó év ben és a meg -
elõ zõ adó év ben a mun ka ügyi ha tó ság, az adó ha tó ság vagy
az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek el len õr zé sé re
 jogosult ha tó ság jog erõs és vég re hajt ha tó köz igaz ga tá si
ha tá ro za ta, ille tõ leg – a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
ese tén – jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat nem sza bott ki mun ka -
ügyi, vagy az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség
elõ moz dí tá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott bír sá got
vagy az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti mu lasz tá si
bír sá got.”

(23) A tár sa sá gi adó ról és az osz ta lék adó ról  szóló
1996. évi LXXXI. tör vény 19.  §-a (3) be kez dé sé nek
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A 10 szá za lé kos adó kul csot az adó zó ak kor al kal -
maz hat ja, ha]

„d) az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott, a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kö ve tel mé nyé nek 
 való meg fe le lés hi á nyát az adó év ben és a meg elõ zõ adó -
évben a mun ka ügyi ha tó ság, az adó ha tó ság vagy az egyen -
lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek el len õr zé sé re jo go sult ha -
tó ság jog erõs és vég re hajt ha tó köz igaz ga tá si ha tá ro za ta,
ille tõ leg – a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén – jog -
erõs bí ró sá gi ha tá ro zat nem sza bott ki mun ka ügyi, vagy az
egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá -
ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott bír sá got vagy az adó -
zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti mu lasz tá si bír sá got.”

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

2009. évi XXXIX.
törvény

a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló
2004. évi XVIII. törvény és a hegyközségekrõl  szóló

1994. évi CII. törvény mó do sí tá sá ról*

1.  § A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Btv.) 1.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Ez a tör vény sza bá lyoz za a bor szõ lõ te le pí té sét, 
mû ve lé sét, ki vá gá sát, a bo rá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sát,
for ga lom ba ho za ta lát, nyil ván tar tá suk rend sze rét, to váb bá
a szõ lõ ter mesz tés sel és bor ter me lés sel kap cso la tos szak -
igaz ga tá si fel ada to kat és ha tás kö rö ket.

(2) A bo rá sza ti ter mé kek re az e tör vény ben, il let ve e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de le tek ben meg ha -
tá ro zott el té ré sek kel az élel mi sze rek re vo nat ko zó elõ -
írásokat kell al kal maz ni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 18-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § A Btv. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E tör vény és e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott ren de le tek vo nat ko zá sá ban:

1. há zi ker ti szõ lõ: az a bor szõ lõ vel be ül te tett szõ lõ te rü -
let, amely az 1000 négy zet mé tert nem ha lad ja meg.

2. áru ter mõ szõ lõ: az 1000 négy zet mé ter nél na gyobb
te rü le tû bor szõ lõ vel be ül te tett szõ lõ ül tet vény.

3. ter mõ hely: öko ló gi ai szem pont ból mi nõ sí tett, egy ér -
tel mû en kö rül ha tá rolt te rü let, ame lyet a bor szõ lõ ter mõ he -
lyi ka tasz te ré ben tar ta nak nyil ván (a továb biak ban: ter mõ -
he lyi ka tasz ter).

4. bor vi dék: olyan ter mõ he lyek összes sé ge, amely több 
te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le té re ki ter je dõ en ha son ló ég -
haj la ti, dom bor za ti, ta laj ta ni adott sá gok kal, jel lem zõ faj ta -
össze té te lû és mû ve lé sû ül tet vé nyek kel, sa já tos szõ lõ- és
bor ter me lé si ha gyo má nyok kal ren del ke zik, és amely rõl
sa já tos jel le gû bo rá sza ti ter mé kek szár maz nak; bor vi dék -
be olyan te le pü lés so rol ha tó, amely nek a szõ lõ ter mõ he lyi
ka tasz te ré ben nyil ván tar tott te rü le te a te le pü lés összes me -
zõ gaz da sá gi lag hasz no sí tott te rü le té nek 7%-át el éri vagy
olyan te le pü lés, il let ve fõ vá ro si vagy me gyei jogú vá ro si
ke rü let, amely nek te rü le tén bo rá sza ti üzem mû kö dik.

5. bor vi dé ki dûlõ: bor vi dé ki te le pü lé sen be lül pon to san 
kö rül ha tá rolt, mik ro öko ló gi á já ban egy sé ges ter mõ hely,
amely nek adott sá gai a bor ka rak te ré re je len tõs ha tás sal
van nak.

6. bor szõ lõ faj ta: olyan szõ lõ faj ta, ame lyet bor ké szí tés
cél já ra osz tály ba so rol tak.

7. szõ lõ faj ták osz tály ba so ro lá sa: a bor szõ lõ faj ták
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben en ge -
dé lye zett vagy ide ig le ne sen en ge dé lye zett ka te gó ri á ba so -
ro lá sa.

8. törzs szõ lõ: a sza po rí tó anyag-ter me lés cél já ból lé te -
sí tett, ter mõ re for du lás után pre bá zis ál lo mány, köz pon ti
és üze mi törzs ül tet vény ka te gó ri á ban a nö vény ter mesz té si
ha tó ság ál tal – a sza po rí tó anya gok ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok sze rint – el is mert bor szõ lõ.

9. kí sér le ti szõ lõ: az osz tály ba so ro lást meg ala po zó
vizs gá lat vagy a szõ lõ ter mesz tés fej lesz té se cél já ból te le -
pí tett bor szõ lõ ül tet vény.

10. te le pí tés: a föld te rü let be ül te té se bor szõ lõ vel, ide ért ve 
a te rü let elõ ké szí té sét, az ül tet vény ápo lá sát az ül tet vény ter -
mõ re for du lá sá ig, il let ve a tám rend szer lé te sí té sét is.

11. pót lás: a bor szõ lõ ül tet vény hi ány zó tõ kéi he lyé nek
be ül te té se, ide ért ve a dön tést és a buj tást is.

12. ki vá gás: a bor szõ lõ ül tet vény fel szá mo lá sa, amely -
nek so rán a tõ ké ket és a tám rend szert a föld te rü let rõl el tá -
vo lít ják.

13. VINGIS: a szõ lõ ága za ti ka tasz te rek kö zös sé gi sza -
bá lyo zás nak meg fe le lõ tér in for ma ti kai rend szer e, amely
a ki vá gá si, szer ke zet át ala kí tá si és -át ál lí tá si tá mo ga tá sok
ki fi ze té sé nek, va la mint az ol ta lom alatt álló föld raj zi jel -
zést, il let ve az ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lést vi se lõ
bo rok ter mõ he lyei föld raj zi le ha tá ro lá sá nak tér ké pi el len -
õr zé si alap ja.

14. bo rá sza ti üzem: bo rá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá sá ra,
ki sze re lé sé re és tá ro lá sá ra vo nat ko zó mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ üzem.

15. bo rá sza ti ter mék: a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta -
ná csi ren de let (a továb biak ban: 479/2008/EK ren de let)
IV. mel lék le té ben sze rep lõ szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé -
kek, to váb bá a friss bor szõ lõ, a töp pedt bor szõ lõ és az
aszú so dott bor szõ lõ.”

3.  §  A Btv. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te re a ter mõ he -

lyek egy sé ges nyil ván tar tá si rend szer e, amely bor szõ lõ
ter mesz té sé re  való al kal mas ság szem pont já ból öko ló gi a i -
lag mi nõ sí tett, osz tá lyo zott és le ha tá rolt ha tár ré szek nyil -
ván tar tá sa kül te rü le ti át né ze ti tér ké pe ken és adat la po kon.
A tér ké pe ken a kör nye ze ti té nye zõk alap ján ér té kelt te rü -
le te ket (öko tó pok) be kell ha tá rol ni, és azo no sí tó kód -
szám mal, va la mint osz tály je lö lés sel kell el lát ni.

(2) A bor szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te rét e tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben ki je lölt szerv ve ze ti
(a továb biak ban: ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv).

(3) A ter mõ he lyi ka tasz ter be so ro lás, a ka tasz te ri osz -
tály mó do sí tás, vagy a ka tasz ter bõl  való tör lés irán ti ké rel -
met a ter mõ hely sze rint ille té kes hegy köz ség hegy bí ró já -
hoz kell be nyúj ta ni. A hegy bí ró a ké rel met vé le mé nyé vel
to váb bít ja a ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv nek. A ter -
mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv új ka tasz te ri be so ro lás ról,
mó do sí tás ról vagy tör lés rõl az e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott szak ér tõ szak -
vé le mé nye alap ján hoz dön tést.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti dön tést nyil vá no san köz zé
kell ten ni a ter mõ hely sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat
hir de tõ táb lá ján, hon lap ján vagy a he lyi lap ban.

(5) Ha a te le pü lé si ön kor mány zat he lyi épí té si sza bály -
za ta a ter mõ he lyi ka tasz ter ben nyil ván tar tott te rü le tet érin -
ti, a te le pü lé si ön kor mány zat in do kolt eset ben a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott el já rás ban kez de mé nyez he ti a ter -
mõ he lyi ka tasz ter mó do sí tá sát, vagy a ka tasz ter bõl tör té nõ 
tör lést.

(6) Ter mõ he lyi ka tasz ter be so ro lás kez de mé nye zé sé rõl
a ter mõ he lyi ka tasz tert ve ze tõ szerv a ter mõ hely sze rin ti
te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét ér te sí ti. A jegy zõ a kez -
de mé nye zést a te le pü lé si ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján,
hon lap ján vagy a he lyi lap ban nyil vá no san köz zé te szi.

(7) Bor szõ lõ ül tet vényt te le pí te ni csak ter mõ he lyi ka -
tasz ter be so rolt te rü le ten le het.”

4. §  A Btv. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, va la mint a § a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(2) A ter mõ he lyi ka tasz ter be so rolt te rü le te ken gyü -
möl csös – a cse me ge szõ lõ-te le pí tést ki vé ve –, erdõ, ha las -
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tó és ná das mû ve lé si ágra tör té nõ vál toz ta tás, va la mint
a mû ve lés alól tör té nõ ki vé tel csak az ille té kes hegy köz ség 
hoz zá já ru lá sá val le het sé ges. Erdõ te le pí té sé hez 0,5 ha-nál
nem ki sebb te rü le ten, az in gat lan ha tá rá tól leg alább 10 mé -
te res vé dõ sáv meg tar tá sá val, gyü möl csös te le pí té sé hez
0,5 ha-nál nem ki sebb te rü le ten, az in gat lan ha tá rá tól leg -
alább 5 m-es vé dõ sáv meg tar tá sá val ad ha tó hoz zá já ru lás.

(3) Amennyi ben a hegy bí ró meg ál la pít ja, hogy a hegy -
köz ség hoz zá já ru lá sa nél kül ke rült sor a ter mõ he lyi ka -
tasz ter be so rolt te rü le ten erdõ te le pí té sé re vagy ha las tó,
ná das lé te sí té sé re, kez de mé nye zi az arra jo go sult szerv nél
az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá nak el ren de lé sét.”

5.  § A Btv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) Áru ter mõ szõ lõ ül tet vény lé te sí té sé re és pót lá -

sá ra az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let -
ben meg ha tá ro zott, en ge dé lye zett ként osz tály ba so rolt
bor szõ lõ faj ta hasz nál ha tó fel.

(2) A Szõ lõ faj ta Hasz ná la ti Bi zott ság (a továb biak ban:
SZHB) a bor ké szí tés re al kal mas faj ták en ge dé lye zett vagy 
ide ig le ne sen en ge dé lye zett osz tály ba so ro lá sá ra ja vas la tot
tesz. Az SZHB tag ja it az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) kéri fel, és a ta gok két har ma -
dát a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csa je lö li.

(3) Az osz tály ba so ro lást meg ala po zó kí sér le ti és törzs -
szõ lõ lé te sí té sé re bár mely faj ta sza po rí tó anya ga fel hasz -
nál ha tó, amely

a) a Nem ze ti Faj ta jegy zék ben vagy a Kö zös sé gi Faj ta -
jegy zék ben sze re pel, vagy

b) ál la mi el is me rés re be je len tett és egye di sza po rí tá si
en ge déllyel ren del ke zik.

(4) Az a bor szõ lõ faj ta so rol ha tó osz tály ba en ge dé lye zett 
faj ta ként, amely

a) ál la mi lag el is mert,
b) a Nem ze ti Faj ta jegy zék ben, il let ve a Kö zös sé gi Faj -

ta jegy zék ben sze re pel, vagy
c) ál la mi el is me rés re be je len tett és egye di sza po rí tá si

en ge déllyel ren del ke zik.
(5) Ide ig le ne sen en ge dé lye zett bor szõ lõ faj ta ként kell

osz tály ba so rol ni azt a bor szõ lõ faj tát, amely már nem te le -
pít he tõ.”

6.  §  A Btv. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Áru ter mõ, törzs- és kí sér le ti célú bor szõ lõt te le -

pí te ni, il let ve ki vág ni a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv en ge dé lyé vel le het. A te le pí tés ko ri tõ ke -
szám 25%-ot meg ha la dó hi á nyá nak pót lá sa, vagy az ül tet -
vény más faj tá ra tör té nõ cse ré je ese tén a te le pí tés re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni. Az en ge dé lye zé si
el já rás rész le tes sza bá lya it az e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de let tar tal maz za.

(2) Az en ge dély irán ti ké rel met hegy köz sé gi te le pü lé -
sen a hegy bí ró hoz, nem hegy köz sé gi te le pü lé sen az e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá -
ro zott hegy köz sé gi te le pü lés hegy bí rá já hoz kell be nyúj ta -
ni, aki azt ja vas la tá val együtt 8 mun ka na pon be lül to váb -

bít ja a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv nek.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
az en ge dé lyek rõl nyil ván tar tást ve zet, amely bõl ha von ta ada -
tot szol gál tat a föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si
szerv ré szé re, amely rög zí ti azo kat a  VINGIS-ben.”

7.  §  A Btv. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) Te le pí tés vagy ki vá gás ese tén an nak meg tör -

tén tét az en ge dé lyes 10 mun ka na pon be lül kö te les az ül tet -
vény fek vé se sze rint ille té kes hegy bí ró ré szé re írás ban be -
je len te ni. A hegy bí ró a be je len tést 8 mun ka na pon be lül to -
váb bít ja a nö vény ter mesz té si ha tó ság ré szé re.

(2) A be je len tés alap ján a mû ve let tel érin tett te rü le tet
a nö vény ter mesz té si ha tó ság el len õr zi. Az el len õr zés rõl
 szóló jegy zõ köny vet meg kül di a hegy bí ró, va la mint a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ré szé re.

(3) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a jegy zõ könyv alap ján az új ra te le pí té si jo gok nyil -
ván tar tá sá ból te le pí tés ese tén tör li a fel hasz nált új ra te le pí -
té si jo got, ki vá gás ese tén a nyil ván tar tá son át ve ze ti a ke -
let ke zett új ra te le pí té si jo got.

(4) A te le pí tés, il let ve a ki vá gás té nyét a hegy bí ró a bor -
szõ lõ ül tet vény ka tasz te ré be be jegy zi, és a ka tasz ter bõl
ada tot szol gál tat az ille té kes hegy köz sé gi ta nács nak. A
hegy köz sé gi ta nács a hegy bí ró tól ka pott ada to kat meg kül -
di a Hegy köz sé gek Nem ze ti Ta ná csá nak.”

8.  § A Btv. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) Ma gyar or szá gon az 1996. má jus 1. és 2004.

áp ri lis 30. kö zött en ge déllyel vég zett ül tet vény ki vá gá sok
alap ján új ra te le pí té si jog áll fenn. A ki vá gá si en ge déllyel
ren del ke zõ új ra te le pí té si jo gát 2010. jú li us 31-ig hasz nál -
hat ja fel. Az ezen idõ szak alatt fel nem hasz nált új ra te le pí -
té si jo gok a te le pí té si jog tar ta lék ba ke rül nek. A te le pí té si
jog tar ta lék ról a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv nyil ván tar tást ve zet.

(2) 2004. má jus 1-je után en ge déllyel vég zett ül tet vény -
ki vá gás alap ján új ra te le pí té si jo got szer zõ és ki vá gá si en -
ge déllyel ren del ke zõ sze mély új ra te le pí té si jo gát a ki vá -
gás tól szá mí tott nyol ca dik bor pi a ci év (au gusz tus 1–jú li us
31.)  végéig jo go sult fel hasz nál ni. Az ezen idõ szak alatt fel
nem hasz nált új ra te le pí té si jo gok a te le pí té si jog tar ta lék ba
ke rül nek. Az új ra te le pí té si jog ra, az új te le pí té si jog ra, va -
la mint a te le pí té si jog tar ta lék ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let 
ha tá roz za meg.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott új ra te le pí té si jo -
gok nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ új ra te le pí té si jog faj ta kí -
sér le ti cél ra té rí tés nél kül ad ha tó.”

9.  § A Btv. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bor szõ lõ ül tet vény ka tasz te re va la mennyi áru ter -
mõ szõ lõ te kin te té ben tar tal maz za az ül tet vé nyek azo no sí -
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tó ada ta it (te le pü lés, hely raj zi szám, te rü let nagy ság), az ül -
tet vény hasz ná ló já nak ne vét, lak cí mét, il let ve szék he lyét,
adó szá mát, adó azo no sí tó je lét, hegy köz sé gi kód szá mát és
a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ál tal
adott re giszt rá ci ós szá mát.”

10.  § A Btv. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A bor szõ lõ ül tet vény ka tasz te rét a hegy bí ró ve ze -

ti. A hegy bí ró az ül tet vény ka tasz ter bõl a föld mé ré si és tér -
in for ma ti kai ál lam igaz ga tá si szerv szá má ra a VIN GIS-ben 
 való rög zí tés cél já ból a 11.  § (1) és (2) be kez dés sze rin ti
ada to kat to váb bít ja. Az adat köz lés mód ját, a ka tasz ter ve -
ze té sé nek sza bá lya it, a te le pí té sek nyil ván tar tá sá nak rend -
sze rét, va la mint a te le pí té sek, át ol tá sok és ki vá gá sok el len -
õr zé sé re vo nat ko zó elõ írásokat az e tör vény fel ha tal ma zá -
sa alap ján ki adott ren de let ha tá roz za meg.”

11.  § A Btv. a kö vet ke zõ II/A. fe je zet tel és
13/A–13/C.  §-ok kal egé szül ki:

„II/A. Fe je zet

BORÁSZATI TERMÉKEK EREDETMEGJELÖLÉSEI
ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEI

13/A.  § (1) A 479/2008/EK ren de let alap ján ol ta lom
alatt álló föld raj zi jel zés sel ren del ke zõ bort az ott meg ha tá -
ro zott fel té te lek mel lett le het ké szí te ni, amennyi ben:

a) meg ha tá ro zott ter mõ he lyen fek võ, leg fel jebb 120 hl/ha 
sep rõs új bor ho za mú szõ lõ ül tet vény ter mé sé bõl ké szí tik,

b) ter mé sze tes al ko hol tar tal ma nem ki sebb 8 tér fo gat -
szá za lék nál (% vol).

(2) A 479/2008/EK ren de let alap ján ol ta lom alatt álló
ere det meg je lö lés sel ren del ke zõ bort az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett le het ké szí te ni, amennyi ben:

a) meg ha tá ro zott ter mõ he lyen fek võ, leg fel jebb 100 hl/ha 
sep rõs új bor ho za mú szõ lõ ül tet vény ter mé sé bõl ké szí tik,

b) ter mé sze tes al ko hol tar tal ma nem ki sebb 9 tér fo gat -
szá za lék nál (% vol),

c) összes sav tar tal ma, (bor kõ sav ban ki fe jez ve) nem ki -
sebb mint 3,50 gramm/li ter.

(3) A vé dett ere de tû bor (vagy a Dist ric tus Hun ga ri cus
Cont rol la tus, vagy a föld raj zi név vel a DHC) ki fe je zés -
sel – mint az ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lés sel egyen -
ér té kû ki fe je zés sel – csak az a bor je löl he tõ,

a) ame lyet 2009. au gusz tus 1-je elõtt vé dett ere de tû
bor ként je löl tek, vagy

b) amely ter mék le írás sal ren del ke zik.
(4) Dûlõ vagy te le pü lés neve csak az ol ta lom alatt álló

ere det meg je lö lés sel együtt sze re pel het a cím kén.
(5) A táj bor ki fe je zés sel – mint az ol ta lom alatt álló

föld raj zi jel zés sel egyen ér té kû ki fe je zés sel – az ol ta lom
alatt álló föld raj zi jel zés sel ren del ke zõ bor je löl he tõ.

(6) A mi nõ sé gi bor ki fe je zés sel – mint az ol ta lom alatt
álló ere det meg je lö lés sel egyen ér té kû ki fe je zés sel – a ter -
mék le írás nak a 479/2008/EK ren de let 46. cik ke sze rin ti
nyil ván tar tás ban tör té nõ köz zé té te lét köve tõen kez dõ dõ
szü ret bõl szár ma zó bor nem je löl he tõ.

(7) A ter mék le írás nak a 479/2008/EK ren de let 46. cik ke 
sze rin ti nyil ván tar tás ban tör té nõ köz zé té te lét köve tõen az
ol ta lom ban ré sze sí tett ere det meg je lö lés, föld raj zi jel zés és
a hoz zá kap cso ló ter mék le írás köz zé té te lé rõl a mi nisz ter
gon dos ko dik.

(8) A 479/2008/EK ren de let 51. cik ke alap ján be nyúj -
tott ter mék le írást a 46. cikk sze rin ti nyil ván tar tás ban tör té -
nõ köz zé té te lét köve tõen kez dõ dõ szü ret ben szü re telt bor -
szõ lõ bõl szár ma zó bo rá sza ti ter mék re kell al kal maz ni.

13/B.  § (1) A Bor Ere det vé del mi Ta ná csot (a továb biak -
ban: Ta nács) a mi nisz ter hoz za lét re. A Ta nács össze té te lé -
vel, mû kö dé sé vel és el já rá sá val kap cso la tos rész le tes sza -
bá lyo kat az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren -
de let ha tá roz za meg.

(2) A Ta nács a mi nisz ter dön té sé nek meg ho za ta la elõtt
a kö zös sé gi, il let ve a nem ze ti jog sza bá lyok ban elõ ír tak
tel je sü lé sé nek vizs gá la tá val vé le mé nye zi

a) a bo rá sza ti ter mék ere det meg je lö lé sé nek és föld raj zi 
jel zé sé nek kö zös sé gi ol tal má ra, a ter mék le írás mó do sí tá -
sá ra, a kö zös sé gi ol ta lom tör lé sé re irá nyu ló, a mi nisz ter -
hez be nyúj tott ké rel me ket, il let ve

b) a 479/2008/EK ren de let 51. cik ke alap ján kö zös sé gi
ol tal mat él ve zõ ere det meg je lö lés nek és föld raj zi jel zés nek 
a mi nisz ter hez be nyúj tott ter mék le írá sát.

13/C.  § (1) A ké sei szü re te lé sû bor, a vá lo ga tott szü re te -
lé sû bor, a töp pedt bor szõ lõ bõl ké szült bor, a jég bor és
a mu ze á lis bor ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lés sel vagy
föld raj zi jel zés sel ren del ke zõ bor tí pus le het.

(2) A to ka ji bor kü lön le ges ség, a fõ bor, a szek szár di és
egri bi ka vér bor ki zá ró lag ol ta lom alatt álló ere det meg je -
lö lés sel ren del ke zõ bor tí pus le het.”

12.  § A Btv. III. fe je ze té nek címe he lyé be
a ,,BORÁSZATI TERMÉKEK TÁROLÁSA, NYIL -
VÁN TAR TÁSA” cím lép.

13.  § A Btv. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„16.  § A bor szõ lõ- és a bor ké szí tés mel lék ter mé ke i nek

kö te le zõ ki vo ná sá val kap cso la tos nem ze ti sza bá lyo kat az
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let tar tal -
maz za.”

14.  § A Btv. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) Ér té ke sí té si vagy to vább fel dol go zá si cél lal
bo rá sza ti üzem ben tá rolt bo rá sza ti ter mé ket – friss bor szõ -
lõ, töp pedt bor szõ lõ, aszú so dott bor szõ lõ ki vé te lé -
vel – a pin ce könyv ben kell nyil ván tar ta ni. A pin ce könyv
ve ze té sé nek sza bá lya it az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott ren de let tar tal maz za.

(2) A ter me lõ, fel vá sár ló és nem pa lac ko zott bort for ga -
lom ba hozó az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé ké rõl
az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
sza bá lyo zott mó don ada tot szol gál tat. Ez a ren del ke zés
arra a há zi ker ti szõ lõ bir to kos ra is vo nat ko zik, aki bor szõ -
lõ ter mé sét vagy bo rát for ga lom ba hoz za.
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(3) Nem bor szõ lõ ala pú al ko ho los ter mék és bo rá sza ti
ter mék ugyan ab ban a he lyi ség ben nem tá rol ha tó.”

15.  § A Btv. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„20.  § (1) Bo rá sza ti ter mék elõ ál lí tá sá hoz vagy ke ze lé -
sé hez meg nem en ge dett anya go kat és bo rá sza ti ter mé ket
bo rá sza ti ter mék elõ ál lí tá sá ra, ke ze lé sé re, rak tá ro zá sá ra
szol gá ló he lyi ség ben tar ta ni ti los. A bo rá sza ti ha tó ság
a meg nem en ge dett anyag tá ro lá sa  miatt mi nõ ség vé del mi
bír sá got szab hat ki.

(2) Az a bo rá sza ti ter mék, ame lyet a jog sza bá lyok ban
meg nem en ge dett anya gok fel hasz ná lá sá val vagy a jog -
sza bá lyok ban meg nem en ge dett mód szer rel ál lí tot tak elõ
vagy ke zel tek, nem mi nõ sül szõ lõ bor nak.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ter mé ket bir tok ban tar ta ni
 tilos.”

16.  § A Btv. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) Bo rá sza ti ter mé ket csak szár ma zá si bi zo nyít -
vánnyal ren del ke zõ bor szõ lõ bõl, must ból, bor ból le het
elõ ál lí ta ni, il let ve to vább fel dol go zás cél já ból for ga lom ba
hoz ni.

(2) Bor szõ lõ ala pú üdí tõ ita lo kat csak szár ma zá si bi zo -
nyít vánnyal iga zolt szõ lõ must ból vagy szõ lõ must sû rít -
mény bõl le het elõ ál lí ta ni.”

17.  § A Btv. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § (1) A bor szõ lõ, il let ve a bor szár ma zá si bi zo nyít -

vá nya iga zol ja:
a) a szár ma zá si he lyet,
b) a bor szõ lõ ter més, il let ve a bor mennyi sé gét,
c) a bor szõ lõ must fok ból szá mí tott po ten ci á lis al ko hol -

tar tal mát,
d) a bor al ko hol tar tal mát, és az an nak mó do sí tá sá ra vo -

nat ko zó tényt,
e) hogy a bor szõ lõ ter més, il let ve a bor ol ta lom alatt álló 

ere det meg je lö lés sel vagy föld raj zi jel zés sel ren del ke zõ
bor, il let ve va la mely, a 13/C.  §-ban – ki vé ve a mu ze á lis
bort – meg ha tá ro zott bor tí pus ké szí té sé re al kal mas,

f) a bor szõ lõ faj tá ját,
g) az év já ra tot,
h) a bor sav tar tal má nak mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tényt.
(2) A bor szõ lõ szár ma zá si bi zo nyít vá nyát a bor szõ lõ ül -

tet vény fek vé se sze rin ti ille té kes hegy bí ró adja ki.
(3) A bo rá sza ti ter mék elsõ bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyát

a bor szõ lõ ül tet vény fek vé se sze rint ille té kes hegy bí ró adja ki. 
Ez zel egy ide jû leg a bor szõ lõ szár ma zá si bi zo nyít vá nyát be
kell von ni. A bor to vább fel dol go zá sa ese tén új szár ma zá si bi -
zo nyít ványt – az elõ zõ be vo ná sá val egy ide jû leg – a fel dol go -
zás he lye sze rint ille té kes hegy bí ró adja ki.

(4) A nem hegy köz sé gi te rü let rõl szár ma zó bor szõ lõ re,
il let ve bor ra vo nat ko zó szár ma zá si bi zo nyít ványt az e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben fel so rolt
hegy köz ség hegy bí ró ja adja ki.

(5) A for ga lom ba ho za ta li en ge dély ké re lem hez csa tol ni
kell a szár ma zá si bi zo nyít ványt. Szár ma zá si bi zo nyít vány
hi á nyá ban vagy  valótlan ada tok fel tün te té se ese tén a bo rá -
sza ti ha tó ság for ga lom ba ho za ta li en ge délyt nem ad ki.

(6) To vább fel dol go zás cél já ra a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le té re be ho zott bor ese tén a szár ma zá si bi zo nyít ványt
a bor tá ro lá si he lye sze rint ille té kes hegy bí ró ál lít ja ki,
a bor kí sé rõ ok má nyok alap ján.

(7) A for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ, de
to vább fel dol go zás ra szánt bor ese tén a szár ma zá si bi zo -
nyít ványt a for ga lom ba ho za ta li en ge dély he lyet te sí ti. A
for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ, de to vább fel -
dol go zás ra szánt bor nak az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott ada ta it a to vább fel -
dol go zás meg kez dé se elõtt 3 mun ka nap pal a bo rá sza ti
üzem kö te les írás ban meg kül de ni a bo rá sza ti ha tó ság nak.

(8) Nem mi nõ sül a bo rá sza ti ter mék to vább fel dol go zá -
sá nak a vál to zat lan for má ban tör té nõ pa lac ko zás, il let ve
tá ro lás cél já ból tör té nõ át vé tel, il let ve vá sár lás.

(9) To vább fel dol go zás, il let ve ki sze re lés cél já ból a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le té re be ho zott bor kész let vál to zá sá -
ról a bo rá sza ti üzem ada tot szol gál tat a bo rá sza ti üzem he -
lye sze rint ille té kes hegy bí ró ré szé re. Az adat szol gál ta tás
a bo rá sza ti üzem ne vé re, adó szá má ra, a szár ma zá si or szág
ne vé re, a be ho zott bor mennyi sé gé re és ka te gó ri á já ra ter -
jed ki. Az adat szol gál ta tás rész le tes sza bá lya it az e tör vény 
fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let tar tal maz za.

(10) A hegy bí ró a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada -
to kat 10 mun ka na pon be lül to váb bít ja a bo rá sza ti ha tó ság
ré szé re.”

18.  § A Btv. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § (1) Áru ter me lé si cél lal bo rá sza ti ter mé ket elõ ál lí -
ta ni, tá rol ni, ke zel ni, ki sze rel ni csak a bo rá sza ti ha tó ság ál -
tal en ge dé lye zett bo rá sza ti üzem ben le het. A bo rá sza ti ha -
tó ság az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sü lé se ese tén ad en ge -
délyt, me lyet a bo rá sza ti üzem he lye sze rint ille té kes hegy -
bí ró val is kö zöl. A hegy bí ró a bo rá sza ti üze met nyil ván tar -
tás ba ve szi.

(2) A vám ha tó ság az egy sze rû sí tett adó rak tá ri en ge dély
vissza vo ná sá ról – az érin tett en ge dé lyes ne vé re (cég ne vé -
re), lak he lyé re (szék he lyé re), az en ge dély vissza vo ná sá -
nak té nyé re és idõ pont já ra vo nat ko zó ada tok meg adá sá -
val – ér te sí ti a bo rá sza ti ha tó sá got és az ille té kes hegy köz -
sé get.”

19.  § (1) A Btv. 24/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Bo rá sza ti ter mé ket köz fo gyasz tás ra for ga lom ba
hoz ni vagy to vább fel dol go zás cél já ból a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le té rõl ki vin ni csak ab ban az eset ben le het, ha azt 
té te len ként a bo rá sza ti ha tó ság vagy e tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek -
nek meg fe le lõ szer ve zet la bo ra tó ri u mi és ér zék szer vi vizs -
gá la tok alá ve tet te és en nek alap ján mi nõ sé gét meg ál la pí -

2009/73. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17083



tot ta és meg fe le lõ nek mi nõ sí tet te, vagy az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség va la mely szer zõ dõ ál la má nak erre ha tás kör rel
ren del ke zõ szer ve, il let ve egyéb, kö zös sé gi jogi ak tus ban
meg ha tá ro zott szer ve zet a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
mi nõ sé gét meg ál la pí tot ta és meg fe le lõ nek mi nõ sí tet te.”

(2) A Btv. 24/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén köz fo gyasz tás ra
for ga lom ba ho zott bor min den li ter je után a for ga lom ba
ho zó nak for ga lom ba ho za ta li já ru lé kot kell fi zet nie. A já -
ru lé kot a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek forgal -
mazásának kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) 83.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti tárgy idõ szak ban for ga lom ba ho zott bor
mennyi sé ge után a 83.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõ -
ig kell meg fi zet ni. A já ru lék össze ge:

a) föld raj zi jel zést nem vi se lõ és az ol ta lom alatt álló
föld raj zi jel zés sel ren del ke zõ bo rok ese té ben 5 fo rint li te -
ren ként;

b) az ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lés sel ren del ke zõ
bo rok ese té ben 10 fo rint li te ren ként.”

(3) A Btv. 24/A.  §-ának (6)–(8) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Aki nek for ga lom ba ho za ta li já ru lék tar to zá sa van,
az új on nan for ga lom ba hoz ni kí vánt bor ra vo nat ko zó an
a (2) be kez dés sze rin ti for ga lom ba ho za ta li en ge délyt nem
kap hat. A bo rá sza ti ha tó ság el len õr zi a for ga lom ba ho za ta -
li já ru lék meg fi ze té sét. A vám ha tó ság a for ga lom ba ho zott
bor for ga lom ba ho zó já ra (név, cég név, lak cím, szék hely,
te lep hely), il let ve a for ga lom ba ho zott bor ra vo nat ko zó
ada to kat az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren -
de let ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként to váb bít ja a bo rá -
sza ti ha tó ság nak.

(7) A for ga lom ba ho za ta li já ru lék cí mén be fi ze tett
összeg 60%-át kö zös sé gi bor mar ke ting prog ra mok ki dol -
go zá sá ra és vég re haj tá sá ra, az Eu ró pai Unió ál tal meg hir -
de tett bor rek lám és -mar ke ting prog ra mok nem ze ti társ fi -
nan szí ro zá sá ra kell for dí ta ni. A for ga lom ba ho za ta li já ru -
lék cí mén be fi ze tett összeg 60%-ának leg fel jebb 10%-a
a mar ke ting te vé keny ség hez szük sé ges mi nõ ség vé del mi
és ere det vé del mi rend szer ki dol go zá sá ra for dít ha tó.

(8) A for ga lom ba ho za ta li já ru lék cí mén be fi ze tett
összeg 40%-a a bo rá sza ti ha tó sá got il le ti meg. A bo rá sza ti
ha tó ság a já ru lék be vé telt a szár ma zá si bi zo nyít vá nyok
 valóságtartalmának el len õr zé sé re, az 500 hl fe let ti bor -
mennyi ség ese té ben a for ga lom ba ho za ta li en ge dé lye zé si
el já rás ban ha tó sá gi min ta vé tel re, a for ga lom ba ho zott bo -
rok mi nõ ség-el len õr zé sé re és terv sze rû cél vizs gá la tok ra
kö te les for dí ta ni, ki egé szít ve la bo ra tó ri u mi és ér zék szer vi
vizs gá lat tal. A bo rá sza ti ha tó ság kö te les a já ru lék be vé tel -
bõl vég zett el len õr zé sek rõl és a fel hasz nált összeg rõl fél -
éven te, jú li us 31-ig, il let ve ja nu ár 31-ig je len tést ké szí te ni
a mi nisz ter nek.”

20.  § A Btv. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § (1) Köz fo gyasz tás ra for ga lom ba ho zott bo rá sza ti
ter mék az, ame lyet a fo gyasz tó nak vagy ke res ke del mi
szerv nek köz vet le nül ér té ke sí te nek.

(2) A vám ha tó ság a Jöt.-ben az egy sze rû sí tett adó rak -
tár-en ge dé lye sek re elõ írt tár gyi dõ sza kon kén ti mennyi sé gi 
el szá mo lás be nyúj tá si ha tár ide je hó nap ját kö ve tõ há rom
hó na pon be lül meg kül di a bo rá sza ti ha tó ság nak a tárgy -
idõ szak ra vo nat ko zó an – egy sze rû sí tett adó rak tár-en ge -
dély esen ként (ne vét, cí mét, cég ne vét, szék he lyét, adó szá -
mát is fel tün tet ve) rész le tez ve – az Eu ró pai Unió tag ál la -
ma i ból össze sen, to vább fel dol go zás cél já ból be szer zett
bor mennyi sé gé re vo nat ko zó ada to kat, mely ada to kat a bo -
rá sza ti ha tó ság át ad hat ja az ille té kes hegy köz ség nek.

(3) Ital mé rés re, ter me lõi bor ki mé rés re  való jo go sult sá -
got biz to sí tó en ge dé lye zõ ha tá ro za tot az en ge dé lye zõ ha -
tó ság a bo rá sza ti ha tó ság gal és a hegy köz ség gel is köz li.

(4) Köz fo gyasz tás ra ti los for ga lom ba hoz ni
a) olyan bo rá sza ti ter mé ket, amely az Eu ró pai Unió

köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa, e tör vény és az
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let elõ -
írásainak nem fe le l meg;

b) hi bás, rom lott, be teg, a 20.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ter mé ket vagy olyan bo rá sza ti ter mé ket, ame -
lyet a meg en ge dett anya gok nak meg nem en ge dett mér té -
kû fel hasz ná lá sá val ál lí tot tak elõ, ille tõ leg ke zel tek;

c) az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let -
ben osz tály ba nem so rolt bor szõ lõ faj tá ból ké szült bo rá sza -
ti ter mé ket, ki vé ve a kí sér le ti bor szõ lõ ül tet vény rõl szár -
ma zó, il let ve a te le pí tés ide jén ha tá lyos jog sza bály sze rint
en ge dé lyez he tõ bor szõ lõ faj ta ter mé sé bõl ké szült bo rá sza ti 
ter mé ket.”

21.  § A Btv. 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„31.  § (1) A bo rá sza ti ter mé kek ki sze re lé sé re és je lö lé -
sé re vo nat ko zó elõ írásokat az e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de let tar tal maz za.

(2) Egri bi ka vér bort, szek szár di bi ka vér bort, va la mint
to ka ji bor kü lön le ges sé get köz fo gyasz tás cél já ra ki zá ró lag
üveg pa lack ban sza bad for ga lom ba hoz ni. A pa lac ko zá si
kö te le zett ség nem vo nat ko zik az adott ter mõ he lyen be lül
a ter me lõ ál tal, sa ját pin cé jé ben, hely ben fo gyasz tás ra ke -
rü lõ, sa ját ter me lé sû bo ra i ra.”

22.  § A Btv. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„32.  § (1) Amennyi ben a To ka ji bor vi dék te rü le té rõl
bor szõ lõt, mus tot és bort szál lí ta nak ki, a ki szál lí tás hoz
a hegy köz sé gi ta nács tól ké rel mez ni kell a szár ma zá si hely -
re uta ló meg ne ve zés hasz ná la tá ra vo nat ko zó en ge délyt. A
szár ma zá si hely re uta ló meg ne ve zés hasz ná la ta csak ab -
ban az eset ben en ge dé lyez he tõ, ha a bor ki szál lí tá sa pa lac -
ko zá si vagy ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lés sel ren del -
ke zõ pezs gõ ké szí té si szán dék kal tör té nik. A hegy köz sé gi
ta nács ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek nincs he lye. A ha tá -
ro zat ren del ke zõ ré szé ben fog lal ta kat a szár ma zá si bi zo -
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nyít vány ra rá kell je gyez ni. A szár ma zá si hely re uta ló
meg ne ve zés hasz ná la tá ra vo nat ko zó rá jegy zés hi á nyá ban
a szár ma zá si bi zo nyít vány ér vény te len.

(2) A szár ma zá si hely re uta ló meg ne ve zés hasz ná la tá ról 
 szóló ha tá ro za tot a hegy köz sé gi ta nács köz li a bo rá sza ti
ha tó ság gal is.”

23.  § (1) A Btv. 36.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A To ka ji bor vi dé ken ké szí tett to ka ji más lás, to ka ji
for dí tás, to ka ji sza mo rod ni, to ka ji aszú, to ka ji aszú eszen -
cia, to ka ji eszen cia to ka ji bor kü lön le ges ség nek mi nõ sül -
nek és ön ál ló név hasz ná lat ra jo go sul tak.”

(2) A Btv. 36.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) To ka ji aszú: a To ka ji bor vi dék te rü le tén ol ta lom
alatt álló ere det meg je lö lés sel ren del ke zõ bor ké szí té sé re
az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
meg ha tá ro zott bor szõ lõ Bot ry tis ci ne rea ha tá sá ra ne me sen 
rot hadt, tõ kén aszú so dott, szü ret kor kü lön sze dett, fel dol -
go zott szõ lõ bo gyó i nak a To ka ji bor vi dék te rü le tén ol ta lom 
alatt álló ere det meg je lö lés sel ren del ke zõ bor ké szí té sé re
az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben
meg ha tá ro zott bor szõ lõ bõl szár ma zó leg alább 19 must fo -
kos must tal vagy ilyen mi nõ sé gû azo nos év já ra tú bor ral
tör té nõ áz ta tá sát kö ve tõ, sze szes er je dés út ján nyert; az
e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg -
ha tá ro zott 3–6 put tony szám tól füg gõ mennyi sé gû cu kor -
men tes ext rak tot, va la mint cuk rot tar tal ma zó, és a for ga -
lom ba ho za tal elõtt leg alább há rom évig, eb bõl leg alább
két évig fa hor dó ban ér lelt to ka ji bor kü lön le ges ség.”

24.  § (1) A Btv. 40.  §-a (4) be kez dé sé nek b) és c) pont jai 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv:]
„b)  en ge dé lye zi az áru ter mõ, törzs- és kí sér le ti bor szõ -

lõ te le pí té sét és ki vá gá sát,
c) el ren de li az en ge dély nél kül vagy a te le pí té si en ge dély -

ben fog lal tak tól el té rõ en te le pí tett bor szõ lõ ki vá gá sát.”

(2) A Btv. 40.  §-ának (5) és (6) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, va la mint a § a kö vet ke zõ
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A bo rá sza ti ha tó ság a bo rá sza ti ter mé kek – ide nem
ért ve a friss bor szõ lõt, töp pedt bor szõ lõt, aszú so dott bor -
szõ lõt – elõ ál lí tá sát, ki sze re lé sét és for ga lom ba ho za ta lát
vég zõ üze mek mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé vel, to váb bá
a bo rá sza ti ter mé kek szár ma zá si bi zo nyít vá nyá val, elõ ál lí -
tá sá val, ke ze lé sé vel, mi nõ sé gé vel és for ga lom ba ho za ta lá -
val kap cso la tos ha tó sá gi fel ada to kat lát el.

(6) A nö vény ter mesz té si ha tó ság el len õr zi az ül tet vény -
te le pí té se ket és ül tet vény ki vá gá so kat.

(7) A bo rá sza ti ha tó ság a 479/2008/EK ren de let 65. cik -
ke sze rin ti szõ lõ- és bor ága za ti szak ma kö zi szer ve ze tet is -
mer het el.”

25.  § A Btv. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bo rá sza ti ha tó ság a jár mû ra ko má nyá nak el len õr -
zé sé hez a rend õrség, il let ve a vám ha tó ság köz re mû kö dé sét 
kér he ti.”

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

„43.  § (1) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság el -
len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy szõ lõ ül tet vé nyen en ge -
dély nél kül faj ta vál tást vagy bor szõ lõ ül tet vé nyen en ge -
dély nél kül a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti pót lást (e §, va la -
mint a 43/A–43/C.  § vo nat ko zá sá ban a továb biak ban: pót -
lás) vé gez tek, tá jé koz tat ja a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá si szer vet az ál ta la ész lelt jog sér tés rõl. A
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ér -
te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül ha -
tár idõ meg je lö lé sé vel fel szó lít ja a faj ta vál tást vagy pót lást
vég zõt, hogy – a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já -
rás rend sze rint – nyújt sa be a fenn ma ra dá si en ge dély irán ti
ké rel mét a bor szõ lõ ül tet vény utó la gos en ge dé lye zé se cél -
já ból.

(2) Amennyi ben az ül tet vény nem fe le l meg a jog sza bá -
lyi elõ írásoknak, a faj ta vál tást vagy pót lást vég zõ a fenn -
ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem ben vál lal hat ja, hogy az
ül tet vényt a jog sza bá lyi elõ írásoknak meg fele lõen át ala -
kít ja. A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv az át ala kí tást úgy en ge dé lye zi, hogy a faj ta vál tást
vagy pót lást vég zõ azt a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott egy éven be lül kö te les el vé gez ni, és an nak meg -
tör tén tét kö ve tõ 22 mun ka na pon be lül be je len te ni a nö -
vény ter mesz té si ha tó ság hoz. A nö vény ter mesz té si ha tó -
ság az át ala kí tott ül tet vényt el len õr zi, és an nak ered mé -
nyé rõl ér te sí ti a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szer vet.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott egy éves ha tár idõ
a faj ta vál tást vagy pót lást vég zõ ké rel mé re hat hó nap pal
meg hosszab bít ha tó az aláb bi ese tek be kö vet ke zé se ese tén:

a) a faj ta vál tást vagy pót lást vég zõ hosszú távú mun ka -
kép te len sé ge;

b) az ül tet vény te rü le té nek jog sza bály alap ján tör té nõ
át mi nõ sí té se, amennyi ben ez a kö te le zett ség vál la lás, il let -
ve a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban nem volt elõ re -
lát ha tó;

c) az ül tet vény te rü le tét súj tó ter mé sze ti csa pás, il let ve
szél sõ sé ges idõ já rá si kö rül mény, kü lö nö sen föld ren gés,
ár víz, szél vi har, aszály, bel víz, tû ze set, jég kár, fagy kár.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv fenn ma ra dá si en ge dély irán ti ké re lem mel
össze füg gõ el já rá sá ban meg ál la pít ja, hogy a bor szõ lõ ül tet -
vény (át ala kí tott bor szõ lõ ül tet vény) fenn ma ra dá sá nak
aka dá lya nincs, úgy a faj ta vál tást vagy pót lást utó la go san
en ge dé lye zi.

(5) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv a 7.  § (2) be kez dés alap ján be nyúj tott te le -
pí té si en ge dély irán ti ké re lem kap csán le foly ta tott hely szí -
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ni szem le so rán meg ál la pít ja, hogy a te le pí tést az en ge dély
ki adá sát meg elõ zõ en már meg kezd ték, úgy a me zõ gaz da -
sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv – amennyi ben
a ké re lem az elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel – az en ge -
délyt meg ad ja.

(6) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv az en ge dé lye zé si el já rás so rán meg ál la pít ja,
hogy a bor szõ lõ ül tet vény (át ala kí tott bor szõ lõ ül tet vény)
rész ben vagy egész ben nem fe le l meg a jog sza bá lyi kö ve tel -
mé nyek nek, az en ge dély irán ti ké rel met el uta sít ja és meg fe -
le lõ ha tár idõ tû zé sé vel kö te le zi a te le pí tõt az en ge dély nél kül
te le pí tett bor szõ lõ ül tet vény ki vá gá sá ra. Amennyi ben a te le -
pí tõ ki vá gá si kö te le zett sé gé nek ha tár idõn be lül nem tesz ele -
get, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
a bor szõ lõ ül tet vényt ki vá gat tat ja.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti bor szõ lõ ül tet vény rõl szár -
ma zó bor szõ lõ re csak az utó la gos en ge dé lye zés ese tén ad -
ha tó szár ma zá si bi zo nyít vány.”

27.  § A Btv. 43/A.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság el len õr -
zé se so rán meg ál la pít ja, hogy az ül tet vényt en ge dély nél -
kül vág ták ki, er rõl tá jé koz tat ja a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet. A me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv az ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 10 mun ka na pon be lül ha tár idõ meg je lö lé sé vel
fel szó lít ja a ki vá gást vég zõ sze mélyt, hogy – a 7.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás rend sze rint – nyújt sa be
a ki vá gá si en ge dély irán ti ké rel mét a ki vá gás utó la gos en -
ge dé lye zé se cél já ból.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá si szerv az el já rá sa so rán azt ál la pít ja meg, hogy
a ki vá gás az elõ írt kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, a ki vá gást
utó la go san en ge dé lye zi.

(3) Ha a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv a 7.  § (2) be kez dé se alap ján be nyúj tott ki vá gá si en -
ge dély irán ti ké re lem kap csán le foly ta tott hely szí ni szem le 
so rán meg ál la pít ja, hogy a ki vá gás már meg -
valósult – amennyi ben a ké re lem az elõ írt kö ve tel mé nyek -
nek meg fe lel –, az en ge délyt meg ad ja.”

28.  § A Btv. 43/B.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Amennyi ben a nö vény ter mesz té si ha tó ság el len õr -
zé se so rán meg ál la pít ja, hogy a te le pí tést – a te le pí té si en -
ge dély ben fog lal tak tól el té rõ en – a ter mõ hely re nem en ge -
dé lye zett bor szõ lõ faj tá val vagy a ter mõ he lyen fel nem
hasz nál ha tó sza po rí tó anyag gal vé gez ték, a nö vény ter -
mesz té si ha tó ság kez de mé nye zi a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv nél a bor szõ lõ ül tet vény ki -
vá gá sá nak el ren de lé sét.

(3) Amennyi ben a te le pí tõ ki vá gá si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, úgy a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá si szerv a bor szõ lõ ül tet vényt ki vá gat tat ja.”

29.  § A Btv. 43/C.  §-ának (1) és (2) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„43/C.  § (1) Azt a sze mélyt, aki en ge dély nél kül vég zett
faj ta vál tást, pót lást, vagy bor szõ lõt en ge dély tõl el té rõ en
te le pí tett, vagy en ge dély nél kül vá gott ki (a továb biak ban:
mu lasz tó), a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si 
szerv 500 000 fo rin tig ter je dõ mu lasz tá si bír ság meg fi ze té -
sé re kö te le zi.

(2) Amennyi ben az en ge dély nél kü li faj ta vál tást, pót lást,
ki vá gást, il let ve az en ge dély tõl el té rõ te le pí tést (a továb biak -
ban együtt: en ge dély nél kü li mû ve let) vég zõ sze mély a 43.  §
(1) be kez dé sé ben, a 43/A.  § (1) be kez dé sé ben vagy a 43/B.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ké re lem be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
fel szó lí tás nak nem tesz ele get, úgy a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv a mu lasz tót 500 000 fo rin tig
ter je dõ mu lasz tá si bír ság meg fi ze té sé re, és a nem en ge dé lye -
zett mû ve let vo nat ko zá sá ban a mû ve lé si ág sze rin ti ál la pot
hely re ál lí tá sá ra kö te le zi.”

30.  § (1) A Btv. 44.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
i)–l) pon tok kal egé szül ki:

[A bo rá sza ti ha tó ság el len õr zi:]
„i) a bor for ga lom ba ho za ta li já ru lék be fi ze té sét,
j) a bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyok  valóságtartalmát,
k) a bor szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke -

zõ mel lék ter mé kek ki vo ná sát,
l) a ter mék le írás nak  való meg fe le lést.”

(2) A Btv. 44.  §-ának (2) és (3) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hely szí ni el len õr zés so rán ké szült jegy zõ könyv -
ben fel kell tün tet ni az el len õr zés ke re té ben el ren delt
 ideiglenes in téz ke dést is. A bo rá sza ti ha tó ság a hegy bí ró
ha tás kö ré be is tar to zó ese tek ben a jegy zõ könyv egy pél dá -
nyát a bo rá sza ti üzem he lye sze rint ille té kes hegy köz ség -
nek is meg kül di.

(3) A bo rá sza ti ha tó ság el lát ja a le pár lá si, va la mint
a must sû rít mén nyel  való must ja ví tá si in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó szak mai el len õr zé si fel ada to kat.”

31.  § A Btv. 46.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha tó sá gi el len õr zés so rán al kal ma zott min ta vé tel
sza bá lya it az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren -
de let ál la pít ja meg.”

32.  § A Btv. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az el len õr zõ szerv más ha tó ság meg bí zá sa alap -
ján la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot vé gez, a költ sé ge ket a meg -
bí zó ha tó ság meg té rí ti.”

33.  § A Btv. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„48.  § (1) Ha a vizs gált bo rá sza ti ter mék
a) a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, ille tõ leg a je lö lé -

sé ben fog lalt jel lem zõ ket nem elé gí ti ki,
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b) a jog sza bá lyok ban meg en ge dett anya go kat nem
meg en ge dett mér ték ben tar tal maz,

c) a szár ma zá si bi zo nyít vány ban vagy a for ga lom ba
ho za ta li en ge dély ben fog lal tak tól el té rõ en je lölt,

d) a rá vo nat ko zó ter mék le írás nak nem fe le l meg,
és a jog sza bály sér tést az el len õr zõ ha tó ság meg ál la pít ja,
a bo rá sza ti ter mék elõ ál lí tó ját, ke res ke del mi el len õr zés
ese tén a ke res ke del mi egy sé get, bi zo nyí tott ság ese tén
a hiba oko zó ját a ha tó ság a vizs gá lat költ sé ge i nek meg té rí -
té sé re kö te le zi. A ha tá ro zat ban meg ál la pí tott költ sé gek
adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül nek. A
bo rá sza ti ha tó ság az ál la mi adó ha tó sá got a 60 na pon túli
tar to zá sok ról ér te sí ti.

(2) A bo rá sza ti ha tó ság az el len õr zés ered mé nye ként,
a kö te le zett ség sze gés sú lyá tól füg gõ en

a) a bo rá sza ti üze met leg fel jebb 30 nap ra ide ig le ne sen
be zár hat ja, gép, fel sze re lés, be ren de zés mû kö dé sét, cso -
ma go ló anyag fel hasz ná lá sát, tá ro ló hely vagy szál lí tó esz -
köz hasz ná la tát meg tilt hat ja, új bó li mû kö dé sét, hasz ná lat -
ba vé te lét, hasz ná lat ban tar tá sát fel té tel hez köt he ti;

b) alap anya got, ki egé szí tõ anya got, se géd anya got, ada -
lék anya got, kész ter mé ket köz fo gyasz tás ra al kal mat lan -
nak, csök kent mi nõ sé gû nek nyil vá nít hat, fel hasz ná lá sát,
for ga lom ba ho za ta lát kor lá toz hat ja, fel té tel hez köt he ti,
meg tilt hat ja és en nek ér vé nye sí té se cél já ból zá rol hat ja;

c) el ren del he ti a bo rá sza ti ter mék zár la tát, va la mint
a köz fo gyasz tás ra, to vább fel dol go zás ra al kal mat lan ter -
mék meg sem mi sí té sét vagy le pár lá sát;

d) mi nõ ség vé del mi bír sá got szab hat ki;
e) meg tilt hat ja a szár ma zá si hely re uta ló meg ne ve zés

hasz ná la tát.
(3) Ha a 24/A.  § (5) be kez dé se, il let ve az 51/A.  § sze rin -

ti mu lasz tá si vagy a mi nõ ség vé del mi bír sá got a ha tá ro zat -
ban meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 60 na pon túl sem fi -
ze tik meg, a bo rá sza ti ha tó ság a kö te le zett ség sze gés sú lyá -
tól és gya ko ri sá gá tól füg gõ en – a fi ze té si kö te le zett ség tel -
je sí té sé ig ter je dõ idõ tar tam ra – fel füg geszt he ti a bo rá sza ti
üzem mû kö dé si en ge dé lyét.

(4) A bo rá sza ti ha tó ság a (2) be kez dés a), c), e) pont já -
ban fel so rolt eset ben a ha tá ro za tot a bo rá sza ti üzem he lye
sze rint ille té kes hegy köz ség gel is köz li.

(5) Amennyi ben a bo rá sza ti ha tó ság a ke res ke del mi
egy ség el len õr zé se kor a 20.  § (2) be kez dé se sze rin ti ter mé -
ket ta lál, kez de mé nye zi az en ge dé lye zõ ha tó ság nál a ke -
res ke del mi egy ség leg fel jebb 30 na pig tar tó be zá rá sát.

(6) Amennyi ben a bo rá sza ti ha tó ság a ke res ke del mi
egy ség el len õr zé se so rán két éven be lül is mé tel ten jog sér -
tést ál la pít meg, kez de mé nye zi a ke res ke del mi egy ség mû -
kö dé si en ge dé lyé nek vissza vo ná sát.

(7) A (2) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti ha tá ro za tok fel -
leb be zés re te kin tet nél kül azon nal vég re hajt ha tó ak.

(8) A sú lyos fo gyasz tói ér dek sé re lem meg elõ zé se, il let -
ve csök ken té se ér de ké ben a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke -
dést tar tal ma zó ha tá ro za tot – az ügy fél te lep he lye sze rin ti
me gyei na pi lap ban és leg alább egy or szá gos na pi lap ban
is – nyil vá no san köz zé kell ten ni. A köz zé té tel költ sé ge
egyéb el já rá si költ ség nek mi nõ sül.

(9) Ha az ész lelt hi á nyos sá got a bo rá sza ti ha tó ság ál tal
meg ha tá ro zott ha tár idõ ig nem szün te tik meg, vagy ha a til -
tott cse lek ményt két éven be lül is mé tel ten el kö ve tik, a bo -
rá sza ti ha tó ság a bo rá sza ti üzem en ge dé lyét vissza von ja.
A ha tá ro za tot kö zöl ni kell a vám ha tó ság gal is.”

34.  § A Btv. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bo rá sza ti ha tó ság mi nõ ség vé del mi bír sá got szab
ki, ha meg ál la pít ja, hogy az elõ ál lí tott, il let ve for ga lom ba
ho zott bo rá sza ti ter mék nem fe le l meg az elõ írt, il let ve
meg je lölt mi nõ sé gi jel lem zõk nek, va la mint ak kor, ha az
elõ ál lí tás, il let ve a for ga lom ba ho za tal nem fe le l meg
a 24–25.  §-ban meg ha tá ro zott szem pon tok nak.”

35.  § A Btv. az 51.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 51/A.  §-sal egé szül ki:

„Mu lasz tá si bír ság

51/A.  § (1) A bo rá sza ti ha tó ság vagy a hegy bí ró mu lasz -
tá si bír sá got szab ki, ha a bo rá sza ti ha tó ság vagy a hegy -
köz ség felé elõ írt be je len té si vagy adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé get el mu lasz tot ták vagy az adat szol gál ta tást hi á nyo -
san tel je sí tet ték.

(2) A mu lasz tá si bír ság mér té ke leg fel jebb öt száz ezer
fo rint összeg ere jé ig ter jed het.

(3) A bo rá sza ti ha tó ság a bír ság ki sza bá sa so rán figye -
lembe ve szi a jog sér tés sel érin tett bo rá sza ti ter mék
mennyi sé gét, a mu lasz tás gya ko ri sá gát. A bo rá sza ti ha tó -
ság ál tal ki sza bott mu lasz tá si bír ság a bo rá sza ti ha tó ság
be vé te le. A be folyt össze get a bo rá sza ti ha tó ság csak
a vizs gá la ti mód sze rek kor sze rû sí té sé re, a ha tó sá gi el len -
õr zést elõ se gí tõ in téz ke dé sek re hasz nál hat ja fel.

(4) A hegy bí ró a bír ság ki sza bá sa so rán figye lembe ve -
szi a szol gál ta tan dó ada tok kö rét és a jog sér tés gya ko ri sá -
gát. A hegy bí ró ál tal ki sza bott mu lasz tá si bír ság a hegy -
köz ség be vé te le.

(5) A mu lasz tá si bír ság adók mód já ra be haj tan dó köz -
tar to zás nak mi nõ sül.”

36.  § A Btv. VII. fe je ze té nek címe he lyé be a ,,PINCE-
ÉS BORHIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK” cím lép.

37.  § A Btv. 56.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„56.  § (1) Aki 1000 m2-nél na gyobb te rü le ten bor szõ lõt
mû vel, vagy te rü let nagy ság tól füg get le nül bor szõ lõ ül tet -
vé nyé nek ter mé sét ér té ke sí ti, il let ve ér té ke sí tés re bort ké -
szít, to váb bá, aki bor szõ lõt, mus tot, il let ve bort to vább fel -
dol go zás vagy to vább fel dol go zás ra ér té ke sí tés cél já ból
vá sá rol (együt te sen: adat szol gál ta tó), kö te les a bor szõ lõ te -
rü le té rõl, a bor tá ro lá sá ra al kal mas esz kö ze i rõl, tá ro lót eré -
rõl, szü re te lé si, fel dol go zá si, ér té ke sí té si (fel hasz ná lá si)
te vé keny sé gé rõl nyil ván tar tást ve zet ni, ada tot szol gál tat ni
a hegy köz ség nek. Az adat szol gál ta tás so rán meg kell adni
az adat szol gál ta tó ne vét és hegy köz sé gi nyil ván tar tá si szá -
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mát. A nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken vég zett te vé keny -
sé gek ese tén az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get az e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let ben meg ha tá -
ro zott hegy köz ség ré szé re kell tel je sí te ni.

(2) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség gel érin tett ada tok
kö rét az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott ren de let
ha tá roz za meg.”

38.  § A Btv. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
meg ál la pít sa

a) a szõ lõ ter mõ he lyi ka tasz te re fel vé te le zé sé nek, a ka -
tasz ter be so ro lás, a ka tasz te ri osz tály mó do sí tás, a ka tasz -
ter bõl  való tör lés sza bá lya it;

b) a bor vi dé ke ket és a hoz zá juk tar to zó te le pü lé sek lis -
tá ját, a bor vi dé ki ré gi ó kat és mû kö dé sük re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat, a vé dett ere de tû bo ro kat, a vé dett ere de tû bo rok
ké szí té sé re, ki sze re lé sé re, je lö lé sé re, mi nõ sí té sé nek el já -
rá sá ra és el len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat;

c) a bor ké szí tés re al kal mas szõ lõ faj tá kat és a bor ké szí -
tés re al kal mas szõ lõ faj ták osz tály ba so ro lá sá nak rend jét,
a Szõ lõ faj ta Hasz ná la ti Bi zott ság mû kö dé si rend jét;

d) a ter me lé si po ten ci ál ra (új ra te le pí té si jog, új te le pí té -
si jog, va la mint te le pí té si jog tar ta lék) vo nat ko zó sza bá lyo -
kat, va la mint a te le pí tés és ki vá gás en ge dé lye zé sé nek, utó -
la gos en ge dé lye zé sé nek és el len õr zé sé nek el já rá si rend jét;

e) a bo rá sza ti ter mé kek, va la mint a bor tí pu sok meg ha -
tá ro zá sát, az elõ ál lí tá suk ra és ke ze lé sük re, ki sze re lé sük re,
mi nõ sí té sük re, je lö lé sük re, for ga lom ba ho za ta luk ra és el -
len õr zé sük re vo nat ko zó elõ írásokat, a bo rá sza ti ter mé kek
meg sem mi sí té sé nek rend jét;

f) a bo rá sza ti mel lék ter mé kek kö te le zõ ki vo ná sá nak
rend jét;

g) a szár ma zá si bi zo nyít vá nyok ki adá sá nak rend jét;

h) az adat szol gál ta tás rend jét;

i) a VINGIS rész le tes tar tal mát, va la mint a szõ lé sze ti
bo rá sza ti szak igaz ga tás szer ve i nek a VINGIS ada ta i hoz
 való hoz zá fé ré si jo go sult sá gát;

j) a nem hegy köz sé gi te le pü lé sek ese tén az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó hegy -
köz sé gek meg ha tá ro zá sát;

k) a pin ce- és bor hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket, a bo rá sza -
ti üze mek mû kö dé sét, il let ve a bo rá sza ti üze mek mû kö dé -
sé nek és a bo rá sza ti ter mé kek ki sze re lé sé nek en ge dé lye zé -
si rend jét;

l) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
a for ga lom ba ho za ta li já ru lék meg fi ze té sé nek, meg fi ze té -
se el len õr zé sé nek, az el len õr zés hez kap cso ló dó ada tok
szol gál ta tá sá nak, ke ze lé sé nek és fel hasz ná lá sá nak rész le -
tes sza bá lya it;

m) a for ga lom ba ho za ta li, il let ve a Ma gyar Köz tár sa ság 
te rü le té rõl tör té nõ ki szál lí tás ese tén a to vább fel dol go zás ra
vo nat ko zó en ge dély ki adá sá hoz szük sé ges ké mi ai és ér -
zék szer vi vizs gá la tok vég zé sé re jo go sult szer ve zet el is me -

ré sé nek fel té te le it, va la mint a la bo ra tó ri u mi és ér zék szer vi
vizs gá la tok rend jét;

n) a Bor Ere det vé del mi Ta nács össze té te lé vel, mû kö -
dé sé vel és el já rá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat;

o) a szõ lõ- és bor ága zat szak ma kö zi szer ve ze té nek el is -
me ré si rend jét.”

39.  § A Btv. 58.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ez a tör vény a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.”

40.  § A Btv. 4.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben 
a ,,szõ lõ” szö veg rész he lyé be a ,,bor szõ lõ” szö veg rész,
a 4.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban a ,,szõ lõ ter mesz -
tés re” szö veg rész he lyé be a ,,bor szõ lõ ter mesz tés re” szö -
veg rész, a 9.  §-ában a ,,szõ lõ faj ta” szö veg rész he lyé be
a ,,bor szõ lõ faj ta” szö veg rész, a 13.  § (1) be kez dé sé ben
a ,,szõ lõ” szö veg rész he lyé be a ,, bor szõ lõ ül tet vény” szö -
veg rész, a 37.  § (1) be kez dé sé ben a ,,szõ lõ bõl” szö veg rész
he lyé be a ,,bor szõ lõ bõl” szö veg rész, a 43/B.  § (1) be kez -
dé sé ben a ,,szõ lõ ül tet vényt” szö veg rész he lyé be a ,,bor -
szõ lõ ül tet vényt” szö veg rész, az 51.  § (2) be kez dé sé ben
a ,,jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör -
vény” szö veg rész he lyé be a ,,Jöt.” szö veg rész lép.

41.  § A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4.  § E tör vény és e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott ren de le tek al kal ma zá sá ban:

a) szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter me lõ (a továb biak ban: ter -
me lõ): aki 1000 m2-nél na gyobb te rü le ten bor szõ lõt mû vel, 
vagy te rü let nagy ság tól füg get le nül bor szõ lõ ül tet vé nyé nek 
ter mé sét ér té ke sí ti, il let ve ér té ke sí tés re bort ké szít,

b) szõ lé sze ti és bo rá sza ti fel vá sár ló (a továb biak ban:
fel vá sár ló): aki bor szõ lõt, mus tot, il let ve bort to vább fel -
dol go zás vagy to vább fel dol go zás ra ér té ke sí tés cél já ból
vá sá rol.”

42.  § A Htv. 42.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„42.  § A hegy köz ség – a jog sza bá lyok ke re te in be lül,
a hegy köz sé gi ta nács ál tal a bor vi dék te rü le té re meg ha tá -
ro zott bor szõ lõ faj ták kö zül – a mû kö dé si te rü le té re ki ter je -
dõ en meg ha tá roz hat ja a te le pít he tõ szõ lõ faj tá kat, to váb bá
faj tán ként az egy ség nyi te rü le ten ter mel he tõ szõ lõ, must és 
bor mennyi sé gét, va la mint a leg ala cso nyabb szü re te lé si
must fo kot.”
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43.  § E tör vény 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

44.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Btv. 6.  §-a, 13.  § (3) be kez dé se, 14–15.  §-a,
17–18.  §-a és a §-ok hoz tar to zó al cím, 21.  §-ának (1) be -
kez dé se, 26–27.  §-a, 34–35.  §-a, 38.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben az „, ame lyek vé dett ere de tû bo rok,” szö veg rész,
a 41.  §-t meg elõ zõ al cím, 41.  §-ának (2)–(3) be kez dé se,
42.  §-a, 45.  §-a, 47.  §-ának (1) be kez dé se, 49–50.  §-a, 51.  § 
(2) be kez dé sé ben a ,,, va la mint a 49.  § (1) be kez dé sé ben”
szö veg rész, 53–55.  §-a, va la mint a Htv. 43.  §-ának (2) be -
kez dé se, 45.  §-ának (2)–(4) be kez dé se, 46.  §-ának (2) be -
kez dé se.

(2) 2009. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti a Btv. 3.  § (4) be -
kez dé sé nek „a ter mõ hely sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat 
hir de tõ táb lá ján, hon lap ján vagy a he lyi lap ban” szöveg -
része.

45.  § (1) A Btv. 4.  §-ának (1) be kez dés sze rin ti ka tasz te -
ri osz tá lyo zás egyi ké be sem tar to zó, de 2009. au gusz tus
1-jén a Btv. 11.  §-a sze rint ül tet vény ka tasz ter ben sze rep lõ
bor szõ lõ ül tet vé nye ket 2014. de cem ber 31-ig a Btv. 4.  §
(1) be kez dés b) pont 2. al pont ja sze rin ti, bor szõ lõ ter mesz -
tés re al kal mas ka tasz te ri be so ro lás sal ren del ke zõ föld te rü -
le ten fek võ ül tet vény nek kell te kin te ni.

(2) A 479/2008/EK ren de let 51. cik ke alap ján 2009.
 augusztus 1-jén ol ta lom alatt álló föld raj zi jel zés ka te gó ri -
á ban kö zös sé gi ol tal mat él ve zõ bor a ter mék le írá sá nak
a 479/2008/EK ren de let 46. cik ke sze rin ti nyil ván tar tás -
ban tör té nõ köz zé té te lé ig a 2009. jú li us 31-én ha tá lyos, az
ol ta lom alatt álló föld raj zi jel zés sel ren del ke zõ bor ter mõ -
te rü le tét al ko tó me gyék ben osz tály ba so rolt bor szõ lõ faj tá -
ból ké szít he tõ.

46.  § (1) Ha tá lyát vesz ti
a) e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon az 1–42.  §,

va la mint a 44.  § (1) be kez dé se;
b) 2009. ok tó ber 2-án a 44.  § (2) be kez dé se.

(2) E tör vény 2015. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

47.  § Ez a tör vény a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta -
ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

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

2009. évi XL.
törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló 
1997. évi LXXXI. törvény módosításáról*

1.  § A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.) 18.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tá si öreg sé gi nyug díj ra
jo go sí tó öreg sé gi nyug díj kor ha tá ra an nak, aki

a) 1952. ja nu ár 1-je elõtt szü le tett, a be töl tött 62. élet év,
b) 1952-ben szü le tett, a 62. élet év be töl té sét kö ve tõ

183. nap,
c) 1953-ban szü le tett, a be töl tött 63. élet év,
d) 1954-ben szü le tett, a 63. élet év be töl té sét kö ve tõ

183. nap,
e) 1955-ben szü le tett, a be töl tött 64. élet év,
f) 1956-ban szü le tett, a 64. élet év be töl té sét kö ve tõ

183. nap,
g) 1957-ben vagy azt köve tõen szü le tett, a be töl tött

65. élet év.
(2) Öreg sé gi tel jes nyug díj ra az jo go sult, aki
a) a szü le té si évé nek meg fe le lõ – az (1) be kez dés ben

meg ha tá ro zott – öreg sé gi nyug díj kor ha tárt (a továb biak -
ban: öreg sé gi nyug díj kor ha tár) be töl töt te, és

b) leg alább húsz év szol gá la ti idõ vel ren del ke zik, va la -
mint

c) azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en az öreg sé gi tel jes
nyug dí jat meg ál la pít ják, a Tbj. 5.  § (1) be kez dés a)–b) és
e)–g) pont ja sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll.

(3) Öreg sé gi rész nyug díj ra az jo go sult, aki
a) az öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te, és
b) leg alább ti zen öt év szol gá la ti idõ vel ren del ke zik, va -

la mint
c) azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en az öreg sé gi rész -

nyug dí jat meg ál la pít ják, a Tbj. 5.  § (1) be kez dés a)–b) és
e)–g) pont ja sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll.

(4) Nem jo go sult öreg sé gi tel jes, il let ve rész nyug díj ra
a) az a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Közös -

ségen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal ko zók ra
és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló kö zös sé gi
ren de let ha tá lya alá tar to zó sze mély, aki EGT-ál lam ban,

b) az a szo ci ál po li ti kai (szo ci á lis biz ton sá gi) egyez -
mény ha tá lya alá tar to zó sze mély – ha az egyez mény el té -
rõ en nem ren del ke zik –, aki a szer zõ dõ ál lam ban
– az igény lõ nyi lat ko za ta, il let ve az ügy ben ha tás kör rel
ren del ke zõ kül föl di szerv adat szol gál ta tá sa alap ján – azon
a na pon, amely tõl kez dõ dõ en az öreg sé gi nyug dí jat meg ál -
la pít ják, a Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) és e)–g) pont -
ja sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony nak meg fe le lõ jog -
vi szony ban áll.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. má jus 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § A Tny. 18/A.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sét megelõ -
zõen elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult az a 60. élet -
évét be töl tött, 1950-ben szü le tett fér fi és az az 59. élet évét
be töl tött, 1952-ben vagy 1953-ban szü le tett nõ, aki

a) leg alább 40 év szol gá la ti idõt szer zett, és
b) azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en az elõ re ho zott

öreg sé gi nyug dí jat meg ál la pít ják, a Tbj. 5.  § (1) be kez dés
a)–b) és e)–g) pont ja sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony -
ban nem áll.

(2) Csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra
jo go sult az a 60. élet évét be töl tött, 1950-ben szü le tett fér fi
és az az 59. élet évét be töl tött, 1952-ben vagy 1953-ban
szü le tett nõ, aki

a) leg alább 37 év szol gá la ti idõt szer zett, és
b) azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en a csök ken tett

össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug dí jat meg ál la pít ják,
a Tbj. 5.  § (1) be kez dés a)–b) és e)–g) pont ja sze rin ti biz to -
sí tás sal járó jog vi szony ban nem áll.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a csök ken tés mér té -
ke a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj meg ál la pí tá sá nak idõ -
pont já tól az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sé ig ter je dõ
idõ szak min den 30 nap já ra, de leg fel jebb 1095 nap ra –
40 év szol gá la ti idõ nél

a) 1–365 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ
sze mély ese té ben – havi 0,1 szá za lék,

b) 366–730 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ sze mély ese té ben – havi 0,2 szá za lék,

c) 731–1095 nap pal rö vi debb szol gá la ti idõ vel ren del -
ke zõ sze mély ese té ben – havi 0,3 szá za lék.”

3.  § A Tny. 18/B.  § (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té sét megelõ -
zõen két év vel elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra jo go sult az
az 1950. de cem ber 31-ét köve tõen szü le tett fér fi, va la mint
az az 1958. de cem ber 31-ét köve tõen szü le tett nõ, aki

a) leg alább 37 év szol gá la ti idõt szer zett, és
b) azon a na pon, amely tõl kez dõ dõ en az elõ re ho zott

öreg sé gi nyug dí jat meg ál la pít ják, a Tbj. 5.  § (1) be kez dés
a)–b) és e)–g) pont ja sze rin ti biz to sí tás sal járó jog vi szony -
ban nem áll.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti elõ re ho zott öreg sé gi nyug -
díj össze gét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy az öreg sé gi
nyug díj össze gét

a) annyi szor 0,3 szá za lék kal kell csök ken te ni, ahány -
szor 30 nap tá ri nap hi ány zik az öreg sé gi nyug díj kor ha tár
be töl té sé hez, ha a jo go sult az öreg sé gi nyug díj kor ha tár nál
leg fel jebb egy év vel fi a ta labb,

b) 3,6 szá za lék kal, to váb bá annyi szor 0,4 szá za lék kal
kell csök ken te ni, ahány szor 30 nap tá ri nap hi ány zik az
öreg sé gi nyug díj kor ha tár nál egy év vel ala cso nyabb élet -
kor be töl té sé hez, ha a jo go sult az öreg sé gi nyug díj kor ha -
tár nál több mint egy év vel fi a ta labb.

Az öreg sé gi nyug díj kor ha tár be töl té se a csök ken tést
nem érin ti.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj ra jo go sult

a) az az (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te lek nek meg fe le lõ nõ is, aki

aa) 1954-ben szü le tett és a 60 éves és 183 na pos élet -
kort be töl töt te,

ab) 1955-ben szü le tett és 61. élet évét be töl töt te,
ac) 1956-ban szü le tett és a 61 éves és 183 na pos élet -

kort be töl töt te,
ad) 1957-ben szü le tett és 62. élet évét be töl töt te,
ae) 1958-ban szü le tett és a 62 éves és 183 na pos élet -

kort be töl töt te;
b) az az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té -

tel nek meg fe le lõ és leg alább 42 év szol gá la ti idõ vel ren -
del ke zõ fér fi is, aki

ba) 1952-ben vagy 1953-ban szü le tett és 60. élet évét
be töl töt te,

bb) 1954-ben szü le tett és a 60 éves és 183 na pos élet -
kort be töl töt te.

Az a)–b) pont sze rin ti ese tek ben a (2) be kez dés sze rin ti
csök ken tés mér té ke nem ha lad hat ja meg az öreg sé gi nyug -
díj össze gé nek 8,4 szá za lé kát.”

4.  § A Tny. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„19.  § (1) Aki a szer ve zet fo ko zott igény be vé te lé vel

járó, to váb bá egész ség re kü lö nö sen ár tal mas mun kát vég -
zett, kor ked vez mény re a 8–8/C.  §-ban fog lal tak meg fe le lõ
al kal ma zá sá val jo go sult.

(2) A kor ked vez ményt szer zett sze mély nek az öreg sé gi
nyug díj kor ha tár hoz ké pest az elõ re ho zott öreg sé gi nyug -
díj annyi év vel ala cso nyabb élet kor ban jár, ahány év vel
ko ráb ban õt a kor ked vez mény re jo go sult ság nél kül az elõ -
re ho zott öreg sé gi nyug díj meg il let né. Az elõ re ho zott öreg -
sé gi nyug díj ra jo go sult ság meg ha tá ro zá sá nál a meg szer -
zett szol gá la ti idõt, a nyug díj csök ke nés mér té ké nek meg -
ha tá ro zá sá nál pe dig a meg szer zett szol gá la ti idõt, il let ve
az el ért élet kort a kor ked vez mény idõ tar ta má val nö vel ve
kell figye lembe ven ni.”

5.  § A Tny. 53.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
mon dat tal egé szül ki:

„Az öz ve gyi nyug díj fel éle dé se so rán az öz vegy re
irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt a jog szer zõ ha lá la kor
ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján kell meg ál la pí ta ni.”

6.  § A Tny. 62.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„62.  § (1) A tárgy év ja nu ár 1-je elõt ti idõ pont tól meg ál -

la pí tott tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tást – ide ért ve a 6.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el lá tá so kat és a bal ese ti
já ra dé kot is – a meg ál la pí tás nap tá ri évét köve tõen min den 
év ja nu ár hó nap já ban az eme lés évé re ter ve zett

a) fo gyasz tói ár nö ve ke dés nek meg fe le lõ mér ték ben
kell emel ni, amennyi ben a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan
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áron szá mí tott nö ve ke dé sé nek tárgy év re ter ve zett mér té ke
nem éri el a 3 szá za lé kot,

b) fo gyasz tói ár nö ve ke dés és a ter ve zett or szá gos net tó
át lag ke re set-nö ve ke dés 80 és 20 szá za lé kos arány ban
 súlyozott át la gá nak meg fe le lõ mér ték ben kell emel ni,
amennyi ben a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí -
tott nö ve ke dé sé nek tárgy év re ter ve zett mér té ke leg alább
3 szá za lék, de nem éri el a 4 szá za lé kot,

c) fo gyasz tói ár nö ve ke dés és a ter ve zett or szá gos net tó
át lag ke re set-nö ve ke dés 60 és 40 szá za lé kos arány ban
 súlyozott át la gá nak meg fe le lõ mér ték ben kell emel ni,
amennyi ben a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí -
tott nö ve ke dé sé nek tárgy év re ter ve zett mér té ke leg alább
4 szá za lék, de nem éri el az 5 szá za lé kot,

d) fo gyasz tói ár nö ve ke dés és a ter ve zett or szá gos net tó
át lag ke re set-nö ve ke dés 50-50 szá za lé kos arány ban sú lyo -
zott át la gá nak meg fe le lõ mér ték ben kell emel ni, amennyi -
ben a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí tott nö ve -
ke dé sé nek tárgy év re ter ve zett mér té ke 5 szá za lék, vagy azt 
meg ha la dó mér té kû.

(2) A tárgy évi ter ve zett ada to kat a Ma gyar Köz tár sa ság
költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ál la pít ja meg.

(3) Ha a fo gyasz tói árak, az or szá gos net tó át lag ke re set
vagy a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí tott nö -
ve ke dé sé nek tárgy év ben vár ha tó mér té ke a ter ve zet tõl
olyan mér ték ben tér el, hogy a nyug dí jak ezen ada tok alap -
ján tör té nõ eme lé se leg alább 1 szá za lék pont tal meg ha lad ja 
a ja nu ár ban vég re haj tott eme lés mér té két, ak kor no vem ber 
hó nap ban – ja nu ár 1-jé re vissza me nõ le ges ha tállyal – ki -
egé szí tõ nyug díj eme lést kell vég re haj ta ni. Amennyi ben az 
el té rés az 1 szá za lék pon tot nem éri el, ak kor no vem ber hó -
nap ban az egész évre járó kü lön bö ze tet egy összeg ben kell 
ki utal ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti nyug díj eme lés nél a nyug dí -
ja sok fo gyasz tói ár nö ve ke dé sé nek – a tárgy év elsõ nyolc
hó nap já nak tény ada tá ra ala po zott – vár ha tó mér té két kell
figye lembe ven ni, amennyi ben az meg ha lad ja a fo gyasz tói 
ár nö ve ke dés vár ha tó mér té két.

(5) Egy össze gû ki fi ze tés ese tén a ki fi ze tett összeg egy -
ti zen ket te dé vel a kö vet ke zõ nap tá ri év ja nu ár hó nap já ban
– az eme lés vég re haj tá sa elõtt – a nyug el lá tás, a bal ese ti
nyug el lá tás össze gét meg kell nö vel ni.

(6) Az Or szág gyû lés fel ha tal maz za a Kor mányt, hogy
a tény le ges, ille tõ leg a vár ha tó mak ro gaz da sá gi fo lya ma -
tok és ada tok is me re té ben a szük sé ges fel té te lek meg lé te
ese tén to váb bi ki egé szí tõ in téz ke dé se ket te gyen.”

7.  § (1) A Tny. 101.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy]
„d)  a nyug díj pré mi um meg ál la pí tá sá ra és a vég re haj -

tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat, va la mint a (6) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti szor zó szá mot,”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

(2) A Tny. 101.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Ha a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí tott
nö ve ke dé sé nek a tárgy év ben vár ha tó mér té ke a 3,5 szá za -
lé kot meg ha lad ja, és az ál lam ház tar tás – költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott – tárgy évi egyen leg cél ja várha -
tóan tel je sül, a tárgy év no vem be ré ben nyug díj pré mi u mot
kell fi zet ni an nak a sze mély nek, aki a tárgy évet meg elõ zõ
év leg alább egy nap ján, va la mint a tárgy év no vem be ré ben
a tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer ke re té ben járó
vagy az zal a 6.  § (4) be kez dé se alap ján egy te kin tet alá esõ

a) rok kant sá gi nyug díj ban vagy bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj ban ré sze sül, vagy

b) hoz zá tar to zói nyug el lá tás ban – ide nem ért ve az
 ideiglenes öz ve gyi nyug dí jat – ré sze sül, vagy

c) az a)–b) pont ban nem em lí tett nyug el lá tás ban – ide
nem ért ve a re ha bi li tá ci ós já ra dé kot – ré sze sül, és a 18.  §
(1) be kez dé se sze rin ti élet kort a tárgy évet meg elõ zõ en be -
töl töt te.

(6) A nyug díj pré mi um össze ge a kö vet ke zõ két szám
szor za ta:

a) a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí tott nö -
ve ke dé se – tárgy év ben vár ha tó – mér té ké nek 3,5-del csök -
ken tett össze ge, de leg fel jebb 4,

b) a nyug el lá tás no vem ber havi össze gé nek 25 szá za lé -
ka, de leg fel jebb 20 000 fo rint.

(7) Ha a brut tó ha zai ter mék vál to zat lan áron szá mí tott
nö ve ke dé sé nek – a Ma gyar Köz tár sa ság tárgy évi költ ség -
ve té si tör vényében – tárgy év re ter ve zett mér té ke a 3,5 szá -
za lé kot meg ha lad ja, a nyug díj pré mi um ki adá sa i nak fe de -
ze té re a Nyug díj biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé ben cél tar -
ta lé kot kell ké pez ni.

(8) A nyug díj pré mi u mot a nyug díj fo lyó sí tó szerv hi va -
tal ból, a no vem ber havi nyug el lá tás sal együtt fo lyó sít ja. A
nyug díj pré mi um meg ál la pí tá sá ról ha tá ro za tot nem kell
hoz ni.”

8.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé -
te lé vel – 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1–7.  §-a 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Tny.-nek e tör vény 1–6.  §-ával meg ál la pí tott ren -
del ke zé se it – a (4)–(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – 
a 2009. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra
ke rü lõ nyug el lá tá sok ra és nyug díj eme lés re kell alkal -
mazni.

(4) Aki 2009. de cem ber 31-éig az öreg sé gi tel jes, il let ve 
rész nyug díj hoz szük sé ges élet kort be töl töt te és az elõ írt
szol gá la ti idõt meg sze rez te, e jo go sult sá gát bár mi kor ér vé -
nye sít he ti. Eb ben az eset ben öreg sé gi nyug díj kor ha tár nak
a Tny. 2009. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei sze -
rin ti élet kort kell te kin te ni.

(5) Aki az elõ re ho zott, csök ken tett össze gû elõ re ho zott
öreg sé gi nyug díj igény be vé te lé hez szük sé ges élet kort be -
töl töt te és szol gá la ti idõt meg sze rez te (a továb biak ban
együtt: jo go sult sá got szer zett), e jo go sult sá gát – ha a jo go -
sult sá gát 2007. de cem ber 31-ét köve tõen sze rez te, a Tbj.
5.  § (1) be kez dés a)–b) és e)–g) pont ja sze rin ti biz to sí tás -
sal járó jog vi szony meg szün te té sé vel – bár mi kor ér vé nye -
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sít he ti. A nyug díj csök ken tés re a jo go sult ság meg szer zé sé -
nek idõ pont já ban ha tá lyos sza bá lyo kat és mér té ke ket kell
al kal maz ni. Egye bek ben az elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj
és a csök ken tett össze gû elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj
össze gét azon ren del ke zé sek sze rint kell meg ál la pí ta ni,
ame lyek arra az idõ pont ra al kal ma zan dó ak, amely tõl kez -
dõ dõ en a nyug el lá tást meg ál la pít ják.

(6) A Tny. 6/A.  §-ának ha tá lyon kí vül he lye zé se a ti zen -
har ma dik havi nyug díj 2009. jú ni us 30-áig ki fi ze tett elsõ
rész le tét nem érin ti.

9.  § (1) 2009. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a Tny.
aa) 6/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ab) 65.  §-ának (2) be kez dé sé ben a ,,62.  § (5) be kez dé se 

sze rin ti” és a ,,–, to váb bá a ti zen har ma dik havi nyug díj ról” 
szö veg rész,

ac) 83/A.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
ad) 101.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja;
b) a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ról és azok

1993. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1992. évi LXXXIV. tör -
vény 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben „ , a ti zen har ma dik havi
nyug díj” szö veg rész.

(2) 2009. jú li us 1-jén a nyug dí jak kor rek ci ós célú eme -
lé sé rõl  szóló 2005. évi CLXXIII. tör vény 4.  §-ában
a ,,2009. szep tem ber 1-jé tõl” szö veg rész he lyé be a ,,2010.
ja nu ár 1-jé tõl” szö veg rész lép.

10.  § (1) 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti
a) a Tny.
aa) 7.  §-a,
ab) 9–11/A.  §-a, va la mint a 9.  §-t és a 10.  §-t meg elõ zõ

al cí mek,
ac) 35.  § (3) be kez dé sé ben a ,,(7.  §)” szö veg rész,
ad) 53.  § (6) be kez dé se;
b) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról

 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
ba) 32/B.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „a 62. élet -

évét, ille tõ leg” szö veg rész,
bb) 32/B.  § (1) be kez dés b) pont já ban a ,,62. élet évét,

ille tõ leg” szö veg rész;
c) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -

díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.)
34.  § (5) be kez dés b) pont já ban az „ille tõ leg a tár sa da lom -
biz to sí tá si öreg sé gi nyug díj hoz a Tny. 18.  § (1) be kez dé se
sze rin ti húsz év szol gá la ti idõ,” szö veg rész és „a Tny. 7.  §
(3) be kez dé sé nek b) pont já ban, ille tõ leg a Tny. 18.  §
(2) be kez dé sé ben” szö veg rész;

d) a nyug dí jak kor rek ci ós célú eme lé sé rõl  szóló
2005. évi CLXXIII. tör vény

da) 5.  §-a,
db) 6.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „ , a

4.  §-ban meg ha tá ro zott eme lés te kin te té ben a szep tem ber
havi nyug el lá tás nak” szö veg rész,

dc) 8.  §-ának (6) be kez dé se.

(2) 2010. ja nu ár 1-jén
a) a Tny.
aa) 14.  §-ában a ,,7.  §-ban, ille tõ leg a 18.  § (1)–(2) be -

kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a ,,18.  §-ban” szö veg,
ab) 66.  § (1) be kez dés a) pont já ban az „a 7.  § sze rin ti

öreg sé gi nyug díj kor ha tárt” szö veg rész he lyé be az „az
öreg sé gi nyug díj kor ha tárt” szö veg;

b) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény mel -
lék le te IX. cím III/1. pont já ban az „A 62. élet évét” szö veg -
rész he lyé be az „Az öreg sé gi nyug díj kor ha tárt” szö veg;

c) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény 87/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban a ,,hat -
van ket te dik élet évét” szö veg rész he lyé be a ,,tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló tör vény sze rin ti öreg sé gi
nyug díj kor ha tárt” szö veg;

d) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 19/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban a ,,hat -
van ket te dik élet évét” szö veg rész he lyé be a ,,tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló tör vény sze rin ti öreg sé gi
nyug díj kor ha tárt” szö veg;

e) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 37/B.  § (1) be kez dés a) pont já ban a ,,hat -
van ket te dik élet évét” szö veg rész he lyé be a ,,tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló tör vény sze rin ti öreg sé gi
nyug díj kor ha tárt” szö veg;

f) az Szt. 32/B.  § (2) be kez dé sé ben a ,,Tny. 7.  §
(4)–(5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a ,,Tny.-ben”
szö veg;

g) a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i -
rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló
1994. évi LXIV. tör vény

ga) 13/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban a ,,tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény
(a továb biak ban: Tny.) 7.  §-ának (1), (4) és (5) be kez dé sé -
ben” szö veg rész he lyé be a ,,tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény ben (a továb biak -
ban: Tny.)” szö veg,

gb) 13/B.  § (1) be kez dé sé ben a ,,Tny. 7.  § (1), (4) és
(5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a ,,Tny.-ben” szö veg;

h) a Tbj. 34.  § (5) be kez dés b) pont já ban a ,,Tny. 7.  §
(1) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a ,,Tny.-ben”
 szöveg;

i) a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény 13/A.  § (3) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban az „a
62. év fe let ti” szö veg rész he lyé be az „az öreg sé gi nyug díj -
kor ha tárt be töl tött” szö veg;

j) a nyug dí jak kor rek ci ós célú eme lé sé rõl  szóló
2005. évi CLXXIII. tör vény 6.  § (1) be kez dés elsõ mon da -
tá ban az „1–5.  §-ok ban” szö veg rész he lyé be az
„1–4.  §-ban” szö veg, az „1–3. és 5.  §-ban” szö veg rész
 helyébe az „1–4.  §-ban” szö veg;

k) a re ha bi li tá ci ós já ra dék ról  szóló 2007. évi
LXXXIV. tör vény 30.  § (3) be kez dé sé ben a ,,Tny.
7.  §-ának (1) be kez dé sé ben vagy 18.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a ,,Tny.-ben” szö veg
lép.

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

A Kormány
113/2009. (V. 28.) Korm.

rendelete

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról  szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
(a továb biak ban: Bt.) 50/A.  § (1) be kez dés o) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ról  szóló
267/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 3.  § (5) be kez dés
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Köz vet le nül a Hi va tal elsõ fokú ha tás kö ré be tar tozik:]
„c) a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi

LXXV. tör vény 8/C.  §-ában és a mun ka vé de lem rõl  szóló
1993. évi XCIII. tör vény 83/B.  §-ában meg ha tá ro zott
 feladatok el lá tá sa;”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú ni us 1-jén lép ha tály ba.

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

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

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

A szociális és munkaügyi miniszter
12/2009. (V. 28.) SZMM

rendelete

a Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi
tagjainak díjazásáról

A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi L. tör -
vény 15.  § (4) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás

alap ján, a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
m) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy -
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) tes tü let: a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló
2003. évi L. tör vény 4.  §-a sze rin ti Ta nács, va la mint 5.  §-a
sze rin ti Kol lé gi um;

b) dön tés: a tes tü let tag jai több sé gé nek rész vé te lé vel
a tes tü let ügy rend je sze rint meg ho zott dön tés, füg get le nül
at tól, hogy a sza va zás tes tü le ti ülé sen vagy elekt ro ni kus
for má ban tör tént;

c) ke ze lõ szerv: a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram – a Kor -
mány ál tal kü lön jog sza bály ban ki je lölt – ke ze lõ szer ve;

d) jegy zõ könyv: az elekt ro ni kus sza va zás ról ké szí tett
jegy zõ könyv, va la mint a tes tü le ti ülés rõl ké szí tett em lé -
kez te tõ.

2.  §

(1) A tes tü le ti tag a tes tü let egy nap tá ri év ben ho zott
összes dön té sé ben  való rész vé te le ará nyá ban jo go sult dí ja -
zás ra. Ha a tes tü le ti tag köz tiszt vi se lõ, és a tag ság ból fa ka -
dó fel ada to kat mun ka kö ré be tar to zó fel adat ként lát ja el,
nem jo go sult dí ja zás ra.

(2) A dön tés rõl  való tá vol ma ra dás ese tén iga zo lás nak
he lye nincs.

(3) A dön tést jegy zõ könyv be kell fog lal ni. A jegy zõ -
köny vet úgy kell ve zet ni, hogy ab ból meg ál la pít ha tó le -
gyen, a tes tü le ti tag mely dön tés ben nem vett részt.

(4) A tes tü let el nö ke fi gye lem mel kí sé ri a ta gok dön té -
sek ben  való rész vé te lét, és min den év de cem ber 10. nap -
jáig meg kül di a ke ze lõ szerv nek a tárgy évi dön té sek rõl
 szóló jegy zõ köny ve ket, és a jegy zõ köny vek alap ján ki töl -
tött 1. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot. Az adat lap
a Nem ze ti Ci vil Alapp ro gam hon lap já ról elekt ro ni kus for -
má ban le tölt he tõ.

(5) A ke ze lõ szerv a (4) be kez dés sze rin ti adat lap és a
tes tü le ti dön té sek rõl ké szült jegy zõ köny vek fel dol go zá sa
alap ján meg ál la pít ja, hogy a tes tü le ti tag mi lyen arány ban
vett részt a dön té sek ben.

(6) Ha a (4) be kez dés sze rin ti adat lap és a jegy zõ köny -
vek ben fog lal tak nem áll nak össz hang ban, vi tás eset ben
a jegy zõ köny vek ben fog lal ta kat kell figye lembe ven ni.
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3.  §

(1) A ke ze lõ szerv a tes tü le ti tag ré szé re min den hó nap
10. nap já ig át utal ja a 2. szá mú mel lék let sze rin ti összeg
50%-át.

(2) A ke ze lõ szerv a tes tü le ti tag ré szé re tárgy év de cem -
ber 31-éig át utal ja a 2. szá mú mel lék let alap ján – a tes tü le ti
dön té sek ben  való rész vé te li arány figye lembe véte lével
szá mí tott – egy évre járó összeg nek az (1) be kez dés sze rin -
ti ki fi ze té sek kel csök ken tett össze gét.

(3) Év köz be ni meg bí zás ese tén a tag
a) a meg bí zás hó nap já ban az (1) be kez dés sze rin ti

összeg idõ ará nyos ré szé re jo go sult,
b) a meg bí zás évé ben a (2) be kez dés sze rin ti összeg

idõ ará nyos ré szé re jo go sult az zal, hogy a tes tü le ti dön té -
sek ben  való rész vé te li arányt a meg bí zá sát köve tõen ho -
zott dön té sek alap ján kell szá mí ta ni.

(4) Ha a ke ze lõ szerv meg ál la pít ja, hogy az (1) be kez dés 
sze rint ki fi ze tett összeg meg ha lad ja azt az össze get,
amely re a tag a tes tü le ti dön té sek ben  való rész vé te le alap -
ján jo go sult, in téz ke dik a kü lön bö zet vissza fi zet te té sé rõl.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A 2009. ja nu ár 1.  és e ren de let ha tály ba lé pé se kö -
zötti idõ szak ban be töl tött tagi tiszt ség vo nat ko zá sá ban

a) a 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en meg bí zott tes tü le ti
tag tisz te let dí ját a 2009. ja nu ár 1-jé tõl e meg bí zá sá nak le -
jár tá ig ter je dõ idõ szak te kin te té ben a 2. szá mú mel lék let
alap ján idõ ará nyo san, egy összeg ben kell ki fi zet ni, e ren -
de let hatályba lépését kö ve tõ 30 na pon be lül,

b) a 2009. ja nu ár 1-jét köve tõen meg bí zott tes tü le ti tag
tisz te let dí ját e meg bí zá sá tól a ren de let hatályba lépéséig
ter je dõ idõ szak te kin te té ben a 3.  § (3) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint kell ki fi zet ni.

Dr. Her czog Lász ló s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 12/2009. (V. 28.) SZMM rendelethez

Adatlap a Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjainak
testületi döntésben  való részvételérõl

I. Tes tü le ti ada tok
1. Tes tü let neve:
2. Tes tü let lét szá ma:
3. Tes tü let összes dön té sé nek szá ma:

II. Adat szol gál ta tás éve: ............

III. Tes tü le ti ta gok ra vo nat ko zó ada tok

Név Dön té sek ben  való rész vé tel szá ma (db) Dön té sek ben  való rész vé tel ará nya (%)



Név Dön té sek ben  való rész vé tel szá ma (db) Dön té sek ben  való rész vé tel ará nya (%)

Kelt, .......................

..................................
tes tü let el nö ke

2. számú melléklet a 12/2009. (V. 28.) SZMM rendelethez

A Nemzeti Civil Alapprogram tanácsi és kollégiumi tagjai egy hónapra járó díjának
a mindenkori kötelezõ legkisebb havi munkabér %-ában meghatározott összege

az adott testület valamennyi döntésében  való részvétel esetén

Ta nács Kol lé gi um

El nök 160% 128%

Al el nök 124% 100%

Tag 100% 100%
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
60/2009. (V. 28.) A B

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány ellenes -
ségének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vá nyok, fo lya -
mat ban levõ ügyek ben al kal ma zan dó jog sza bály alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de -
mé nye zé sek, va la mint – hi va tal ból el jár va – mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 21/A.  § (3) be kez -
dé se, va la mint a 21/A.  § (5) be kez dé se alkot mány elle nes,
ezért azo kat e ha tá ro zat ki hir de té se nap já val megsemmi -
síti.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a köz úti
köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 21/A.  § (3) be kez -
dé se, va la mint a 21/A.  § (5) be kez dé se a Zala Me gyei

 Bíróság elõtt 7.K.22.235/2008. szám alatt és
7.K.22.278/2008. szám alatt fo lya mat ban levõ ügyek ben
nem al kal maz ha tó.

3. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg ál -
la pít ja, hogy az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét és az 57.  §
(5) be kez dé sét sér tõ, mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot -
mány elle nes hely zet áll fenn a miatt, hogy az Or szág gyû lés 
a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
21/A.  §-ában nem sza bá lyoz ta meg fele lõen a fe le lõs ség
aló li men te sü lés ese te it.

Az Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ja az Or szág gyû lést,
hogy jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek 2009. de cem ber
31-éig te gyen ele get.

4. Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – meg -
állapítja, hogy az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér tõ,
 mulasztásban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nes hely zet áll 
fenn a miatt, hogy az Or szág gyû lés a köz úti köz le ke dés rõl
 szóló 1988. évi I. tör vény 21/B.  §-ában nem sza bá lyoz ta
meg fele lõen a köz igaz ga tá si el já rás és a sza bály sér té si
 eljárás egy más hoz  való vi szo nyát.

Az Al kot mány bí ró ság ezért fel hív ja az Or szág gyû lést,
hogy jog al ko tá si kö te le zett sé gé nek 2009. de cem ber
31-éig te gyen ele get.

5. Az Al kot mány bí ró ság a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény 21.  § (1) és (2) be kez dé se, a 21/A.  §
(1) és (2) be kez dé se, to váb bá a 21/B.  § (1) és (2) be kez dé -
se, va la mint a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé -
si sza bály sze gé sek kö ré rõl, az e te vé keny sé gek re vo nat ko -
zó ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok



össze gé rõl, fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl és az el len õr zés ben 
tör té nõ köz re mû kö dés fel té te le i rõl  szóló 410/2007.
(XII. 29.) Korm. ren de let 1.  § (1) és (3) be kez dé se, il let ve
az 1–7. szá mú mel lék le tek alkot mány elle nességének meg -
ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló bí rói kez de mé -
nye zé se ket és in dít vá nyo kat el uta sít ja.

6. Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat egye bek ben
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.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz több in dít vány ér ke zett
a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (a továb -
biak ban: Kkt.) 21.  §-a, 21/A.  §-a és 21/B.  §-a, va la mint
a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza bály -
sze gé sek kö ré rõl, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze -
gérõl, fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl és az el len õr zés ben tör -
té nõ köz re mû kö dés fel té te le i rõl  szóló 410/2007. (XII. 29.) 
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) egé sze alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se tár gyá -
ban. A fo lya mat ban levõ ügye ket – azok tár gyi össze füg -
gé se okán – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl
és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó do sí tott és egy -
sé ges szer ke zet be fog lalt 2/2009. (I. 12.) Tü ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ügy rend, ABK 2009. ja nu ár, 3.) 28.  §
(1) be kez dé se alap ján az Al kot mány bí ró ság egye sí tet te, és
egy el já rás ban bí rál ta el.

1.1. Az elsõ in dít vá nyo zó a tá ma dott jog sza bá lyok ál tal 
ki ala kí tott ob jek tív fe le lõs sé gi rend szert azért te kin tet te
a jog ál la mi ság [Al kot mány 2.  § (1) be kez dés] kö ve tel mé -
nyé be üt kö zõ nek, mert az üzem ben tar tó – amennyi ben
a gép jár mû hasz ná la tát más nak át en ge di és az a Kkt. 21.  §
(1) be kez dé sé ben fel so rolt sza bály sér té sek va la me lyi két
el kö ve ti – olyan cse lek mé nyért von ha tó fe le lõs ség re,
 melyet a le he tõ leg na gyobb kö rül te kin tés mel lett sem tud
ki kü szö böl ni. Az in dít vá nyo zó sze rint a jog ál la mi ság kö -
ve tel mé nye azért is sé rel met szen ved, mert – a vét kes ség
meg kö ve te lé sé nek hi á nyá ban – az üzem ben tar tó ak kor is
fe le l, ha a gép jár mû vet tény le ge sen ve ze tõ sze mély fe le -
lõs ség re vo ná sa az azt ki zá ró okok  miatt nem tör té nik meg. 
Emel lett az in dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott jog sza bá lyok
hát rá nyo san kü lön böz te tik meg [Al kot mány 70/A.  § (1) és
(2) be kez dés] az üzem ben tar tó ként gép jár mû vet ve ze tõ -
ket a nem üzem ben tar tó gép jár mû ve ze tõk kel (tény le ges
hasz ná lók kal) szem ben: a hasz ná ló sza bály sér té si el já rás -
ban – ahol fe le lõs sé gét ki ment he ti, és az eset összes kö rül -
mé nyei fel tár ha tó ak – leg fel jebb 150 000 Ft pénz bír ság -
gal sújt ha tó, míg az üzem ben tar tó ese té ben – szûk ki men -

té si le he tõ sé gek kö zöt ti, az eset összes kö rül mé nye it nem
vizs gá ló – köz igaz ga tá si el já rás ban ez az összeg
a 300 000 Ft-ot is el ér he ti. Ál lás pont ja sze rint a tá ma dott
jog sza bá lyok emel lett sér tik az ár tat lan ság vé lel mét
[ Alkotmány 57.  § (2) be kez dés] is, mi vel in do ko lat la nul
csök ken tik a ha tó ság fel de rí té si, tény ál lás-meg ál la pí tá si és 
bi zo nyí tá si kö te le zett sé gét, mél tány ta la nul át há rít va ezt
a ter het az üzem ben tar tó ra. Mi vel egyet len jog sza bály
sem írja elõ, hogy gép jár mû vet más sze mély nek át ad ni
csak tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal le het, ezért vé le -
mé nye sze rint a jog ál la mi ság gal el len té tes a Kkt. 21/A.  §
(2) be kez dé sé hez sú lyos szank ci ót fûz ni. Szin tén az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé vel el len tét ben ál ló nak tar tot ta az
in dít vá nyo zó azt, hogy amennyi ben a gép jár mû vet hasz ná -
lat ba vevõ sze mély a bír sá got ha tár idõ ben nem fi ze ti meg,
és az tõle nem hajt ha tó be, ak kor a üzem ben tar tó kö te les
azt meg fi zet ni [Kkt. 21/A.  § (3) be kez dés].

1.2. Egy má sik in dít vá nyo zó ki zá ró lag az R. 1–8.  §-ait
vél te az Al kot mány egyes ren del ke zé se i be üt kö zõ nek.
 Álláspontja sze rint az R. tá ma dott ren del ke zé sei azért sér -
tik az Al kot mány 57.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg fo gal -
ma zott „ár tat lan ság vé lel mét és az igaz sá gos ság el vét”,
mert a gép jár mû üzem ben tar tó já nak bû nös sé gét fel té te le -
zik. Emel lett ál lás pont ja sze rint az Al kot mány 59.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt jó hír név hez  való jo got sér ti az, hogy
bír ság gal le het súj ta ni az üzem ben tar tót ab ban az eset ben
is, ha nem nyer bi zo nyí tást, hogy a sza bály sér tést õ kö vet te 
el. Az in dít vá nyo zó sze rint a tá ma dott jog sza bá lyok hát rá -
nyo san kü lön böz te tik meg az üzem ben tar tó gép jár mû ve -
ze tõ ket a gép jár mû vet hasz ná lók kal szem ben [Al kot mány
70/A.  § (1) és (2) be kez dés], mert olyan ese tek ben is az
üzem ben tar tó fe le l, ha bi zo nyít ha tó, hogy nem õ kö vet te
el a sza bály sér tést.

1.3. A har ma dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  § (1) és (2) be -
kez dé sei, va la mint a 21/A.  § (3) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te az
Al kot mány bí ró ság tól arra hi vat ko zás sal, hogy azok az
 Alkotmány 57.  § (2) be kez dé sé be üt köz nek. Rá mu ta tott
arra, hogy a jog sér tést a Kkt. az „üzem ben tar tó nak szá mít -
ja be” azaz „a fe le lõs sé gi vé le lem ter he az üzem ben tar tó ra
esik”. Az in dít vá nyo zó sze rint azon ban a fe le lõs sé gi vé le -
lem meg dönt he tõ sé ge nem te kint he tõ éssze rû nek, mi vel
nem ter jed ki azok ra az ese tek re, ami kor a sza bály sér té si
el já rás ban bi zo nyí tot tá vá lik, hogy más kö vet te el a sza -
bály sér tést, de erre vo nat ko zó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma -
gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko zat nincs, vagy ha az üzem ben
tar tó ob jek tí ve nem le he tett a sza bály sér tés el kö ve tõ je,
 illetve, ha vég szük ség ese te áll fenn. Utalt arra, hogy az
 ártatlanság vé lel mét az Al kot mány bí ró ság a sza bály sér té si 
ügyek re is ki ter jesz tet te, va la mint ez zel össze füg gés ben
hi vat ko zott az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga (a továb -
biak ban: EJEB) gya kor la tá ra is. Ál lás pont ja sze rint alkot -
mány elle nes, ha az el já rás alá vont sze mély bün te té se a
 felelõsség bi zo nyí tá sát ki zá ró sza bá lyo zá son ala pul, il let -
ve, ha a bün te tést a fe le lõs sé get ki zá ró bi zo nyí tás el le né re
is el kell szen ved nie. Hi vat ko zott az EJEB elõtt fo lya mat -
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ban volt ana lóg tar tal mú Öz türk v. Né met or szág ügy re. Az
ár tat lan ság vé lel mé vel a fe le lõs sé gi vé le lem éssze rû meg -
dönt he tõ sé gé nek ki zá rá sa az in dít vá nyo zó sze rint nem
egyez tet he tõ össze, ezért a Kkt. 21/A.  § (1) és (2) be kez dé -
se az Al kot mány 57.  § (2) be kez dé sé vel el len té tes. Eu ró pai 
pél dák ra (fran cia, oszt rák, né met, hol land) utal va azt ál lí -
tot ta, hogy nincs olyan sza bá lyo zás, mely nem te szi le he -
tõ vé az üzem ben tar tó ki men té sét, ha bi zo nyí tott, hogy
a sza bály sér tést nem õ kö vet te el. Emel lett az in dít vá nyo zó 
a Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét azért kér te, mert vé le -
mé nye sze rint az ár tat lan ság vé lel me ki zár ja, hogy a bír ság 
má sod la gos ala nya ként – amennyi ben a gép jár mû vet hasz -
ná lat ba vevõ sze mély a bír sá got nem fi ze ti meg és azt tõle
nem is le het be haj ta ni – a jog sza bály olyan sze mélyt je löl -
jön meg, aki bi zo nyí tot tan ár tat lan a jog sér tés el kö ve té sé -
ben. Utalt a 498/D/2000. AB ha tá ro zat ra, mely ben az
 Alkotmánybíróság az épí tés ügyi bír ság gal mint ob jek tív
köz igaz ga tá si bír ság gal szem ben azt a kö ve tel ményt
 fogalmazta meg, hogy az a jog sér té sért  való fe le lõs ség
 érvényesítésének mód ja le gyen. Ki fej tet te, hogy amennyi -
ben a ha tó ság ha tá ro za ta a fe le lõs sé get más sze mély re há -
rít ja át, úgy az üzem ben tar tó ra há rí tott „bír ság a jogsér -
tésért  való fe le lõs sé get nem ér vé nye sít he ti”, en nél fog va
a köz igaz ga tá si bír ság fo gal mi fel té te le, lé nye ge és cél ja is
hi ány zik. Vé gül utalt arra is, hogy a Kkt. sze rin ti köz igaz -
ga tá si bír ság el lent mond az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri
 Bizottság R. (91) 1. sz. Aján lá sá nak is. Mind ezek re te kin -
tet tel a tá ma dott ren del ke zé sek meg sem mi sí té sét kérte.

1.4. A ne gye dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  §-a, 21/A.  §-a
és 21/B.  §-a, va la mint az R. egé sze mel lett – a Kkt. tá ma -
dott ren del ke zé se it tar tal ma zó, azaz ma gát a Kkt.-t mó do -
sí tó – az egyes köz le ke dé si tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2007. évi CLXXV. tör vény (a továb biak ban:
Kkt.mód.) 5. és 6.  §-a alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Az Al kot mány 57.  §
(4) be kez dé sé be, a nul lum cri men sine lege és a nul la
 poena sine lege, va la mint a vissza ha tó ha tá lyú bün te tõ jog -
al ko tás ti lal má ba üt kö zõ nek vél te azt, hogy az üzem ben
tar tót köz igaz ga tá si bír ság gal le het súj ta ni ak kor is, ha vét -
kes kö te le zett ség sze gést nem kö ve tett el, ma ga tar tá sa nem
volt jog sér tõ. Az in dít vá nyo zó be teg szál lí tás sal fog lal ko -
zó jogi sze mély ként azt sé rel mez te, hogy a tá ma dott ren -
del ke zé sek nem biz to sí ta nak le he tõ sé get a vég szük ség,
 illetve a szük ség hely zet fe le lõs ség aló li ki men tés ként  való
al kal ma zá sá ra. Mind ez vé le mé nye sze rint az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé be, va la mint a 70/D.  § (1) be kez dé sé be
üt kö zik. A ren del ke zé sek nem ad nak le he tõ sé get arra sem
– ér vel az in dít vá nyo zó –, hogy a ha tó ság a bír ság ki sza bá -
sa so rán ér té kel je a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes sé -
gét, va la mint az el kö ve tõ szo ci á lis hely ze tét, mely az Al -
kot mány 70/E.  §-ában fog lalt szo ci á lis biz ton ság hoz  való
jo got sér ti. Az in dít vá nyo zó emel lett úgy vél te, hogy
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.) a bír ság ki sza bá sá nak fel té te lé ül a vét kes kö te -

le zett ség sze gést te kin ti [Ket. 61.  § (1) be kez dés], azon ban
az R. egé sze – a Ket.-tel el len tét ben – a vét kes sé get fi gyel -
men kí vül hagy ja, ezért az az Al kot mány 35.  § (2) be kez -
dé sé be is üt kö zik. Vé gül az in dít vá nyo zó sze rint a jog ál la -
mi ság kö ve tel mé nyé vel el len té tes, hogy amennyi ben
a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tott el kö ve tõ egy ben köz le ke -
dé si bûn cse lek ményt is el kö vet, úgy cse lek mé nye két sze -
res el bí rá lás alá esik. Emel lett az in dít vá nyo zó azt is sé rel -
mez te, hogy ugyan azon ma ga tar tá sért kü lön bö zõ el já rá -
sok ban kü lön bö zõ sze mé lye ket tesz nek fe le lõs sé és bün -
tet nek meg, mely sze rin te sér ti a jo gál la mi sá got.

1.5. Az ötö dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  §-át, 21/A.  §-át,
va la mint a 21/B.  §-át vél te az Al kot mány 57.  § (2) és
(5) be kez dé sé be üt kö zõ nek. Ál lás pont ja sze rint a Kkt.
21.  §-a és a 21/A.  § (1) és (2) be kez dé se azért sér ti az Al -
kot mány 57.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ár tat lan ság vé lel -
mé nek el vét, mert arra kény sze rí ti az üzem ben tar tót, hogy
a ta nú val lo más meg ta ga dá sá nak más tör vényekben sza bá -
lyo zott jo gát át hág va ön ma gá ra, il let ve hoz zá tar to zó já ra
néz ve ter he lõ val lo mást te gyen. A Kkt. 21.  § (3) be kez dé -
sét azért tar tot ta az Al kot mány 57.  § (4) be kez dé sé be üt kö -
zõ nek, mert az üzem ben tar tó an nak el le né re bün tet he tõ,
hogy a men te sü lés hez szük sé ges fel té te le ket iga zol ni tud -
ja. A Kkt. 21/B.  §-át pe dig a ne bis in idem el vé be üt kö zõ -
nek vél te, mi vel a köz igaz ga tá si el já rá son túl me nõ en sza -
bály sér té si el já rás is le foly tat ha tó, és bár ez utób bi ban
pénz bír ság nem szab ha tó ki, de a köz le ke dé si bün te tõ pon -
tok ra vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma zás ra ke rül het nek.
E te kin tet ben azon ban az in dít vá nyo zó nem je löl te meg az
Al kot mány sé rül ni vélt ren del ke zé sét.

1.6. A ha to dik in dít vá nyo zó a Kkt.mód. 5.  §-a és 6.  §-a, 
va la mint az R. egé sze alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé be üt kö zõ nek vél te a tá ma dott jog sza bá lyok
ál tal be ve ze tett ob jek tív fe le lõs ség rend sze rét, mi vel
a köz igaz ga tá si el já rás so rán a bün tet he tõ sé get ki zá ró
okok nem ér vé nye sül het nek. Az in dít vá nyo zó emel lett
a tá ma dott jog sza bá lyo kat a bün te tõ el já rá sok ra vo nat ko zó 
ár tat lan ság vé lel mé vel [Al kot mány 57.  § (2) be kez dés] el -
len ke zõ nek ta lál ta, mi vel a köz igaz ga tá si el já rás ban bír ság 
szab ha tó ki, mely sze rin te bün te tés, ezért ez eset ben is
szük sé ges nek tart ja a vé le lem al kal ma zá sát. Az in dít vá -
nyo zó a Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé sét, a jog ál la mi ság el vé -
vel [Al kot mány 2.  § (1) be kez dés], az em ber i mél tó ság hoz
 való jog gal [Al kot mány 54.  § (1) be kez dés], il let ve a nem -
zet kö zi jog ál ta lá nos sza bá lya i val [Al kot mány 7.  § (1) be -
kez dés] azért tar tot ta el len té tes nek, mert az Al kot mány
e ren del ke zé se i bõl az kö vet ke zik, hogy al kot má nyo san
csak a bû nös el kö ve tõt le het meg bün tet ni. Ezen túl az
 indítványozó sze rint a Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé se azért üt -
kö zik az ár tat lan ság vé lel mé nek el vé be, mert a ha tó ság gal
együtt mû kö dõ üzem ben tar tót an nak el le né re le het fe le lõs -
sé ge von ni, hogy adott eset ben bi zo nyít ha tó: a sza bály sér -
tést nem õ kö vet te el. Vé gül sze rin te az, hogy kor mány ren -
de let ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si bír ság alap já ul szol -
gá ló sza bály sze gé se ket, sér ti az Al kot mány 7.  § [nyilván -
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valóan 8.  §] (2) be kez dé sét, mi sze rint az alap ve tõ jo gok ra
és kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg. Ez zel össze füg gés ben azon ban az in dít vá nyo zó nem
je löl te meg, hogy ál lás pont ja sze rint mely alap jog szen ved
sé rel met.

1.7. A he te dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  §, 21/A.  §,
21/B.  §, va la mint a 48.  § [nyilván valóan (3) be kez dés
a) pont ja] 20. és 21. al pont já nak, to váb bá az R. egé szé nek
meg sem mi sí té sét kér te ke let ke zé sé re vissza me nõ le ges
 hatállyal a jog biz ton ság kü lö nö sen fon tos ér de ké re hi vat -
koz va.

Ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek a jog ál la -
mi ság el vé vel [Al kot mány 2.  § (1) be kez dés] és az ár tat -
lan ság vé lel mé vel el len té te sek. Az in dít vá nyo zó az alkot -
mány elle nességet ab ban lát ja, hogy a bi zo nyí tá si ter het
a jog sza bály az el kö ve tõ re há rít ja, és ez ál tal ma gá nak kell
bi zo nyí ta nia ár tat lan sá gát. Né zõ pont ja sze rint „ered -
mény-fe le lõs sé get kre ált a jog al ko tó ott, ahol re le váns és
adek vát ered mény nincs, fel ró ha tó ság és ok-oko za ti össze -
füg gés sincs, s pusz tán azért van »jog el le nes ség«, mert az
ön ké nyes tör vény így szól.” Az in dít vá nyo zó né ze te sze -
rint az ob jek tív fe le lõs sé gen ala pu ló köz igaz ga tá si bír ság
be ve ze té sé vel – e miatt a sza bály sér té si bír ság ki sza bá sá -
nak mel lõ zé sé vel – a jog al ko tó azért élt vissza ha tal má val
és te rem tett alkot mány elle nes hely ze tet, mert így az ár tat -
lan ság vé lel mé nek kö ve tel mé nyét mel lõz he ti. Elõ ad ta,
hogy a ki men té si le he tõ sé gek kö zül szá mos ga ran ci á lis
elem hi ány zik, így az üzem ben tar tó von ha tó fe le lõs ség re
azok ban az ese tek ben is, ha a gép jár mû ve ze tõ jét tet ten ér -
ték, meg ne ve zi a jár mû ve ze tõ jét, va la mint ak kor is, ha
sza bály sér té si el já rás so rán be bi zo nyo so dik, hogy nem õ
kö vet te el a sza bály sér tést. Az EJEB gya kor la tá ból hi vat -
ko zott a Be li los v. Svájc, az En gel és má sok v. Hol lan dia,
az Öz türk v. Né met or szág és a Sa la bi a ku v. Fran cia or szág
ügyek re. A Kkt. 48.  § (3) be kez dés a) pont ja 20. és 21. al -
pont ja vé le mé nye sze rint azért alkot mány elle nes, mert
a bír ság gal súj tan dó sza bály sér té sek kö rét és össze gét ren -
de le ti sza bá lyo zás ra bíz za, mely el len tét ben áll az Eu ró pa
Ta nács Mi nisz te ri Bi zott ság R (91) 1. sz. Aján lá sá val.

1.8. A nyol ca dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  §, 21/A.  §,
21/B.  §-ait tar tot ta az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be
 ütközõnek. Ál lás pont ja sze rint maga az ob jek tív felelõs -
ségi rend szer azért alkot mány elle nes, mert az üzem ben
tar tó olyan sze mély ma ga tar tá sá ért von ha tó fe le lõs ség re,
mely re rá ha tás sal nin csen. Emel lett az in dít vá nyo zó sze -
rint azért sé rül a jog ál la mi jog biz ton ság kö ve tel mé nye,
mert a ha tó ság a tény ál lás tisz tá zá sa és az eset ki vizs gá lá sa 
nél kül au to ma ti ku san bün te ti a gép jár mû üzem ben tar tó ját.

1.9. A ki len ce dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  § (1) be kez -
dé sét és a 21/A.  § (2) be kez dé sét, va la mint az R. egé szét
a jog ál la mi jog biz ton sá got sér tõ nek vél te. Ál lás pont ja sze -
rint a fe le lõs ség ob jek tív vol ta el len tét ben áll a sza bály sér -
té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény (a továb biak ban:
Szt.) 1.  § (1) be kez dé sé vel, hi szen sza bály sér tés  miatt csak 
a cse lek mény el kö ve tõ jét fe nye get he ti jog hát rány. Vé le -

mé nye sze rint az ob jek tív fe le lõs ség nem áll össz hang ban
az Szt. 5.  §-ával sem, hi szen az szán dé kos vagy gon dat lan
el kö ve tés rõl tesz em lí tést, nem pe dig at tól füg get len ob -
jek tív fe le lõs ség rõl ren del ke zik.

1.10. A ti ze dik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  §-át, 21/A.  §-át
és 21/B.  §-át, va la mint az R. egé szét az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé be, a 9.  § (2) be kez dé sé be, il let ve az 57.  §
(2) és (5) be kez dé se i be üt kö zõ nek te kin tet te. A jog ál la mi -
ság kö ve tel mé nye az in dít vá nyo zó sze rint azért szen ved
sé rel met, mert a gép jár mû üzem ben tar tó ja nem min den
eset ben egye zik meg a sza bály sér tés tény le ges el kö ve tõ jé -
vel, il let ve mert az el já rás ga ran ci á lis ele mei hi á nyoz nak.
A vál lal ko zás sza bad sá gát biz to sí tó al kot má nyos ren del -
ke zés sé rel mét az in dít vá nyo zó ab ban lát ja, hogy a gép jár -
mû vek bér be adá sá val üz let sze rû en fog lal ko zó vál lal ko zá -
sok kö te le sek a bér be adott jár mû vek kel el kö ve tett sza -
bály sér té sek  miatt ki sza bott köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze -
té sé re. Az ár tat lan ság vé lel mé nek elve az in dít vá nyo zó
sze rint azért sé rül, mert a jog sza bály a bi zo nyí tá si kö te le -
zett sé get az üzem ben tar tó ra ter he li. Az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé sé vel a tá ma dott ren del ke zé sek azért el len té te -
sek, mert nem biz to sí ta nak mér le ge lé si jog kört a bír ság
 kiszabásával kap cso lat ban a ha tó ság ré szé re. Vé gül az
 indítványozó sze rint az, hogy a köz igaz ga tá si el já rás so rán 
nem kü lö nül nek el a Ket., va la mint az Szt. sza bá lyai, a jog -
al ko tás ról  szóló 1987. évi XI. tör vény (a továb biak -
ban: Jat.) 18.  § (3) be kez dé sé vel el len té tes.

1.11. A ti zen egye dik in dít vá nyo zó a Mosonmagyar -
óvári Vá ro si Bí ró ság el já ró bí rá ja – az elõt te fo lya mat ban
levõ Szk.449/2008. szá mú el já rás fel füg gesz té se mel lett –
az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
(a továb biak ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez dé se alap ján bí rói
kez de mé nye zés sel élt a Kkt. 21.  §-a, 21/A.  §-a és
21/B.  §-a, va la mint az R. egé sze el len, kér ve a konk rét
ügy ben  való al kal maz ha tó ság ki zá rá sát is. Vé le mé nye sze -
rint a tá ma dott ren del ke zé sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez -
dé sé be, az 55.  § (1) be kez dé sé be, az 57.  § (1) be kez dé sé be, 
va la mint a 70.  § [nyilván valóan 70/A.  §] (1) és (2) be kez -
dé sé be üt köz nek.

Vé le mé nye sze rint a Kkt. nem ha tá roz za meg, hogy
mely el já rá si sza bá lyo kat (Kkt. vagy Ket.) kell al kal maz ni, 
mind össze a köz igaz ga tá si bír ság fo gal mát hasz nál ja. Az
in dít vá nyo zó elõ ad ta, hogy a Ket. de fi ni ál ja a köz igaz ga -
tá si ha tó sá gi ügy fo gal mát, de az a Kkt.-ben és az R.-ben
meg ha tá ro zott sza bály sér té si tény ál lá sok ra „nem il lik rá”.
Hi vat ko zott arra, hogy a Kkt. 21/B.  § (1) be kez dé se hát rá -
nyos meg kü lön bö zte tést al kal maz, mert ugyan azért a ma -
ga tar tá sért a Kkt. alap ján ma ga sabb össze gû bír ság szab -
ha tó ki, mint az Szt. alap ján. Emel lett a jog biz ton ság kö ve -
tel mé nyét sér ti, hogy az R. 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja
és a (3) be kez dé sé nek a) pont ja el len té tes a Kkt. 21/B.  §
(2) be kez dé sé vel, hi szen nem tisz tá zott, hogy a köz igaz ga -
tá si el já rás so rán ki sza bott bír ság ese tén mi tör té nik a sza -
bály sér té si bír ság gal. Az in dít vá nyo zó bíró sze rint a tá ma -
dott jog sza bá lyok hát rá nyo san kü lön böz te tik meg [Al kot -
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mány 70/A.  § (1) és (2) be kez dés] az üzem ben tar tó gép -
jármûvezetõket a gép jár mû vet hasz ná lók kal szem ben.
 Kiemelte, hogy a hát rá nyos meg kü lön bö zte tés ti lal má ba
üt kö zik, il let ve a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét is sér ti az,
hogy a ki sza bott bír ság vég re haj tá sa a sza bály sér té si el já -
rás és a köz igaz ga tá si el já rás so rán kü lön bö zik egy más tól,
va la mint kü lönb sé gek fe dez he tõk fel az el évü lé si ha tár -
idõk te kin te té ben is.

1.12. A ti zen ket te dik in dít vá nyo zó a Bu da pes ti II. és
III. Ke rü le ti Bí ró ság el já ró bí rá ja – az elõt te fo lya mat ban
levõ 10.Sz.1522/2008. szá mú el já rás fel füg gesz té se mel -
lett – szin tén az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se alap ján bí rói
kez de mé nye zés sel élt a Kkt. 21.  §-a, 21/A.  §-a és
21/B.  §-a, va la mint az R. egé sze el len, kér ve a konk rét
ügy ben  való al kal maz ha tó ság ki zá rá sát is. Ál lás pont ja sze -
rint a tá ma dott ren del ke zé sek a jog biz ton ság gal, va la mint
a tu laj don hoz  való jog gal is el len té te sek. Úgy vél te, hogy
az alkot mány elle nes ren del ke zé sek le he tõ sé get biz to sí ta -
nak arra, hogy ugyan azért a ma ga tar tá sért köz igaz ga tá si
bír ság gal sújt sák az üzem ben tar tót és sza bály sér té si bír -
ság gal a tény le ges sza bály sér tõt, amely ugyan azon cse lek -
mény  miatti két sze res bün te tést ered mé nyez, igaz kü lön -
bö zõ sze mé lye ket szank ci o nál va ez zel. Az is sér ti a jog -
biz ton ság kö ve tel mé nyét, hogy bi zony ta lan, mi lyen tar tal -
mú ha tá ro za tot hoz zon a bí ró ság, mint sza bály sér té si ha tó -
ság ab ban az eset ben, ha a köz igaz ga tá si bír sá got az üzem -
ben tar tó val szem ben ki szab ták, és a jár mû vet tény le ge sen
õ is ve zet te. Eb ben az eset ben – ha a bí ró ság a jár mû ve ze -
tés tõl el til tást nem tart ja in do kolt nak – al kal maz zon-e
 figyelmeztetést, vagy ki szab ha tó jog kö vet kez mény hi á -
nyá ban szün tes se-e meg az el já rást. Ez zel össze füg gés ben
jegy zi meg, hogy ál lás pont ja sze rint a fi gyel mez te tés
 alkalmazásának a fel té te lei az Szt. 22.  §-a alap ján nem
adot tak, az Szt. 84.  §-a pe dig erre az eset re al kal maz ha tó
meg szün te té si okot nem is mer. Hi vat ko zott arra is, hogy
a ,,hal ma za ti ér té ke lés ese tei is tel je sen nyi tot tak” olyan
eset ben, ahol az egyik sza bály sze gés köz igaz ga tá si bír ság -
gal sújt ha tó, a má sik azon ban nem. Az in dít vá nyo zó bíró
emel lett a tu laj don hoz  való jog sé rel mét is meg ál la pít ha tó -
nak vél te arra hi vat ko zás sal, hogy a ha tá lyos ren del ke zé -
sek olyan kö rül mé nyek (fog-e a hasz ná ló sza bály sér tést
 elkövetni, gon dat lan ság ból nem vesz-e majd figye lembe
egy köz le ke dé si jel zést) mér le ge lé sét, tisz tá zá sát vár ja el,
mely in do ko lat lan kor lá to kat szab a tu laj don nal  való ren -
del ke zés nek. Ki egé szí tõ in dít vá nyá ban elõ ad ta, hogy
a ,,köz igaz ga tá si bír sá go lás ra vo nat ko zó jogi sza bá lyo zás
el fo ga dá sa kor azon ban az adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó
sza bá lyok érin tet le nül ma rad tak”. Az üzem ben tar tók
hely ze te at tól füg gõ en le het más és más, hogy mi lyen
 szabálysértést kö vet nek el. Ál lás pont ja sze rint – anél kül
azon ban, hogy a tá ma dott jog sza bá lyi ren del ke zést pon to -
san meg je löl te vol na – „az ilyen jel le gû sza bá lyo zás
ugyan csak sér ti a jog biz ton ság el vét”.

1.13. A ti zen har ma dik in dít vá nyo zó utó la gos nor ma -
kont roll ke re té ben a Kkt. 21.  §-a, 21/A.  §-a és 21/B.  §-a,
va la mint az R. egé sze meg sem mi sí té sét kér te. Ál lás pont ja
sze rint a Kkt. sze mé lyi ha tá lya a köz le ke dés ben részt ve -

võk re vo nat ko zik, így olyan sze mélyt köz igaz ga tá si bír -
ság gal súj ta ni, aki a köz le ke dés ben a sza bály sze gés el kö -
ve té se kor nem vett részt, azaz sza bály sze gést nem kö ve tett 
el, a jog ál la mi ság gal el len té tes. Ál lás pont ja sze rint a kül -
föl di üzem ben tar tók ese té ben a jog sza bály vég re hajt ha tat -
lan. Utalt arra is, hogy a meg sem mi sí te ni kért nor mák
„ intézményesítik a sza bály sér té si ön fel je len tést a Kkt.
21.  §-a sze rin ti tény ál lá si kör ben meg valósult köz le ke dé si
sza bály sér té si tény ál lá sok te kin te té ben”. Az in dít vá nyo zó
sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek az em ber i jo gok és az
alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl  szóló, Ró má ban, 1950.
no vem ber 4-én kelt Egyez ménnyel is el len té te sek, ezért
sér tik az Al kot mány 7.  §-át is. Vé gül az in dít vá nyo zó a tu -
laj don hoz  való jog, va la mint a hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés ti lal má nak sé rel mét is ál lí tot ta az zal az in do ko lás sal,
hogy amennyi ben a köz tu laj do nú jár mû üzem ben tar tó ját
sújt ják bír ság gal, az  valójában az adó fi ze tõk va gyo nát ter -
he li, míg a ma gán tu laj don ban levõ jár mû vek ese té ben
a tény le ges üzem ben tar tó ma gán sze mély kö te les a bír ság
meg fi ze té sé re.

1.14. A ti zen ne gye dik in dít vá nyo zó az ál lam pol gá ri
 jogok or szág gyû lé si biz to sa ként a Kkt. 21.  §, 21/A.  §, va -
la mint a 21/B.  § alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát
és meg sem mi sí té sét kér te arra hi vat ko zás sal, hogy e ren -
del ke zé sek az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
jog biz ton ság, il let ve az al kot má nyos bün te tõ jog kö ve tel -
mé nye i vel, va la mint a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog gal
[Al kot mány 57.  § (1) be kez dés] el len té te sek. Az or szág -
gyû lé si biz to s nem tar tot ta össze egyez tet he tõ nek az al kot -
má nyos bün te tõ jog kö ve tel mé nyé vel azt, hogy „olyan cse -
lek mé nye kért, ame lyek kel össze füg gés ben a közigazga -
tási jog és a bün te tõ jog dog ma ti ká já nak meg fele lõen a ha -
gyo má nyo san a fel ró ha tó sá gon ala pu ló fe le lõs ség nek és
a rep resszív jel le gû, jog sér tés sel ará nyos szank ci ó nak kel -
le ne ér vé nye sül nie, a Kkt. az ob jek tív fe le lõs ség el vén ala -
pu ló in kább re pa rat ív jel le gû, rög zí tett össze gû bír ság ki -
sza bá sát ren de li el”. Vé le mé nye sze rint az, hogy a Kkt.
a bír ság ki sza bá sa kö ré ben sem mi lyen te kin tet ben nem
biz to sít mér le ge lé si le he tõ sé get az el já ró ha tó ság szá má ra,
el len té tes a Ket. 1.  §-ában meg ha tá ro zott el já rá si garan -
ciáknak  való meg fe le lés szem pont ja i val. Ál lás pont ja sze -
rint nor ma kol lí zi ót okoz az is, hogy nem egy ér tel mû: men -
te sül het-e az üzem ben tar tó, amennyi ben a gép jár mû a sza -
bály sze gést meg elõ zõ en jog el le ne sen ke rült ki a bir to ká -
ból, azon ban ön hi bá ján kí vül nem volt le he tõ sé ge a meg -
felelõ ha tó sá gi el já rás kez de mé nye zé sé re. A jog biz ton ság
kö ve tel mé nyé vel el len té tes az or szág gyû lé si biz to s sze rint 
az is, hogy a Ket. nem is me ri az ob jek tív fe le lõs ség fo gal -
mát, ezért a Kkt. alap ján ki sza bott köz igaz ga tá si bír ság
nem fe le l meg a Ket. ren del ke zé se i nek ab ban az eset ben,
ha a be hajt ha tat lan bír ság meg fi ze té sé re az üzem ben tar tót
kö te le zik. Emel lett a sza bály sér té si és a köz igaz ga tá si el já -
rás pár hu za mos le foly ta tá sá nak le he tõ sé gét a ne bis in
idem el vé be üt kö zõ nek vél te. Vé gül ál lás pont ja sze rint
a Kkt. tá ma dott ren del ke zé sei a Jat. 18.  § (3) be kez dé sé ben 
rög zí tett azon ga ran ci á lis té te lek nek sem fe lel nek meg, mi -

2009/73. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17099



sze rint a sza bá lyo zás nem le het in do ko lat la nul több szin tû,
mely ugyan csak a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel ellen -
tétes.

1.15. Vé gül a ti zen ötö dik in dít vá nyo zó a Zala Me gyei
Bí ró ság el já ró bí rá ja – az elõt te fo lya mat ban levõ
7.K.22.235/2008. szá mú és a 7.K.22.278/2008. szá mú köz -
igaz ga tá si per tár gya lá sá nak fel füg gesz té se mel lett – az
Abtv. 38.  § (1) be kez dé se alap ján bí rói kez de mé nye zés sel
élt a Kkt. 2008. már ci us 10. és 2008. no vem ber 30. kö zött
ha tály ban volt 21.  §-a, 21/A.  §-a és 21/B.  §-a, va la mint az
R. 2008. má jus 1. és 2009. már ci us 20. kö zött ha tály ban
volt va la mennyi ren del ke zé se el len, kér ve a konk rét
ügyek ben  való al kal maz ha tó ság ki zá rá sát is. Ál lás pont ja
sze rint a tá ma dott ren del ke zé sek az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé vel, va la mint az 57.  § (2) be kez dé sé vel ellenté -
tesek.

Úgy vél te, hogy a Kkt. 21.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott fe le lõs ség fel ró ha tó sá gon ala pu ló, a sza bály sér té si fe -
le lõs ség gel azo nos fe le lõs ség nek te kint he tõ, hi szen ezen
cse lek mé nye ket a sza bály sér té si jog is bün tet ni ren de li.
Vé le mé nye sze rint a Kkt. tá ma dott ren del ke zé sei a Jat.
18.  § (3) be kez dé sé ben rög zí tett azon ga ran ci á lis té te lek -
nek sem fe lel nek meg, mely nek ér tel mé ben a sza bá lyo zás
nem le het in do ko lat la nul több szin tû, ami ugyan csak a jog -
ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel el len té tes. Utalt arra is, hogy
a pár hu za mo san fo lyó el já rá sok  miatt a sza bá lyo zás jog bi -
zony ta lan sá got okoz. Vé le mé nye sze rint az R.-ben sza bá -
lyo zott bír ság-mér té kek (me lyek a ,,ma gyar la kos ság tel je -
sí tõ ké pes sé gé hez ké pest ir re á li san ma ga sak”), va la mint
a mér le ge lés le he tõ sé gé nek ki zá rá sa sem jog ál la mi meg -
oldás.

2. Az Al kot mány bí ró ság a tá ma dott ren del ke zé sek kel
össze füg gés ben az aláb bi a kat ál la pí tot ta meg:

2.1. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint
nem a mó do sí tó ren del ke zé se ket ha tály ba lép te tõ, ha nem
a mó do sí tott ren del ke zé se ket ma gá ba fog la ló (inkorpo -
ráló) jog sza bály ren del ke zé se it vizs gál ja [174/B/1999. AB 
ha tá ro zat, ABH 2005, 870, 871.; 8/2003. (III. 14.) AB ha -
tá ro zat, ABH 2003, 74, 81.; 51/2004. (XII. 8.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 679, 683.; 28/2005. (VII. 14.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2005, 290, 297.]. Erre te kin tet tel az Al kot mány -
bí ró ság az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot a Kkt.mód. he lyett
a Kkt. tá ma dott ren del ke zé sei vo nat ko zá sá ban foly tat ta le.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság figye lembe vet te azt is,
hogy az in dít vá nyok be nyúj tá sát köve tõen a jog al ko tó
a köz rend, va la mint az igaz ság szol gál ta tás mû kö dé sé nek
vé del me ér de ké ben szük sé ges egyes törvénymódosítá -
sokról  szóló 2008. évi LXXIX. tör vény 21.  § (1)–(3) be -
kez dé sé vel mó do sí tot ta az Szt. sza bály sér té si ha tó ság
 határozatainak meg ho za ta lá ra irány adó sza bá lya it. Emel -
lett az egyes köz le ke dé si tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2008. évi C. tör vény 2. és 7.  §-a 2009. ja nu ár 1-jei
ha tállyal mó do sí tot ta a Kkt. 21.  § (3) be kez dé sét, va la mint
a Kkt. 48.  § (3) be kez dés a) pont já nak 21. al pont ját.

Az Al kot mány bí ró ság be sze rez te az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter és az „Új rend és sza bad ság” prog ra mért
fe le lõs kor mány biz tos vé le mé nyét.

II.

1. Az Al kot mány nak az 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.”

„7.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze re el fo gad ja
a nem zet kö zi jog ál ta lá no san el is mert sza bá lya it, biz to sít ja 
to váb bá a vál lalt nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek és a bel -
sõ jog össz hang ját.”

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„9.  § (2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja
a vál lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„13.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a tu laj don -
hoz  való jo got.

(2) Tu laj dont ki sa já tí ta ni csak ki vé te le sen és köz ér dek -
bõl, tör vény ben sza bá lyo zott ese tek ben és mó don, tel jes,
fel tét len és azon na li kár ta la ní tás mel lett le het.”

„35.  § (2) A Kor mány a maga fel adat kör ében ren de le te -
ket bo csát ki, és ha tá ro za to kat hoz. Eze ket a mi nisz ter el -
nök írja alá. A Kor mány ren de le te és ha tá ro za ta tör vénnyel 
nem le het el len té tes. A Kor mány ren de le te it a hi va ta los
lap ban ki kell hir det ni.”

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

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban sen ki sem te kint he tõ bû -
nös nek mind ad dig, amíg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét a bí ró -
ság jog erõs ha tá ro za ta nem ál la pí tot ta meg.

(...)
(4) Sen kit nem le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés -

sel súj ta ni olyan cse lek mény  miatt, amely az el kö ve tés ide -
jén a ma gyar jog sze rint nem volt bûn cse lek mény.

(5) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a tör vény ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint min den ki jog or vos lat tal él het az olyan bí ró -
sá gi, köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi dön tés el len, amely
a jo gát vagy jo gos ér de két sér ti. A jog or vos la ti jo got
– a jog vi ták éssze rû idõn be lü li el bí rá lá sá nak ér de ké ben,
az zal ará nyo san – a je len lé võ or szág gyû lé si kép vi se lõk
két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott tör vény kor lá toz -
hat ja.”
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„59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il -
let a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la -
mint a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez  való
jog.”

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

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

„70/D.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõk nek
jo guk van a le he tõ leg ma ga sabb szin tû tes ti és lel ki egész -
ség hez.”

„70/E.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ál lam pol gá ra i nak
jo guk van a szo ci á lis biz ton ság hoz; öreg ség, be teg ség,
rok kant ság, öz vegy ség, ár va ság és ön hi bá ju kon kí vül be -
kö vet ke zett mun ka nél kü li ség ese tén a meg él he té sük höz
szük sé ges el lá tás ra jo go sul tak.”

2. A Kkt.-nak az in dít vá nyok kal tá ma dott rendelke -
zései:

„21.  § (1) A gép jár mû üzem ben tar tó ja, il let ve a 21/A.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár mû vet
hasz ná lat ra át ve võ sze mély fe le l azért, hogy az ál ta la üze -
mel te tett, il let ve hasz nált gép jár mû vel

a) a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re,
b) a vas úti át já rón  való át ha la dás ra,
c) a jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá ló fény jel zõ ké -

szü lék jel zé se i re,
d) a jár mû vel tör té nõ meg ál lás ra és vá ra ko zás ra,
e) az au tó pá lya le ál ló sáv já nak igény be vé te lé re,
f) a be haj tá si ti la lom ra, a kö te le zõ ha la dá si irány ra,
g) a ter mé szet vé del mé re

vo nat ko zó – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – egyes
elõ írások be tar tás ra ke rül je nek.

(2) Ha az (1) be kez dés sze rin ti egyes elõ írásokat meg -
sze gik, az üzem ben tar tó val, il let ve a 21/A.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott eset ben a gép jár mû vet hasz ná lat ra át -
ve võ sze méllyel szem ben 30 000 fo rint tól 300 000 fo rin tig
ter je dõ köz igaz ga tá si bír sá got kell ki szab ni. Az egyes ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze -
gét a Kor mány ren de let ben ha tá roz za meg.

(3) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá ra
a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt ha tó ság jo go sult. A
bír sá got a ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ -
írás meg sze gé sét kö ve tõ 60 na pon be lül szab ja ki. A 21.  §
(2) be kez dé se sze rin ti köz igaz ga tá si bír sá got ki sza bó,
 elsõfokú ha tá ro zat meg ho za ta la in for ma ti kai esz köz zel,
au to ma ti zált mó don tör tén het. Au to ma ti zált egye di dön té -

sen a ki ad má nyo zás ra jo go sult alá írá sa és a ha tó ság
 bélyegzõlenyomata is in for ma ti kai esz köz zel rög zít he tõ,
ha az alá írás és a bé lyeg zõ le nyo mat hi te les sé gét a ha tás kör 
gya kor ló ja egye di dön té sé vel hi te le sí tet te.

(4) A Kor mány – az (1) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel – ren de let ben ál la pít ja meg azon sza bály sze gé sek
kö rét, ame lyek ese tén az érin tett gép jár mû üzem ben tar tó -
ja, il let ve a 21/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset -
ben a gép jár mû vet hasz ná lat ra át ve võ sze mély köz igaz ga -
tá si bír ság gal súj tan dó.

(5) A (3) be kez dés sze rint ki je lölt ha tó ság a köz igaz ga -
tá si bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló el já rás ban köz vet le nül
adat hoz zá fé rés sel át ve he ti a gép jár mû-nyil ván tar tás ból
a sza bály sze gés bi zo nyí tá sá hoz szük sé ges kü lön jog sza -
bály sze rin ti jár mû-azo no sí tó ada to kat, a ter mé sze tes sze -
mély üzem ben tar tó sze mé lyes ada ta it és a nem ter mé sze -
tes sze mély üzem ben tar tó azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada -
to kat.

(6) A be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát a Kor mány ren de -
let ben sza bá lyoz za.

21/A.  § (1) Az üzem ben tar tó men te sül a 21.  § (2) be -
kez dé se alap ján ki sza bott köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze té -
se alól, ha a gép jár mû – a sza bály sze gés idõ pont ját meg -
elõ zõ en – jog el le ne sen ke rült ki a bir to ká ból és iga zol ja,
hogy a jog el le nes ség gel össze füg gés ben – a bír sá got ki -
sza bó ha tá ro zat kéz be sí té sét meg elõ zõ en – kez de mé nyez -
te a meg fe le lõ ha tó ság el já rá sát.

(2) Ha a gép jár mû vet az üzem ben tar tó a sza bály sze gést
meg elõ zõ en más sze mély hasz ná la tá ba adta, és ezt a hasz -
ná lat ba vevõ sze mély tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba 
fog lalt, a (4) be kez dés sze rin ti ada to kat tar tal ma zó nyi lat -
ko za tá val iga zol ja, vagy – azon gép jár mû vek ese té ben,
ame lyek kü lön jog sza bály alap ján a köz úti for ga lom ban
me net le vél lel, il let ve fu var le vél lel ve het nek részt – olyan
me net le vél lel, il let ve fu var le vél lel iga zol ja, amely alap ján
a (4) be kez dés sze rin ti ada tok meg ál la pít ha tó ak, a köz -
igaz ga tá si bír sá got a hasz ná lat ba vevõ sze méllyel szem -
ben kell ki szab ni.

(3) Ha a gép jár mû vet hasz ná lat ba vevõ sze mély a bír ság 
fi ze té sé re kö te le zett, és a jog erõs ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott bír sá got ha tár idõ ig nem fi zet te meg és azt tõle nem
 lehet be haj ta ni, a bír ság meg fi ze té sé re az üzem ben tar tót
kü lön ha tá ro zat tal kell kö te lez ni.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat, me net le vél,
 illetve fu var le vél tar tal maz za

a) a gép jár mû ha tó sá gi jel zé sét,
b) az üzem ben tar tó és a hasz ná lat ba vevõ sze mély

 nevét, szü le té si ide jét, szü le té si he lyét, lak cí mét,
c) a hasz ná lat ba vevõ sze mély nek a gép jár mû ve ze té sé -

re jo go sí tó en ge dé lye szá mát,
va la mint

d) azon idõ szak meg je lö lé sét, amely re a gép jár mû
hasz ná la tát a hasz ná lat ba vevõ az üzem ben tar tó tól át vet te.

(5) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti iga zo lást az üzem ben
tar tó a köz igaz ga tá si bír sá got ki sza bó ha tá ro zat kéz be sí té -
sét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül küld he ti meg a ha tó ság -
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nak. A (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat a gép jár mû hasz -
ná lat ra tör té nõ át vé te lét a nyi lat ko zat kel tét meg elõ zõ,
a (4) be kez dés d) pont ja sze rint meg je lölt idõ szak ra is iga -
zol hat ja.

21/B.  § (1) A köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló
el já rás a sza bály sér té si el já rás ugyan azon jog sér tés  miatt
tör té nõ le foly ta tá sát nem érin ti.

(2) Sza bály sér té si el já rás ban az zal a sze méllyel szem -
ben pénz bír ság nem szab ha tó ki, aki vel szem ben a sza -
bály sér té si el já rás alap já ul szol gá ló elõ írás meg sér té se
 miatt a 21.  § (1) be kez dé se alap ján vagy a 21/A.  § (2) be -
kez dé se alap ján köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá nak van he -
lye.”

„48.  § (3) Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy
20. a 21.  §-ban meg ha tá ro zott bír ság ki sza bá sá ra jo go -

sult ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,
21. a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza -

bály sze gé sek kö rét, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze -
gét, a bír ság ki sza bá sá nak rész le tes sza bá lya it, va la mint
a be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát,
ren de let ben ál la pít sa meg.”

3. Az Szt.-nek az in dít vá nyok el bí rá lá sa so rán figye -
lembe vett ren del ke zé sei:

„87.  § (1) Ha az el já rás ada tai ele gen dõ ala pot szol gál -
tat nak az el já rás alá vont sze mély fe le lõs sé gé nek meg ál la -
pí tá sá ra, a sza bály sér té si ha tó ság pénz bír sá got szab hat ki,
jár mû ve ze tés tõl el til tást, el kob zást, fi gyel mez te tést, ille tõ -
leg ki til tást al kal maz hat, va la mint kár té rí tést és el já rá si
költ sé get ál la pít hat meg.

(2) Nem sújt ha tó pénz bír ság gal az el já rás alá vont sze -
mély, ha vele szem ben az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek -
mény  miatt kü lön jog sza bály alap ján köz igaz ga tá si bír ság
ki sza bá sá nak van he lye.”

4. Az R.-nek az in dít vá nyok kal tá ma dott rendelke -
zései:

„1.  § (1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör -
vény (a továb biak ban: Kkt.) 21.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak alap ján – a 2–8.  §-ban hi vat ko zott ren del ke zé sek meg -
sér té se ese tén – a gép jár mû üzem ben tar tó já val, il let ve
a Kkt. 21/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben
a gép jár mû vet hasz ná lat ra át ve võ sze méllyel (a továb biak -
ban együtt: gép jár mû üze mel te tõ) szem ben az e ren de let -
ben meg ha tá ro zott össze gû köz igaz ga tá si bír sá got kell
 kiszabni. (...)

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bír sá got ki sza bó
ha tá ro zat mél tá nyos ság ból tör té nõ mó do sí tá sá nak, vissza -
vo ná sá nak nincs he lye.”

17102 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/73. szám

„1. melléklet  a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor-
szám

A meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek
(a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség túl lé pé sé nek mér té ke km/ó-ban)

Bír ság össze ge fo rint ban
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
 szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let

1. 50 km/óra se bes sé gig

a) 15 km/óra fe lett 25 km/órá ig a) 30 000 14.  § (1) be kez dés d) pont

b) 25 km/óra fe lett 35 km/órá ig b) 45 000 14.  § (1) be kez dés
z) 1. pont

c) 35 km/óra fe lett 45 km/órá ig c) 60 000 26.  § (1) és (2) be kez dés

d) 45 km/óra fe lett 55 km/órá ig d) 90 000 39.  § (1) be kez dés

e) 55 km/óra fe lett 65 km/órá ig e) 130 000 39/A.  § (2) be kez dés

f) 65 km/óra fe lett 75 km/órá ig f) 200 000

g) 75 km/óra fe lett g) 300 000

2. 50 km/óra fe lett 100 km/óra se bes sé gig

a) 15 km/óra fe lett 30 km/órá ig a) 30 000 14.  § (1) be kez dés d) pont

b) 30 km/óra fe lett 45 km/órá ig b) 45 000 26.  § (1) és (2) be kez dés

c) 45 km/óra fe lett 60 km/órá ig c) 60 000

d) 60 km/óra fe lett 75 km/órá ig d) 90 000

e) 75 km/óra fe lett 90 km/órá ig e) 130 000

f) 90 km/óra fe lett 105 km/órá ig f) 200 000

g) 105 km/óra fe lett g) 300 000



Sor-
szám

A meg en ge dett leg na gyobb se bes ség re vo nat ko zó ren del ke zé sek
(a meg en ge dett leg na gyobb se bes ség túl lé pé sé nek mér té ke km/ó-ban)

Bír ság össze ge fo rint ban
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
 szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let

3. 100 km/óra se bes ség fe lett

a) 20 km/óra fe lett 35 km/órá ig a) 30 000 14.  § (1) be kez dés d) pont

b) 35 km/óra fe lett 50 km/órá ig b) 45 000 26.  § (1) és (2) be kez dés

c) 50 km/óra fe lett 65 km/órá ig c) 60 000

d) 65 km/óra fe lett 80 km/órá ig d) 90 000

e) 80 km/óra fe lett 95 km/órá ig e) 130 000

f) 95 km/óra fe lett 110 km/órá ig f) 200 000

g) 110 km/óra fe lett g) 300 000

2. melléklet  a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor szám A vas úti át já rón  való át ha la dás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
szó ló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A vas úti át já ró elõt ti meg ál lás ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sek

39.  § (3) be kez dés b), c),
e), h) pont

100 000

2. A vas úti át já ró ra tör té nõ rá haj tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek

39.  § (5) be kez dés a) és
b) pont

300 000

3. mel lék let a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor szám A jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá ló fény jel zõ ké szü lé kek jel zé sei
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
szó ló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A fény jel zõ ké szü lék elõt ti meg ál lá si kö te le zett ség 9.  § (4) be kez dés c) pont 50 000

2. A to vább ha la dás ti lal mát jel zõ fény jel zés 9.  § (4) be kez dés d) pont 100 000

4. melléklet  a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor szám A jár mû vel tör té nõ meg ál lás ra és vá ra ko zás ra
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
 szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A meg ál lás ti lal má ra 15.  § (1) be kez dés a) pont
40.  § (5) be kez dés a), c),
d), e), f), g), h), i), j), l),
m) pont

30 000

2. A vá ra ko zás ti lal má ra 41.  § (2) be kez dés a), c),
d) pont

30 000

5. mel lék let a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor szám Az au tó pá lya le ál ló sáv já nak igény be vé te lé re
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
 szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. Ha la dás a le ál ló sá von 36.  § (1) be kez dés és
37.  § (2) be kez dés

150 000

2. Meg ál lás az út tes ten és a le ál ló sá von 37.  § (4) be kez dés 100 000
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6. mel lék let a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor szám A be haj tá si ti la lom ra, a kö te le zõ ha la dá si irány ra
A köz úti köz le ke dés sza bá lya i ról
 szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM

együt tes ren de let
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A be haj tás ti lal má ra 13.  § (1) be kez dés g), g/1, 
i), i/1) pont 14.  § (1) be -
kez dés n), z) pont

50 000

2. A kö te le zõ ha la dá si irány ra 13.  § (1) be kez dés a),
a/1), b), c) pont 14.  §
(1) be kez dés a), b),
c) pont

50 000

7. mel lék let a 410/2007. (XII. 29.) Korm. ren de let hez

Sor szám A ter mé szet vé del mé re
A ter mé szet vé del mé rõl  szóló

1996. évi LIII. tör vény
Bír ság össze ge Ft-ban

1. A gép jár mû vel en ge dély nél kül tör té nõ köz le ke dés
a) vé dett ter mé sze ti te rü le ten
b) fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten

38.  § (1) be kez dés j) pont a) 150 000
b) 300 000

2. Az en ge dé lye zett köz le ke dé si út ról  való le té rés a vé -
dett vagy fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten

38.  § (1) be kez dés j) pont 100 000

”
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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 a jog sza bály
ál tal al kal ma zott meg ol dás be ve ze té sé nek in do kát, va la -
mint ma gát a jogi konst ruk ci ót te kin tet te át.

1.1. Az utób bi évek ben elõ re soha nem lá tott mér ték -
ben nö ve ke dett meg a köz úti köz le ke dés ben részt ve võk
szá ma, mellyel a gép jár mû vek napi rend sze res ség gel tör -
té nõ hasz ná la ta ál lan dó sult. Ez zel ará nyo san nö ve ke dett
meg és vált saj ná la tos mó don tö me ges je len ség gé a köz úti
köz le ke dé si sza bály sze gé sek szá ma is, me lyek szük ség
sze rint sú lyos sze mé lyi és va gyo ni ká rok be kö vet ke zé sé -
hez ve zet het nek. Ezen új tár sa dal mi tö meg je len ség ká ros
ha tá sa i nak ki kü szö bö lé sé re, il let ve meg elõ zé sé re az ed dig
be vett és meg fele lõen al kal ma zott jogi meg ol dá sok elég te -
len nek és ke vés sé ha té kony nak bi zo nyul tak. A jog al ko tó
fel ada ta és kö te le zett sé ge a tár sa dal mi vi szo nyok adek vát
le ké pe zé se, az új ne ga tív je len sé gek kel szem be ni jog ál la -
mi fel lé pés. Ezen kö te le zett sé gé nek nem csak a ha gyo má -
nyos jog in téz mé nyek mó do sí tá sá val, ha nem új jog in téz -
mé nyek be ve ze té sé vel is ele get te het. A köz úti közleke -
dési sza bály sze gé sek Kkt. ál ta li szank ci o ná lá sá val a jog al -
ko tó egy új jog in téz ményt, el já rá si mó dot és szankció-
 fajtát vá lasz tott.

1.2. A Kkt.-t a Kkt.mód. 2008. ja nu ár 1. nap já val
 akképp mó do sí tot ta, hogy egyes – gyak ran elõ for du ló és
fo ko zot tan ve szé lyes, to váb bá a leg ma ga sabb lá ten ci á jú –
sza bály sér té sek ese té ben – a sza bály sér té si el já rás és az

ezen el já rás ban ki szab ha tó jog kö vet kez mé nyek érin tet le -
nül ha gyá sa mel lett – köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sát tet te
le he tõ vé az elsõ fo kon el já ró ki je lölt me gyei rend õr-
 fõkapitányságok szá má ra. A szank ció al kal ma zá sá ra
a Ket. alap ján, azaz köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben ke rül
sor. Ez azon ban nem aka dá lyoz za a sza bály sér té si el já rás
le foly ta tá sát és ab ban (pénz bír ság és hely szí ni bír ság ki vé -
te lé vel) a to váb bi sza bály sér té si szank ci ók ki sza bá sát.
A Kkt. e ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ra és ezek kel össze -
füg gés ben a köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra 2008. má jus
1. nap ját köve tõen ke rül he tett sor.

A Kkt.mód. ja vas la tá hoz fû zött mi nisz te ri in do ko lás
sze rint a mó do sí tás cél ja a köz le ke dés biz ton sá gá nak ja ví -
tá sa, a ha lá los és a sze mé lyi sé rü lés sel járó bal ese tek szá -
má nak drasz ti kus csök ken té se, va la mint a ki sza bott bír sá -
gok be haj tá si ha té kony sá gá nak nö ve lé se volt. Az in do ko -
lás sze rint „[a] köz úti ámok fu tók kal, a gyors haj tók kal, az
it ta san ve ze tõk kel és zeb rán át szá gul do zók kal szem ben
zéró to le ran ci át kell hir det ni. (...) Je len mó do sí tás ál ta lá -
nos igénnyel tar tal maz za azon köz le ke dé si szi tu á ci ó kat,
ame lyek meg sér té se ese tén a gép jár mû üzem ben tar tó já -
nak a fe le lõs sé ge is fel me rül het.” Emel lett a kor mány biz -
tos vé le mé nyé ben fog lalt ma gyar or szá gi köz le ke dés biz -
ton sá gi sta tisz ti ka ada tai alap ján meg ál la pít ha tó, hogy
a bal ese tek szá ma ön ma gá ban és eu ró pai vi szony lat ban is
ma gas. Az Eu ró pai Bi zott ság 2001. szep tem ber 12-én
 kiadott Fe hér Köny vé nek [Eu ró pai köz le ke dés po li ti ka
2010-ig: ide je dön te ni COM (2001) 370.] leg fõbb cél ki tû -
zé se, hogy az Uni ó ban 2001-hez ké pest 2010-ig a ha lá los
ki me ne te lû köz le ke dé si bal ese tek szá ma 50 szá za lék kal
csök ken jen. A mó do sí tás elõtt ha tá lyos sza bá lyo zás e cél



el éré sé re al kal mat lan volt, mi vel az üzem ben tar tó nak az
a joga, hogy úgy nyi lat koz zon: a gép ko csit a sza bály sér tés
el kö ve té se kor hoz zá tar to zó ja ve zet te, aki re azon ban nem
kö te les ter he lõ val lo mást ten ni, a sza bály sze gõk so ka sá gá -
nak a fe le lõs ség re vo ná sát tet te le he tet len né. A fent ki fej -
tet te ken túl a mó do sí tás, azaz a vét kes ség tõl füg get len ob -
jek tív fe le lõs ség be ve ze té sé nek cél ja az üzem ben tar tók
fo ko zott fe le lõs sé gé nek ér vény re jut ta tá sa, az ön kén tes
jog kö ve tés ará nyá nak nö ve lé se, a köz le ke dé si mo rál po zi -
tív irá nyú vál toz ta tá sa, a szank ció ki ke rül he tet len sé ge,
 valamint a köz le ke dé si bal ese tek szá má nak csök ken té se
volt. A kor mány biz tos ál tal ren del ke zés re bo csá tott sta -
tisz ti kai ada tok sze rint a ha lá los ki me ne te lû bal ese tek szá -
ma 2008-ban mint egy 23 szá za lék kal, a sú lyos sé rü lé ses
bal ese tek szá ma pe dig mint egy 12 szá za lék kal csök kent.

1.3. A tá ma dott jogi konst ruk ci ót az in dít vá nyo zók és
a köz nyelv is ob jek tív fe le lõs ség ként aposzt ro fál ják, azon -
ban ez nem tel je sen helyt ál ló. Egy fe lõl ugyan a köz igaz ga -
tá si jog ban is mert, vét kes ség re te kin tet nél kü li (ob jek tív)
fe le lõs sé gi alak zat ról van szó, más fe lõl azon ban a Kkt.
21/A.  § (1) és (2) be kez dé sei tör vényi ki men té si le he tõ sé -
ge ket biz to sí ta nak, a (3) be kez dés pe dig egy faj ta mö göt tes
helyt ál lá si kö te le zett sé get (qu a si „ke ze si” fe le lõs sé get)
 teremt az üzem ben tar tó ter hé re. A sza bály sér tés rõl (pl.
fény kép fel vé tel lel, vagy más bi zo nyí ték alap ján) tu do mást 
szer zõ, és az R.-ben ki je lölt me gyei rend õr-fõkapitányság
(2010. ja nu ár 1-tõl a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság
VI. ke rü le ti rend õrkapitánya) az üzem ben tar tó nak kül di
meg a sza bály sze gést meg ál la pí tó el sõ fo kú ha tá ro za tot,
mert (a ti pi kus élet hely ze tet ala pul véve) azt vé lel me zi,
hogy a sza bály sér tés el kö ve té se ide jén õ ve zet te a gép jár -
mû vet, és e vé le lem alap ján köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze -
té sé re is kö te le zi. Az üzem ben tar tó vagy tu do má sul ve szi
a ha tá ro za tot és be fi ze ti a bír sá got, mellyel a köz igaz ga tá si 
el já rás be fe je zõ dik, vagy men te sü lé se ér de ké ben 8 na pon
be lül bi zo nyít ja, hogy az au tót el tu laj do ní tot ták, il let ve,
hogy azt más ve zet te, meg ne vez ve a hasz ná ló sze mélyt.
Ha a ha tó ság a tény le ges hasz ná ló tól be tud ja haj ta ni a bír -
sá got, az el já rás szin tén be fe je zõ dik, amennyi ben azon ban
nem, ak kor kü lön ha tá ro zat tal is mé tel ten az üzem ben tar -
tót kö te le zi a köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze té sé re.

Ezen túl me nõ en a Kkt. 21/B.  §-a alap ján – a köz igaz ga -
tá si el já rás mel lett pár hu za mo san – sza bály sér té si el já rás
is in dul hat, mely ben az zal szem ben, aki vel szem ben köz -
igaz ga tá si bír ság szab ha tó ki, pénz bír ság ki sza bá sá ra le he -
tõ ség nincs, to váb bi sza bály sér té si jog kö vet kez mé nyek
(pl. jár mû ve ze tés tõl el til tás) azon ban al kal maz ha tók.

1.4. A jog in téz mény je len le gi for má já ban – az al kal -
ma zan dó el já rá si sza bály (Ket.) és az el já rás jel lem zõi
alap ján – a köz igaz ga tá si jog ha tá lya alá tar to zik, azon ban
maga a jog vi szony kom plex jel le gû, ami sza bály sér té si
jogi és pol gá ri jogi jel lem zõk kel is ren del ke zik. A pol gá ri
jog ban és a köz igaz ga tá si jog ban egy aránt is mert a vét kes -
ség tõl füg get len fe le lõs ség in téz mé nye, a jog al ko tó ezt
vet te ala pul, és en nek min tá já ra hoz ta lét re a köz igaz ga tá si
bír ság el ne ve zé sû, a ki emelt köz le ke dé si sza bály sér tõ ma -

ga tar tá sok ta nú sí tá sa es tén al kal ma zan dó szank ci ót. Ez zel
a jog al ko tó az üzem ben tar tók nak, il let ve szé le sebb ér te -
lem ben a köz le ke dés ben részt ve võk nek a jog sér tés té nyé -
re ala po zott, fo ko zott fe le lõs sé gét írta elõ a köz úti köz le -
ke dés rend jé nek, mint össz tár sa dal mi ér dek nek a meg óvá -
sa cél já ból.

2. A köz igaz ga tá si jog ban is mert ob jek tív fe le lõs ség és
bír ság elõz mé nyei és fõbb jel lem zõi:

2.1. Fel tár va az ob jek tív bír sá gok ki ala ku lá sá nak tör té -
ne tét vi lá gos sá vá lik, hogy a köz igaz ga tá si jog ban nem
 újkeletû in téz mény rõl van szó. A bír sá gok kö zös jel lem zõ -
je, hogy elõbb csak szer ve ze tek kel szem ben vol tak ki szab -
ha tók, össze gük az ál ta lá nos köz igaz ga tá si szank ci ók nál
ma ga sabb volt, el kü lö nült ál la mi ala pok ba foly tak be és
ele gen dõ volt a jog sér tés té nyét bi zo nyí ta ni, a jog sér tõ vét -
kes sé ge és egyéb kö rül mé nyei fi gyel men kí vül ma rad tak.

Az 1990-es évek kö ze pé re a köz igaz ga tás szint e min den 
ága za ta ren del ke zett ob jek tív bír ság gal, me lyek már nem
csak szer ve ze tek kel szem ben, ha nem ter mé sze tes sze mé -
lyek kel szem ben is ki szab ha tók vol tak, ke ret tény ál lá so kat
tar tal maz tak, az össze gük pe dig je len tõ sen nõtt.

2.2. A mun ka ügyi bír ság in téz mé nyét is vizs gá ló
29/1998. (VI. 17.) AB ha tá ro zat ki mond ta, hogy „az úgy -
ne ve zett köz igaz ga tá si bír sá gok, mint ön ál ló anya gi jogi
bír sá gok az utób bi év ti ze dek ben a ha zai jog rend szer ben
szé les kö rû en el ter jed tek, s ma már igen sok jog cí men
 kiszabhatók. (Ele gen dõ utal ni a bá nya fel ügye le ti, az épí -
tés ügyi, a fo gyasz tó vé del mi, a kör nye zet vé del mi, a lég -
szennye zé si, a mû em lék vé del mi, a pénz tár fel ügye le ti,
a táv köz lé si, a tõzs de fel ügye le ti, a tûz vé del mi, a vám igaz -
ga tá si, a ver seny fel ügye le ti és a ve szé lyes hul la dék bír sá -
gok ra). Kö zös jel lem zõ jük, hogy tör vényi szin tû sza bá lyo -
zá son vagy fel ha tal ma zá son ala pul nak, ál ta lá ban ob jek tív
jel le gû ek (vét kes ség re te kin tet nél kül ki szab ha tók), va la -
mint a be folyt bír ság össze gek köz vet ve vagy köz vet le nül
re pa rá ci ós cé lo kat szol gál nak (pl. vé dett ér té kek sé rel mé -
nek or vos lá sát, ku ta tá sok tá mo ga tá sát)” (ABH 1998, 211,
217–218).

Az Al kot mány bí ró ság az er dõ gaz dál ko dá si bír ság al -
kot má nyos sá gát vizs gá ló 387/B/2007. AB ha tá ro za tá ban
en nél to vább ment és hang sú lyoz ta, hogy „[a] jog al ko tót
a fe le lõs sé gi sza bá lyok meg al ko tá sa kor – az Al kot mány
ke re tei kö zött – vi szony lag sza bad mér le ge lé si jog il le ti
meg. Ön ma gá ban az a tény, hogy a jog al ko tó az ál ta lá nos
fe le lõs sé gi alak zat sze rint szank ci o nál-e, avagy az ál ta lá -
nos sza bá lyok tól el té rõ, spe ci á lis ren del ke zé sek meg al ko -
tá sát tart ja szük sé ges nek, és már a sza bá lyok vét len meg -
sze gé se – azaz lé nye gé ben a vét kes ség tõl füg get len ob jek -
tív fe le lõs ség fenn ál lá sa – ese tén is le he tõ sé ge van bír ság
ki sza bá sá ra, a jog biz ton sá got nem sér ti, sõt erõ sí ti” (ABK
2008. no vem ber, 1603, 1605.).

2.3. A köz igaz ga tá si szank ci ók lé nye gü ket te kint ve két 
cso port ra bont ha tók. Az egyik cso por tot a sza bály sér té si
szank ci ók al kot ják: ezek funk ci ó ja a jog rend vé del me, és
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– ha son ló an a bün te tõ jo gi szank ci ók hoz – a bû nös ség
meg ál la pí tá sán ala pul nak. Ezek kel szem ben a nem zet kö zi
egyez mé nyek és a ma gyar al kot mány bí ró sá gi gya kor lat
alap ján is el vár ha tó ak a bün te tõ jog ban ér vé nye sü lõ ga ran -
ci ák úgy is mint jog ál la mi kö ve tel mé nyek.

A szank ci ók má sik cso port já ba azok a köz igaz ga tá si
szank ci ók tar toz nak, ame lye ket a köz igaz ga tá si szer vek
fel ügye le ti el já rá suk so rán a köz igaz ga tás-el le nes cse lek -
mé nyek, azaz a köz igaz ga tá si jog sza bá lya i nak meg sér té se 
 miatt al kal maz nak. Eze ket a bír sá go kat ne ve zi a szak -
irodalom fel ügye le ti bír ság nak (pl. épí tés ügyi bír ság,
 fogyasztóvédelmi bír ság, kör nye zet vé del mi bír ság, mun -
ka ügyi bír ság, adó bír ság, jö ve dé ki bír ság stb.). Kö zös jel -
lem zõ jük, hogy köz igaz ga tás-el le nes ma ga tar tá sok ese tén
al kal maz ha tó olyan ob jek tív szank ci ók nak mi nõ sül nek,
me lyek nek el sõd le ges funk ci ó ja a köz igaz ga tá si jog
 érvényre jut ta tá sa, il let ve má sod la go san a pre ven ció.
Köz vet ve sze re pük to váb bá a jog ál tal vé dett kö zös sé gi
 érdek, je len eset ben a köz úti köz le ke dés rend jé nek fenn -
tar tá sa és vé del me, il let ve en nek hely re ál lí tá sa, függet -
lenül a jog sér tõ bû nös sé gé tõl, il let ve vét kes sé gé tõl.

IV.

1. A konk rét eset ben az Al kot mány bí ró ság az egyes
jog sza bá lyi ren del ke zé sek vizs gá la tát meg elõ zõ en meg -
állapította, hogy a Kkt. tá ma dott ren del ke zé sei há rom egy -
más tól el té rõ fe le lõs sé gi alak za tot sza bá lyoz nak. Az elsõ
a Kkt. 21.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott,
a gép jár mû üze mel te té sé bõl fa ka dó, an nak so rán el kö ve -
tett sza bály sze gé sért fenn ál ló üzem ben tar tói-hasz ná lói
(ob jek tív) fe le lõs ség. A má so dik a 21/A.  § (3) be kez dé se
sze rin ti üzem ben tar tói (mö göt tes-ke ze si) fe le lõs ség ab -
ban az eset ben, ha a gép jár mû vet hasz ná ló és sza bály sze gõ 
sze mély tõl a bír ság be hajt ha tat lan. A har ma dik eset pe dig
a Kkt. 21/B.  §-ban, to váb bá rész le te sen az Szt.-ben sza bá -
lyo zott, ma gá ért a sza bály sér tés el kö ve té sé ért vi selt (sza -
bály sér té si) fe le lõs ség.

2. Az in dít vá nyo zók több sé ge for má li san a Kkt.
21.  §-ának, 21/A.  §-ának és 21/B.  §-ának egé sze, va la mint
– a Kkt. 21.  § (1) és (2) be kez dé se i nek vég re haj tá sá ról ren -
del ke zõ – R. tel jes szö ve ge alkot mány elle nességének
meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te. Az Al kot mány -
bí ró ság ez zel szem ben – mi vel ál lan dó gya kor la ta sze rint
az in dít vá nyo kat tar tal muk sze rint bí rál ja el – az ér de mi
vizs gá la tot a Kkt. 21.  §-a vo nat ko zá sá ban ki zá ró lag az
(1) és (2) be kez dés re, a 21/A.  § és a 21/B.  § egé szé re, az
R. vo nat ko zá sá ban pe dig ki zá ró lag az 1.  § (1) és új on nan
be ik ta tott (3) be kez dé sé re, il let ve a 1–7. szá mú mel lék le té -
re foly tat ta le. En nek in do ka az, hogy a Kkt. 21.  §
(3)–(6) be kez dé sei, il let ve az R. 1.  § (2) be kez dé se, va la -
mint a 2–13.  §-a olyan el já rá si, tech ni kai, ad mi niszt ra tív
sza bá lyo kat tar tal maz nak, me lye ket az in dít vá nyo zók tar -
tal mi lag, ér dem ben nem tá mad tak.

2.1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször a Kkt. 21.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben, va la mint az R. 1.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt ob jek tív fe le lõs ség in téz mé nyét a ko ráb ban be mu -
ta tott jog sza bá lyi, ille tõ leg tár sa dal mi és köz le ke dé si kör -
nye zet figye lembe véte lével vizs gál ta meg.

A KRESZ 3.  § (1) be kez dé se alap ján aki a köz úti köz le -
ke dés ben részt vesz, kö te les a köz úti for ga lom ra, va la mint
a köz út nak és kör nye ze té nek a vé del mé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyi ren del ke zé se ket meg tar ta ni, to váb bá a köz úti jel -
zé sek ren del ke zé se i nek, to váb bá a for ga lom irá nyí tá sá ra,
el len õr zé sé re jo go sul tak uta sí tá sa i nak ele get ten ni, va la -
mint úgy köz le ked ni, hogy a sze mély- és va gyon biz ton sá -
got ne ve szé lyez tes se, má so kat köz le ke dé sük ben in do ko -
lat la nul ne aka dá lyoz zon, és ne za var jon. Ez a sza bály
 tehát azt je len ti, hogy a köz úti köz le ke dés min den részt ve -
võ je (ide ért ve a gya lo go so kat is) a köz úti for ga lom ban
 való pusz ta rész vé tel lel alá ve ti ma gát a min den ki re néz ve
egy aránt kö te le zõ köz le ke dé si sza bá lyok nak.

A Kkt. érin tett ren del ke zé se en nél szû kebb eset kör re,
a gép jár mû ve ze tés re vo nat ko zó an azt a fe le lõs sé gi vé lel -
met ál lít ja fel, hogy amennyi ben a jár mû üze mel te té se so -
rán va la mely köz le ke dé si sza bály meg sze gé sé re és ez zel
je len tõs kár oko zá sá ra al kal mas – vagy akár sze mé lyek
éle tét, tes ti ép sé gét köz vet le nül vagy köz vet ve fe nye ge tõ – 
ve szély hely zet elõ idé zé sé re ke rült sor, azt az üzem ben
 tartó kö vet te el. Eh hez kap cso ló dó an az R. ne ve sí ti, hogy
a Kkt.-ben fel so rolt sza bály sze gé sek a KRESZ pon to san
mely elõ írásainak meg sze gé sét ta kar ják.

A fe le lõs ség ge ne rá lis alap ja a gép jár mû üzem ben tar -
tása, ille tõ leg az üze mel te té se, azon ban a konk rét köz le ke -
dé si sza bály sze gés az, amely a köz igaz ga tá si el já rás ban
a helyt ál lás ra kö te le zést ered mé nye zi, ami alól a jog al ko tó
ki men té si le he tõ sé ge ket is biz to sí tott.

A fe le lõs sé gi konst ruk ció ha son lít a pol gá ri jogi ve szé -
lyes üze mi (fo ko zott) fe le lõs ség hez, azon ban at tól – az
alább ki fej tet tek  miatt – kü lön bö zik is.

Egy részt a gép jár mû mint ve szé lyes üzem üzem ben tar -
tó ja a bí rói gya kor lat ban a pol gá ri jogi ér tel me zés sze rint
az a sze mély, aki nek a fo ko zott ve szély for rás tar tó san
a ren del ke zé se alatt van. Õ az a ren del ke zés re jo go sult,
aki nek az el ha tá ro zá sá tól függ, hogy a ve szély for rás
 mûködjék-e és ha igen, mi lyen kül sõ- és bel sõ fel té te lek
mel lett.

Köz igaz ga tá si jogi ér te lem ben azon ban az üzem ben tar -
tói mi nõ ség en nél szû kebb, eg zak tabb. Az R. 1.  § (2) be -
kez dé se – össz hang ban a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás -
ról  szóló 1999. évi LXXXIV. tör vény 2.  § 9. pont já ban
fog lal tak kal – üzem ben tar tó nak azt a sze mélyt te kin ti, akit 
a gép jár mû nek a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló
tör vény alap ján ve ze tett nyil ván tar tás ba üzem ben tar tó ja -
ként be je gyez tek.

Lé nye ges kü lönb ség más részt az is, hogy míg a pol gá ri
jogi fo ko zott fe le lõs ség el sõd le ge sen a ve szé lyes üzem
mû kö dé se so rán oko zott ká rok meg té rí té sét (re pa rá ci ó ját)
szol gál ja, ad dig a köz igaz ga tá si ob jek tív fe le lõs ség már
ön ma gá ban – vét kes ség, fel ró ha tó ság nél kül – a sza bály -
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sze gõ, ve szé lyez te tõ ma ga tar tás hoz, a köz úti köz le ke dés
rend jé nek meg sér té sé hez fûz jog kö vet kez ményt (bír sá -
got), a köz le ke dés biz ton sá ga és ezen ke resz tül a tár sa da -
lom vé del me ér de ké ben.

Mi u tán a két fe le lõs sé gi alak zat közé nem te he tõ egyen -
lõ ség jel, az al kot má nyos sá gi meg íté lés nek sem tel je sen
azo no sak a szem pont jai.

2.2. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen azt vizs gál ta
meg, hogy a tá ma dott jogi konst ruk ció el len té tes-e a jog ál -
la mi ság kö ve tel mé nyé vel ab ból az ok ból, hogy az üzem -
ben tar tó – ki men tés si ker te len sé ge ese tén – a gép jár mû vet
tény le ge sen hasz ná ló ma ga tar tá sá ért fe le l, amit a konk rét
sza bály sze gés so rán nem tud be fo lyá sol ni.

Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint ön ma gá ban az 
úgy ne ve zett „ob jek tív fe le lõs ség” in téz mé nye [Kkt. 21.  §
(1) be kez dés], azaz a jog sér tés üzem ben tar tó ál ta li el kö ve -
té sé nek vé lel me – biz to sít va a vé le lem meg dön té sé nek
 lehetõségét – az aláb bi in do kok  miatt nem el len té tes a jog -
ál la mi ság gal.

A Kkt. 21.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ma ga tar tá sok
túl nyo mó ré szé nek meg valósítása ese tén a köz úti köz le ke -
dés ben szük ség sze rû en olyan ve szély hely ze tek kö vet kez -
nek be, me lyek nem csak köz vet ve, de köz vet le nül is al kal -
ma sak arra, hogy sú lyos ká ro kat okoz za nak, adott eset ben
a köz le ke dés ben részt vevõ „tör vénytisztelõ” sze mé lyek
éle tét, tes ti ép sé gét fe nye ges sék (meg en ge dett leg na gyobb 
se bes ség túl lé pé se, a vas úti át já rón  való át ha la dás sza bá -
lya i nak meg sze gé se, a jár mû for ga lom irá nyí tá sá ra szol gá -
ló fény jel zõ ké szü lék jel zé se i nek fi gyel men kí vül ha gyá sa, 
az au tó pá lya le ál ló sáv já nak igény be vé te lé re vo nat ko zó
sza bá lyok meg sze gé se, a be haj tá si ti la lom mal, a kö te le zõ
ha la dá si iránnyal kap cso la tos sza bály sér tés). Azon ban
még a meg ál lás ra (fény jel zõ ké szü lék ész le lé sé nek aka dá -
lyo zá sa; út ka nya ru lat ban, buk ka nó ban, út ke resz te zõ dés -
ben, gya log át ke lõ hely köz vet len kör nye ze té ben tör té nõ
meg ál lás) és a vá ra ko zás ra (há rom kü lön út test tel ren del -
ke zõ út kö zép sõ út test jén tör té nõ vá ra ko zás; a sza bá lyo san 
vá ra ko zó má sik jár mû meg kö ze lí té sé nek vagy el in du lá sá -
nak aka dá lyo zá sa) vo nat ko zó köz le ke dé si sza bá lyok meg -
sze gé se ese tén is elõ áll hat ve szély hely zet, il let ve a ter mé -
szet vé del mé vel kap cso la tos ren del ke zé sek meg sze gé se is
ká ro so dás ve szé lyét okoz hat ja. A ve szély hely ze tek és ká -
rok meg elõ zé se ér de ké ben nyo mós köz ér dek fû zõ dik
a köz le ke dé si sza bá lyok min den egyes köz le ke dõ ál ta li be -
tar tá sá hoz és az ál lam ál ta li szi go rú, kö vet ke ze tes be tar ta -
tá sá hoz. A köz le ke dé si jogi nor mák (mint a köz le ke dé si
mo rál mi ni mu ma) tény le ges ér vé nye sí té sé hez nél kü löz he -
tet le nek a jog ér vé nye sí tõ szank ci ók, azok ki lá tás ba he lye -
zé se és tény le ges – ki ke rül he tet len – ki sza bá sa, már a sza -
bály sze gés té nyé re ala poz va. Eh hez pe dig el en ged he tet le -
nül szük sé ges, hogy va la ki a sza bály sze gõ ma ga tar tá sért
fe le lõs sé get vi sel jen, hogy se a fe le lõs sze mély, se a fe le -
lõs ség ne „tûn hes sen” el.

Ez össz hang ban áll az EJEB e tárgy kör ben ki ala kí tott
kö vet ke ze tes gya kor la tá val is, me lyet leg utóbb az O’ Hal -
lo ran és Fran cis v. Egye sült Ki rály ság (2007. jú ni us 29.)

ügy ben erõ sí tett meg. E sze rint min den gép jár mû tu laj do -
no sa, il let ve hasz ná ló ja (ve ze tõ je) tud ja, hogy ez zel (a tu -
laj don lás sal, il let ve a hasz ná lat tal) meg ha tá ro zott sza bály -
rend szer nek veti alá ma gát. A gép jár mû bir tok lá sa vagy
hasz ná la ta (ha son ló an a lõ fegy ve rek hez) ugyan is olyan -
nak mi nõ sül, mint amely al kal mas arra, hogy sú lyos ká ro -
kat okoz zon. Az EJEB hang sú lyoz ta, hogy a gép jár mû vek
tu laj don lá sá ra és hasz ná la tá ra vo nat ko zó fe le lõs ség ré sze
az a kö te le zett ség is, hogy a köz úti köz le ke dé si szabály -
sértés el kö ve té sé nek gya nú ja ese tén a tu laj do nos vagy az
üzem ben tar tó tá jé koz tas sa a ha tó sá go kat ar ról, hogy
a cse lek mény el kö ve té sé nek ide jén ki ve zet te a gép jár mû -
vet. Az EJEB nem te kin tet te az Egyez mény 6. cikk 1. be -
kez dé sé be üt kö zõ nek az Egye sült Ki rály ság azon sza bá -
lyát, mi sze rint az üzem ben tar tó bûn cse lek ményt kö vet el
az zal, hogy nem ne ve zi meg a sza bály sze gést el kö ve tõ jár -
mû ve ze tõ jét.

Az üzem ben tar tót te hát egy fe lõl – ál ta lá nos ság ban,
a ve szé lyes üzem mû köd te té sé bõl adó dó an – fo ko zott gon -
dos sá gi kö te le zett ség ter he li. Fo ko zot tan fe le l a köz le ke -
dé si sza bá lyok be tar tá sá ért. E kör ben fe le l azért, hogy õ
maga, va la mint az õ jo gán a gép jár mû vet hasz ná ló sze -
mély is jog kö ve tõ ma ga tar tást ta nú sít son. A jog al ko tó a tá -
ma dott meg ol dás ke re té ben azt vé lel me zi, hogy a sza bály -
sze gés el kö ve té sé nek ide jén a gép jár mû vet az üzem ben
tar tó ve zet te. E vé le lem azon ban az üzem ben tar tó ré szé rõl 
meg dönt he tõ. Ab ban az eset ben pe dig, ha a fe le lõs ség alól
ma gát ki men te ni nem tud ja, vi sel nie kell an nak a vé le lem -
nek a ter hét, hogy a sza bályt sa ját ma ga tar tá sá val õ maga
szeg te meg, hi szen a fe le lõs sé get más ra si ke re sen át há rí ta -
ni nem tud ta. A fe le lõs ség re vo nás je len sza bá lyo zá si kör -
nye zet ben azon ban (kü lö nös te kin tet tel a ki men té si okok
ter mé sze té re) szo ro san az el kö ve tett sza bály sze gés hez és
nem pusz tán az üzem ben tar tás hoz kap cso ló dik.

Ilyen tí pu sú – rep resszív jel le gû, pre ven tív funk ci ó jú –
fe le lõs sé gi alak za tot ho zott lét re a jog al ko tó új jogin -
tézményként a köz igaz ga tá si jog ban. A köz igaz ga tá si
 bírságokkal össze füg gés ben az Al kot mány bí ró ság a
498/D/2000. AB ha tá ro za tá ban ki mond ta, hogy „[a]z
 építésügyi bír ság köz igaz ga tá si jogi szank ció, a jog sér tõ
ma ga tar tás (...) szank ci ó ja, a jog sér té sért  való fe le lõs ség
ér vé nye sí té sé nek mód ja”. E ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta
azt is, hogy „az Al kot mány nem tar tal maz ren del ke zé se ket 
a köz igaz ga tá si jogi szank ci ók ra vo nat ko zó an. A jogal -
kotó szé les mér le ge lé si jog kör rel ren del ke zik a szank ció
 alkalmazási fel té te le i nek, mér té ké nek sza bá lyo zá sa so rán. 
A jog al ko tó dön té si sza bad sá gá nak csak az Al kot mány
ren del ke zé sei szab nak kor lá tot (...) nem sért he ti alkot -
mány elle nes mó don (...) a jog ál la mi ság kö ve tel mé nye it”
(ABH 2003, 1202, 1206.). E kör ben az Al kot mány bí ró ság
is mé tel ten utal a 387/B/2007. AB ha tá ro zat ra is (ABK
2008. no vem ber, 1603.), mi sze rint az ál ta lá nos fe le lõs sé gi
alak zat tól el té rõ, spe ci á lis ren del ke zé sek meg al ko tá sa, és
a sza bá lyok nak már a vét len meg sze gé se (ob jek tív jog el le -
nes ség) ese tén ki sza bott bír ság a jog biz ton sá got nem hogy
nem sér ti, ha nem jog kö ve tés re (,,tör vénytiszteletre”) ösz -
tö nöz ve in kább erõ sí ti.
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A fent ki fej tet tek alap ján a jog al ko tó mér le ge lé si sza -
bad sá gá ba tar to zik an nak el dön té se, hogy – al kot má nyos
ke re tek kö zött – mi lyen fe le lõs sé gi alak za tot al kot, figye -
lembe véve an nak a jog ág nak a sa já tos sá ga it, mely ben azt
el he lye zi. Le he tõ sé ge van azon ban arra is, hogy az új tár -
sa dal mi je len sé gek re re a gál va a már meg lé võ jog ágak
mel lett új jog te rü le tet al kos son, az al kot má nyos ga ran ci ák
szi go rú ér vé nye sü lé sét biz to sít va. En nek so rán figye lembe 
ve het azon ban a fen ti szem pon to kon túl olyan té nye zõ ket
is, me lyek elõ se gí tik a fe le lõs ség re vo nás ha té ko nyabb
 érvényesítését. A jog kö vet kez mény ha té kony sá ga el sõ sor -
ban a fe le lõs ség re vo nás el ke rül he tet len sé gén mú lik, mely
tény nem sér ti a jog biz ton ság kö ve tel mé nyét, ha nem ép -
pen el len ke zõ leg, a jog kö ve tõ ma ga tar tás ra ösz tön zés
 révén al kot má nyos nak te kint he tõ.

A jog sér tés té nyé re és az üzem ben tar tói mi nõ ség re ala -
po zott, a jog sér tõ bû nös sé gé tõl, il let ve vét kes sé gé tõl füg -
get len fe le lõs ség re vo nás ön ma gá ban nem alkot mány elle -
nes, nem ered mé nyez tör vénysértõ hely ze tet, az igaz sá gos
és vi lá gos kri té ri u mon (a fe le lõs sé gi vé lel men) ala pul, to -
váb bá a vé le lem a tör vényi ke re tek kö zött meg dönt he tõ.
Az üzem ben tar tó nak le he tõ sé ge van arra, hogy a fe le lõs -
ség alól ma gát ki ment se, el ke rül ve ez zel a köz igaz ga tá si
bír ság meg fi ze té sé nek kö te le zett sé gét. Erre te kin tet tel az
Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a Kkt. 21.  § (1) és
(2) be kez dé se, va la mint az R. 1.  § (1) be kez dé se ön ma gá -
ban nem el len té tes a jog ál la mi ság kö ve tel mé nyé vel, ezért
az in dít vá nyo kat e te kin tet ben el uta sí tot ta.

2.3. Ezt köve tõen az Al kot mány bí ró ság azon in dít vá -
nyi ele me ket vizs gál ta meg, hogy a köz igaz ga tá si bír ság
be ve ze té sé vel a jog al ko tó ha tal má val vissza élt-e, alkot -
mány elle nes hely ze tet te rem tett-e az zal, hogy az ár tat lan -
ság vé lel mé nek kö ve tel mé nyét mel lõz te, hogy a köz igaz -
ga tá si bír sá got a jog rend szer ben a sza bály sér té si-, il let ve
a bün te tõ jo gon kí vül al kal maz za, va la mint az zal, hogy
a bün tet he tõ sé get ki zá ró okok a köz igaz ga tá si el já rás ban
nem ér vé nye sül het nek.

2.3.1. Az Al kot mány bí ró ság a 31/1998. (VI. 25.) AB
ha tá ro za tá ban meg vizs gál ta, hogy a jog gal  való vissza élés
mi lyen ese tek ben ered mé nye zi a jog biz ton ság sé rel mét.
E ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy „a de mok ra ti kus jog ál la -
mok ban – így ha zánk ban is – a jog gal  való vissza élés ti lal -
má nak ér vé nye nem szo rít ko zik egyet len jog ág ra, ha nem
e ti la lom – az egyes jog ágak sa já tos sá ga i tól füg gõ for má -
ban – az egész jog rend szer ben ér vény re jut. A Ma gyar
Köz tár sa ság ban az em lí tett ti la lom nak az egész jog rend -
szer re ki ter je dõ ál ta lá nos ér vé nye köz vet le nül az Al kot -
mány 2.  §-ának (1) be kez dé sé bõl ve zet he tõ le. (...) Al kot -
mány el le nes az olyan ren del ke zés is, amely a miatt üt kö zik
az em lí tett ti la lom ba, mert a jog al ko tó va la mely jog in téz -
ményt nem an nak jog rend sze ren be lü li ren del te té se sze rin -
ti cél ra hasz nált fel” (ABH 1998, 240, 244, 246.).

En nek alap ján az Al kot mány bí ró ság nak je len ügy ben
azt kel lett el dön te nie, hogy a köz igaz ga tá si bír sá got a jog -
al ko tó a jog rend szer ben  való ren del te té sé tõl el té rõ cél ra
hasz nál ta-e fel.

A 3/1998. (II. 11.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy „[a] jog al ko tó kel lõ en meg fon tolt in -
do kok alap ján, a köz le ke dés min den részt ve võ jé nek az
éle te és a biz ton sá ga ér de ké ben ha tá roz za meg azo kat
a sza bá lyo kat, ame lyek a köz le ke dés ben részt vevõ va la -
mennyi sze mély re vo nat koz nak. A jog al ko tó a köz le ke dés
rend jét sza bá lyo zó elõ írások be tar tá sát kü lön bö zõ – igaz -
ga tá si, sza bály sér té si, bün te tõ – szank ci ók ki lá tás ba he lye -
zé sé vel is elõ se gí te ni kí ván ja” (ABH 1998, 61, 65–66.).

An nak vizs gá la ta so rán, hogy a jog al ko tó a jog in téz -
ményt a ren del te té sé tõl el té rõ cél ra hasz nál ta-e fel, an nak
funk ci ó já ból kell ki in dul ni. A pol gá ri jogi, a bün te tõ jo gi és 
a köz igaz ga tá si jogi vé de lem egy más hoz  való vi szo nya
 tekintetében meg ál la pít ha tó, hogy a pol gá ri jogi ve szé lyes
üze mi fe le lõs ség cél ja el sõ sor ban a konk rét ká ro sul tak
jog vé del me. A bün te tõ jog – spe ci á lis és ge ne rá lis pre ven -
tív funk ci ó ján ke resz tül – a kö zös sé get védi a tár sa da lom ra 
ve szé lyes bûn cse lek mé nyek el kö ve tõ i vel szem ben, a köz -
igaz ga tá si jog funk ci ó ja pe dig el sõ sor ban a jog ér vé nye sü -
lé sé nek biz to sí tá sa, ezen ke resz tül a pre ven ció. Míg a pol -
gá ri és a bün te tõ fe le lõs ség utó lag, a kö vet kez mény re re a -
gál, a köz igaz ga tá si jog cél ja je len eset ben a sú lyo sabb
ered mé nyek – élet el vesz té se, tes ti ép ség sé rü lé se, va gyo ni 
ká ro so dás – meg elõ zé se.

A bün te tõ jo gi (jel le gû) esz kö zök csak ul ti ma ra tioként
al kal maz ha tók. A 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat sze rint
„a bün te tõ jog (...) [t]ár sa dal mi ren del te té se, hogy a jog -
rend szer egé szé nek szank ci ós zár kö ve le gyen. A bün te tõ -
jo gi szank ció, a bün te tés sze re pe és ren del te té se a jogi és
er köl csi nor mák ép sé gé nek fenn tar tá sa ak kor, ami kor már
más jog ágak szank ci ói nem se gí te nek” (ABH 1992, 167,
176.). Ha azon ban van eny hébb jogi esz köz, ak kor azt kell
(és egy ben ele gen dõ) al kal maz ni. Ez nem csak a jog ál la -
mi ság és ál ta lá ban az al kot má nyos ság kö ve tel mé nye i nek
fe le l meg, de a jog sér tõk ér de ke is ez. Je len eset ben – a sza -
bály sze gõk ál tal elõ idé zett ve szély hely ze tek ben – a köz le -
ke dés ben részt vevõ más sze mé lyek több alap jo ga, kü lö -
nö sen az élet hez  való joga ve szé lyez te tett, ezért az ál la mot
az ál ta lá nos in téz mé nyes élet vé del mi kö te le zett sé ge ré sze -
ként itt „köz le ke dé si élet vé del mi” jog al ko tá si és jog ér vé -
nye sí té si kö te le zett ség is ter he li.

2.3.2. A vizs gált jog sza bá lyi ren del ke zé sek ben sze rep -
lõ köz igaz ga tá si szank ció funk ci ó ja nem a re pa rá ció,
 hanem rep resszív szank ci ó ként a köz le ke dé si igazgatási-
 szervezési jog ér vé nye sí té se, a köz le ke dés biz ton sá gi jog -
sza bá lyi elõ írások be tar ta tá sa, a meg elõ zõ-ne ve lõ ha tás el -
éré se, azaz a spe ci á lis és ge ne rá lis pre ven ció. Ezt szol gál -
ja az is, hogy az R. 11.  § (5) be kez dé se ér tel mé ben a köz -
pon ti költ ség ve tés be be fo lyó össze get a Kor mány rész ben
köz le ke dés biz ton sá gi cél ra, így kü lö nö sen a Rend õr ség
köz le ke dés ren dé sze ti fel ada ta i nak el lá tá sá ra, il let ve az eh -
hez szük sé ges esz köz ál lo má nyá nak fej lesz té sé re for dít ja.

A jog al ko tó te hát a köz igaz ga tá si bír ság szank ci ót
hang sú lyo san a köz igaz ga tá si jo got ér vé nye sí tõ, el sõ sor -
ban pre ven tív funk ci ó val ru ház ta fel. Emel lett ter mé sze te -
sen van a köz igaz ga tá si szank ci ó nak egyéb – ko ráb ban
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már em lí tett – al kot má nyos ren del te té se is. Ezt az új jog in -
téz ményt a jog al ko tó al kot má nyos cél ra, rendeltetéssze -
rûen hasz nál ta fel. Eb bõl kö vet ke zõ en nem ered mé nye zi
a jog ál la mi ság sé rel mét, hogy a jog al ko tó a bün te tõ jog ban
al kal ma zott bün tet he tõ sé get ki zá ró okok rend sze ré nek
egé szét nem ter jesz tet te ki ma ra dék ta la nul a köz igaz ga tá si
jog ra. Nem fa kad az Al kot mány ból olyan kö te le zett ség
sem, hogy az egyik jog ág rend sze ré ben ér vé nye sü lõ el vek
és jog in téz mé nyek összes sé ge egy má sik jog ág ban is
kény sze rí tõ en al kal ma zan dó le gyen. A kü lönb sé gek a jog -
rend szer ta go zó dá sá ból és az egyes jog ágak sa já tos sá ga i -
ból szük ség sze rû en ered nek. Ugyan ak kor a jog al ko tó
nincs el zár va at tól, hogy egy adott (akár új) jog te rü le ten,
más jog ág ban már al kal ma zott és be vált egy-egy sza bá lyo -
zá si ele met át ve gyen, il let ve, hogy – mint je len „ob jek tív
fe le lõs ség” ese té ben – kom plex jog in téz ményt hoz zon lét -
re. A fent ki fej tet tek  miatt az in dít vá nyo zók ki fo gá sa it az
Al kot mány bí ró ság eb ben a te kin tet ben nem ta lál ta meg -
ala po zott nak, ezért el uta sí tot ta.

2.4. Ezt köve tõen az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál ta
meg, hogy ez az új fe le lõs sé gi in téz mény [ Kkt. 21.  § (1) és
(2) be kez dé se] sér ti-e a hát rá nyos meg kü lön böz te tés al -
kot má nyos ti lal mát.

Az Al kot mány e ren del ke zé sét az Al kot mány bí ró ság
– ál lan dó gya kor la ta sze rint – a jog egyen lõ ség ál ta lá nos
el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel mény ként ér tel -
mez te és ki fej tet te, hogy bár az Al kot mány 70/A.  § (1) be -
kez dé se szö veg sze rû en az alap ve tõ jo gok te kin te té ben tilt -
ja a hát rá nyos meg kü lön böz te tést, a ti la lom – ha a meg -
különböztetés sér ti az em ber i mél tó ság hoz  való alap ve tõ
jo got – ki ter jed az egész jog rend szer re. Így ab ban az eset -
ben, ha a meg kü lön böz te tés nem az em ber i vagy az alap -
ve tõ ál lam pol gá ri jog te kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá -
lyo zás alkot mány elle nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az
az em ber i mél tó ság hoz  való jo got sér ti. Az Alkotmány -
bíróság gya kor la ta so rán ez utób bi kör ben ak kor ítél te
alkot mány elle nesnek a jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz -
te tést, ha a jog al ko tó ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett 
kü lönb sé get az azo nos sza bá lyo zá si kör alá vont jog ala -
nyok kö zött [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990,
46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73,
77–78.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280,
281.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197.;
30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 130,
138–140. stb.]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban sze -
mé lyek kö zöt ti diszk ri mi ná ci ó ról csak ak kor le het szó, ha
a jog al ko tó va la mely sze mélyt vagy em ber cso por tot más,
azo nos hely zet ben lévõ sze mé lyek kel vagy em ber cso port -
tal tör tént össze ha son lí tás ban ke zel hát rá nyo sabb mó don
[32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 146,
161–162.; 1043/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 744,
745.; 397/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 786, 787.;
432/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 1995, 789, 792.;
719/B/1998. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 769, 775.;
17/2000. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2000, 112, 115.;
624/E/1999. AB ha tá ro zat, ABH 2002, 1023, 1035. stb.].

Az Al kot mány bí ró ság fen tebb is mer te tett gya kor la tá -
nak meg fele lõen vizs gál ta e meg kü lön böz te tés ti lal má nak
az in dít vá nyo zók ál tal ál lí tott sé rel mét a tá ma dott jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek vo nat ko zá sá ban. Az Kkt. 21.  § (1) és
(2) be kez dé se a gép jár mû üzem ben tar tó ját, ki men tés ese -
tén a gép jár mû vet tény le ge sen hasz ná ló sze mélyt kö te le zi
a köz igaz ga tá si bír ság meg fi ze té sé re. Az Szt. alap ján
 pedig a sza bály sér té si el já rás a tény le ges sza bály sér tõ el -
len fo lyik, sza bály sér té si szank ci ót ki zá ró lag vele szem -
ben le het al kal maz ni. A hát rá nyos meg kü lön böz te tést az
in dít vá nyo zók ab ban lát ják, hogy a hasz ná lót sza bály sér -
té si el já rás ban – ahol fe le lõs sé gét ki ment he ti, és az eset
összes kö rül mé nyei fel tár ha tó ak – leg fel jebb 150 000 Ft
pénz bír ság gal sújt hat ják, míg az üzem ben tar tó ese té ben –
szûk ki men té si le he tõ sé gek kel élve, az eset összes kö rül -
mé nye it nem vizs gá ló – köz igaz ga tá si el já rás ban ez az
összeg 300 000 Ft-ot is el ér het. Egy má sik in dít vá nyo zó
sze rint a jog sza bály a köz tu laj don ban és a ma gán tu laj don -
ban álló jár mû vek üze mel te tõ it is el té rõ en ke ze li.

Az Al kot mány bí ró ság ez zel össze füg gés ben meg ál la -
pít ja, hogy a tör vényalkotó je len eset ben nem sze mé lyek,
ha nem a kü lön bö zõ tí pu sú el já rá sok kö zött tett kü lönb sé -
get. Az adott el já rás ban ér vé nye sü lõ sza bá lyok az el já rás
va la mennyi ala nyá ra egy for mán vo nat koz nak. Az el já rá si
sza bá lyok (köz igaz ga tá si, sza bály sér té si) kü lön bö zõ sé ge
nem mi nõ sül sze mé lyek kö zöt ti kü lönb ség té tel nek. Az el -
já rá sok ter mé sze té bõl ere dõ kü lönb sé gek nem ered mé nye -
zik a hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal má nak sé rel mét.
Ugyan ezen ok ból nem ál la pít ha tó meg a köz tu laj don ban
és a ma gán tu laj don ban álló gép jár mû vek üze mel te tõi
 között hát rá nyos meg kü lön böz te tés sem, ezért az Al kot -
mány bí ró ság az in dít vá nyo kat – ál lan dó gya kor la ta sze rint 
(539/D/2005. AB ha tá ro zat; ABK 2008. má jus, 773.) – eb -
ben a te kin tet ben el uta sí tot ta.

2.5. Az Al kot mány bí ró ság ezt köve tõen azt vizs gál ta
meg, hogy a Kkt. 21.  §-ában sza bá lyo zott szi go rú köz igaz -
ga tá si fe le lõs ség és maga a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat
meg ho za ta lá nak mód ja [Kkt. 21/A.  § (5) be kez dés] együt -
te sen sér tik-e az ár tat lan ság vé lel mé nek el vét és a tisz tes -
sé ges el já rás hoz  való jo got, azaz alkot mány elle nes hely ze -
tet ered mé nyez nek-e.

A fe le lõs ség vé lel mé nek és az ár tat lan ság vé lel mé nek
ugyan ab ban az el já rás ban  való ér vé nye sü lé sé hez, en nek
al kot má nyos sá gá hoz a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
 garanciális sza bá lya i nak be tar tá sa szük sé ges, kü lö nös te -
kin tet tel arra, hogy a 39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat ki -
mond ta, hogy az ár tat lan ság vé lel me el já rá si alap elv ként
funk ci o nál (ABH 1997, 263, 271.).

Azt az ér tel me zést, hogy az ár tat lan ság vé lel me el já rá si
ter mé sze tû alap elv, alá tá maszt ja a 26/B/1998. AB ha tá ro -
zat is (az ár tat lan ság vé lel me el fo gu lat lan sá got, pár tat lan
meg kö ze lí tést, a meg ala po zott bi zo nyí tás kö te le zett sé gét,
to váb bá a pre ju di ká ció ti lal mát je len ti, azaz fe le lõs ség
meg ál la pí tá sa nél kül a fe le lõs ség meg ál la pí tá sá val járó
hát rá nyos jog kö vet kez mé nye ket sen ki ne szen ved je el).
Va ló já ban te hát az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett meg -
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vizs gál nia, hogy a köz igaz ga tá si el já rás meg fe lel-e a tisz -
tes sé ges el já rás al kot má nyos kö ve tel mé nyé nek.

2.5.1. Ki in du ló pont ként az Al kot mány bí ró ság azt vizs -
gál ta meg, hogy a köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra mi lyen
el já rás ke re té ben ke rül sor, te kin tet tel arra, hogy a Kkt.
maga nem ren del ke zik er rõl. Az al kal ma zan dó el já rás jog -
ra pusz tán a jog in téz mény el ne ve zé sé bõl (,,köz igaz ga tá si” 
bír ság) le het kö vet kez tet ni. Ma gá ról az el já rás le foly ta tá -
sá ról, an nak me ne té rõl ki zá ró lag a Kkt. 21/A.  § (5) be kez -
dé se szól, to váb bi el já rá si sza bályt erre vo nat ko zó an sem
a Kkt., sem más tör vény nem tar tal maz.

A Ket. nem ve szi ki a köz le ke dé si sza bály sze gés  miatt
in dí tott el já rást sa ját ha tá lya alól [nem so rol ja fel a 13.  §
(1) be kez dé sé ben], de nem ad fel ha tal ma zást a Kkt.-nak
sem arra, hogy az ál ta lá nos sza bá lyok tól el té rõ (spe ci á lis,
sui ge ne ris) el já rás ke re té ben ke rül jön sor a bír ság ki sza -
bá sá ra [noha a Ket. 13.  § (2) be kez dé se több jog te rü le ten
al kal maz za is ezt a meg ol dást]. A Ket. 13.  § (3) be kez dé se
ér tel mé ben a 13.  § (1) és (2) be kez dé sé ben nem em lí tett
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ra vo nat ko zó jog sza bá -
lyok e tör vény ren del ke zé se i tõl ki zá ró lag ab ban az eset ben 
tér het nek el, ha azt e tör vény ki fe je zet ten meg en ge di, il let -
ve ha az az Unió jogi ak tu sá nak vagy nem zet kö zi szer zõ -
dés nek a vég re haj tá sá hoz szük sé ges. Ilyen fel ha tal ma zó
ren del ke zést azon ban sem a Ket., sem más nem zet kö zi
jogi do ku men tu mok a Kkt. vo nat ko zá sá ban je len leg nem
tar tal maz nak, en nek meg fele lõen a Ket. sza bá lya it a köz -
igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá ra irá nyu ló el já rás ban al kal -
maz ni kell.

2.5.2. Mi vel a jog al ko tó a köz igaz ga tá si bír ság ki sza -
bá sá nak sza bá lya it nem vet te ki a Ket. ha tá lya alól (azt
 jelenleg a Ket. ha tá lya alatt tart ja), ezért az Alkotmány -
bíróságnak azt kel lett meg vizs gál nia, hogy az el já rás meg -
fe lel-e a Ket. ga ran ci á lis sza bá lya i nak.

Az Al kot mány bí ró ság min de nek elõtt utal az Eu ró pa
 Tanács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak a köz igaz ga tá si szank -
ciókról  szóló R. (91) 1. szá mú Aján lá sá ra, mely nek 6. szá -
mú alap el ve a tisz tes sé ges köz igaz ga tá si el já rás alap el ve it
ki fe je zet ten a köz igaz ga tá si szank ci ók vo nat ko zá sá ban
 fogalmazza meg.

Ez zel az Aján lás sal és az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog gal össz hang -
ban maga a Ket. is alap el vi szint en írja elõ, hogy a köz igaz -
ga tá si ha tó ság az el já rá sa so rán kö te les meg tar ta ni és má -
sok kal is meg tar tat ni a jog sza bá lyok ren del ke zé se it. Ha -
tás kö rét a jog sza bá lyok ban elõ írt cé lok (ese tünk ben a köz -
le ke dés biz ton ság) meg valósítása ér de ké ben gya ko rol ja
[Ket. 1.  § (1) be kez dés]. A Ket. ki mond ja azt is, hogy
a köz igaz ga tá si ha tó ság a ha tás kö ré nek gya kor lá sá val nem 
él het vissza, ha tás kö re gya kor lá sa so rán a szak sze rû ség, az 
egy sze rû ség és az ügy fél lel  való együtt mû kö dés kö ve tel -
mé nye i nek meg fele lõen kö te les el jár ni [Ket. 1.  § (2) be -
kez dés], va la mint hogy az el já rá sa so rán min den bi zo nyí -
té kot sú lyá nak meg fele lõen ér té kel, dön té sét  valósághû
tény ál lás ra ala poz za [Ket. 2.  § (3) be kez dés]. Szin tén alap -
el vi szint en rög zí ti a Ket., hogy az ügy fe le ket meg il le ti

a tisz tes sé ges ügy in té zés hez  való jog [Ket. 4.  § (1) be kez -
dés], va la mint azt is, hogy a köz igaz ga tá si ha tó ság elõ -
moz dít ja az ügy fé li jo gok gya kor lá sát [Ket. 5.  § (1) be kez -
dés].

2.5.3. A Ket. ál ta lá nos sza bá lyai alap ján a ha tó ság nak
az ügy fe let az el já rás meg in du lá sá ról ér te sí te nie is kel le ne, 
azon ban a Kkt. 21/A.  § (5) be kez dé se alap ján az ügy fél
– a Ket.-tõl el té rõ en, de erre vo nat ko zó fel ha tal ma zás nél -
kül – csak a köz igaz ga tá si bír sá got ki sza bó ha tá ro zat kéz -
hez vé te lé vel ér te sül az el já rás meg in du lá sá ról. A fe le lõs -
sé gi vé le lem aló li men te sü lés le he tõ sé ge (azaz az excul -
patio) ki fe je zet ten igény li – leg alább eb ben az egy elem -
ben – a tény ál lás elõ ze tes tisz tá zá sát. Ezen túl me nõ en nem
fe le l meg a sza bá lyo zás an nak sem, hogy a dön tés
 valósághû, azaz fel de rí tett tény ál lá son ala pul jon. E tény -
bõl kö vet ke zik, hogy az egy sze rû sí tett (stan dar di zált) el já -
rá si rend ben a ha tó ság nem ké pes ele get ten ni a Ket. 1.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt ügy fél lel  való együtt mû kö dé si,
va la mint a Ket. 50.  §-ában fog lalt tény ál lás-tisz tá zá si kö te -
le zett sé gé nek sem. A fe le lõs sé gi vé le lem utó la gos (az
alap-köz igaz ga tá si el já rá son kí vü li) meg dön té sé nek a le -
he tõ sé ge fo gal mi lag zár ja ki azt, hogy a ha tó ság a tény ál -
lás-tisz tá zá si kö te le zett sé gé nek, va la mint a tisz tes sé ges el -
já rás hoz  való jog nak mint alap el vi kö ve tel mény nek ma ra -
dék ta la nul ele get tud jon ten ni.

A tá ma dott jog sza bá lyok ál tal fel ha tal ma zás nél kül ki -
ala kí tott el já rás te hát nem fe le l meg az Eu ró pa Ta ná csi el -
vá rá sok nak és a Ket. elõ írásainak sem.

A konk rét eset ben, aho gyan a fe le lõs ség vizs gá la ta kor
az Al kot mány bí ró ság ki fej tet te, az üzem ben tar tót ter he li
a ve szé lyes üzem mû kö dé sé bõl ere dõ fe le lõs ség ak kor is,
ha a sza bály sze gést maga az üzem ben tar tó kö vet te el, va -
la mint ak kor is, ha az ál ta la üze mel te tett ve szé lyes üze met
„más nak át en ged te”, ki vé ve, ha a men te sü lés ese te i re
ered ménnyel hi vat ko zik.

A fe le lõs sé gi vé le lem al kal ma zá sá nak le he tõ sé gét
a köz igaz ga tá si jog nem zár ja – és ter mé sze té bõl ere dõ en
nem is zár hat ja – ki. A fe le lõs sé gi vé le lem azon ban – mint
jog tech ni kai meg ol dás – a köz igaz ga tá si el já rás ban ál ta lá -
ban csak a tisz tes sé ges el já rás fen ti kö ve tel mé nye i nek
meg fele lõen al kal maz ha tó.

Mi vel a Kkt. 21/A.  § (5) be kez dé se je len le gi for má já ban 
a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog al kot má nyos kö ve tel mé -
nye i nek az in do ko lás ban ki fej tet tek  miatt nem fe le l meg,
az Al kot mány bí ró ság ezt a ren del ke zést a ha tá ro zat ki hir -
de té se nap já val meg sem mi sí tet te. Az új ra sza bá lyo zás so -
rán a tör vényhozónak kell el dön te nie, hogy a bír sá go lá si
el já rást a Ket. kö ve tel mé nye i nek fe lel te ti-e meg, vagy
a Ket. ha tá lya alól ki vett új jog in téz mény jel le gé hez, al -
kot má nyos ren del te té sé hez iga zo dó el té rõ sza bá lyo kat al -
kot. Mind két eset ben fi gye lem mel kell len nie azon ban
arra, hogy az el já rás ne sért se az Al kot mány ga ran ci á lis
sza bá lya it.

2.6. Az el já rá si ga ran ci ák kö ré ben az Al kot mány bí ró -
ság nak kü lön is meg kel lett vizs gál nia, hogy – az Al kot -
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mány 2.  § (1) be kez dé sé bõl, va la mint az 57.  § (5) be kez dé -
sé bõl fa ka dó an – a fe le lõs ség aló li men te sü lés ese te it [Kkt. 
21/A.  § (1) és (2) be kez dés] a jog al ko tó éssze rû kor lá tok
kö zött ala kí tot ta-e ki. A men te sü lés két eset kö rét is me ri
a tá ma dott ren del ke zés. E sze rint men te sül az üzem ben tar -
tó, ha bi zo nyít ja, hogy a gép jár mû jog el le ne sen ke rült ki
a bir to ká ból, il let ve, ha tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat -
tal vagy me net le vél lel, fu var le vél lel iga zol ja, hogy azt más 
sze mély ve zet te, meg ne vez ve a hasz ná ló sze mélyt. A sza -
bá lyo zá si kon cep ció lé nye ge, hogy a fe le lõs ség re vont
sze mély bi zo nyít has sa: a jog sér tést nem õ kö vet te el, azaz
hogy nem õ a fe le lõs. Et tõl kü lön böz nek az egyes in dít vá -
nyo zók ál tal fel so rolt – szub jek tív – ki men té si okok (szük -
ség hely zet, vég szük ség, vis ma i or). Ezek ben az ese tek ben
ugyan is a jog sér tõ nem azt iga zol ja, hogy nem õ volt az el -
kö ve tõ, ha nem a jog sér tés té nyé nek el is me ré se mel lett azt,
hogy a cse lek ményt nem vét ke sen kö vet te el. A men te sü -
lés Kkt.-ban al kal ma zott ese tei – az el kö ve tõ vét kes sé gé -
nek avagy vét len sé gé nek fi gyel men kí vül ha gyá sá val – azt 
hi va tot tak biz to sí ta ni, hogy az el já rás ala nya csak „ob jek -
tív kö rül mé nyek re” hi vat koz va kér hes se a fe le lõs ség re
 vonás mel lõ zé sét.

E kon cep ci ót szem elõtt tart va az Al kot mány bí ró ság
 álláspontja sze rint az ob jek tív jog el le nes ség re ala po zott
fe le lõs sé gi vé le lem éssze rû meg dön té sé nek mi ni mu ma az,
hogy a jog sza bály ma ra dék ta la nul biz to sít sa an nak le he tõ -
sé gét, hogy a fe le lõs ség re vont sze mély min den két sé get
ki zá ró an bi zo nyít has sa: a jog sér tést nem õ kö vet te el. A tá -
ma dott ren del ke zé sek azon ban ezt csak kor lá to zott mér -
ték ben biz to sít ják.

Mi vel ki fe je zet ten egyet len in dít vá nyo zó sem kér te az
éssze rû ki men tés hi á nya  miatt mu lasz tás meg ál la pí tá sát,
sõt erre köz vet len uta lás sem ta lál ha tó egyik in dít vány ban
sem, ezért az Al kot mány bí ró ság nak azt kel lett – hi va tal ból 
el jár va – meg vizs gál nia, hogy az ob jek tív kö rül mé nyek re
 való hi vat ko zás sal tör té nõ men te sü lés kor lá to zott vol ta
olyan hi á nyos ság-e, mely alkot mány elle nes hely ze tet
ered mé nyez. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság át te kin -
tet te a mu lasz tás sal kap cso la tos gya kor la tát.

2.6.1. Az Al kot mány bí ró ság nak a mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra vonat -
kozó ha tás kö rét az Abtv. 49.  §-a sza bá lyoz za, mely sze rint
– hi va tal ból vagy in dít vány alap ján – mu lasz tás ban meg -
nyil vá nu ló alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ra ak kor
ke rül het sor, ha 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
 ezzel alkot mány elle nességet idé zett elõ. Az Al kot mány bí -
ró ság ál lan dó gya kor la ta sze rint a jog al ko tó szerv jog 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 az alkot mány elle nes hely -
zet – a jogi sza bá lyo zás irán ti igény – an nak nyo mán ál lott
elõ, hogy az ál lam jog sza bá lyi úton avat ko zott bi zo nyos
élet vi szo nyok ba, és ez ál tal az ál lam pol gá rok egy cso port -
ját meg fosz tot ta al kot má nyos jo gai ér vé nye sí té sé nek le he -
tõ sé gé tõl [22/1990. (X. 16.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 83,
86.]. Az Al kot mány bí ró ság mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló

alkot mány elle nességet ál la pít meg ak kor is, ha alap jog ér -
vé nye sü lé sé hez szük sé ges jog sza bá lyi ga ran ci ák hi á nyoz -
nak [37/1992. (VI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 227,
231.].

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, 204–206.],
ha nem ak kor is, ha az adott sza bá lyo zá si kon cep ci ón 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, ABH
1998, 132, 138.]. 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. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 52, 57.].

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pít ha tó ak kor is,
ha az adott kér dés te kin te té ben van ugyan sza bá lyo zás, de
az Al kot mány ál tal meg kí vánt jog sza bá lyi ren del ke zés
 hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB ha tá ro zat, ABH 1995,
108, 113.], és ak kor is, ha a jog al ko tó nem meg fe le lõ tar ta -
lom mal sza bá lyo zott és ez ál tal alkot mány elle nes hely zet
állt elõ [15/1998. (V. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132,
138–139.].

Ez utób bi eset kört figye lembe véve az Al kot mány bí ró -
ság nak azt kel lett el dön te nie, hogy a jog al ko tó ál tal vá lasz -
tott meg ol dás – a ki men té si le he tõ sé gek kor lá to zott vol ta – 
el len té tes-e az Al kot mánnyal, azaz van-e olyan al kot má -
nyos ren del ke zés, mely bõl le ve zet he tõ a sza bá lyo zás elég -
te len vol ta.

2.6.2. Az Al kot mány bí ró ság eb ben a kér dés ben oszt ja
az egyik in dít vá nyo zó azon ál lás pont ját, mi sze rint az ob -
jek tív nek te kin tett köz igaz ga tá si szank ci ók kal szem ben is
kö ve tel mény, hogy le gyen – akár ob jek tív – sze mé lyes fe -
le lõs sé gi alap ja. Az Al kot mány bí ró ság a 498/D/2000. AB
ha tá ro za tá ban az ob jek tív fe le lõs sé gi szank ci ó nak te kin -
tett épí tés ügyi bír ság gal szem ben is azt a kö ve tel ményt fo -
gal maz ta meg, hogy az a jog sér té sért  való fe le lõs ség ér vé -
nye sí té sé nek mód ja le gyen (ABH 2003, 1202, 1206.).

A je len ügy tár gya ként meg je lölt jog sza bá lyi ren del ke -
zé sek al kal ma zá sa ese tén ak kor is meg kell bír sá gol ni az
üzem ben tar tót mint a jog sér tés vé lel me zett el kö ve tõ jét, ha 
más ha tó sá gi (sza bály sér té si) ha tá ro zat nem az õ felelõs -
ségét ál la pít ja meg. Mi vel a sza bály sér té si és a köz igaz ga -
tá si el já rás le foly ta tá sá nak sor rend jé re a jog sza bá lyok nem 
tar tal maz nak sem mi lyen elõ írást, elõ for dul hat egy részt
olyan eset, hogy a sza bály sér té si el já rás ban bi zo nyí tot tá
vá lik, hogy nem az üzem ben tar tó kö vet te el a sza bály sér -
tést, azon ban ez a tény a köz igaz ga tá si el já rás ban – an nak
ko ráb bi be fe je zõ dé se  miatt – már nem hasz nál ha tó fel.
 Ekkor az üzem ben tar tó fe le lõs sé gé nek éssze rû alap ja
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nincs. Más részt az üzem ben tar tó nak arra sincs le he tõ sé ge, 
hogy a sza bály sér té si el já rás ban fel hasz nált bi zo nyí té kok
alap ján meg ál la pí tott tény ál lás egyes ele me it (azt, hogy
nem õ ve zet te a gép jár mû vet) az el le ne még fo lya mat ban
lévõ köz igaz ga tá si el já rás ban fel hasz nál ja. Ezen bi zo nyí -
té ko kat to váb bá sem a fel leb be zés foly tán el já ró másod -
fokú köz igaz ga tá si ha tó ság (or szá gos rend õrfõkapitány,
2010. ja nu ár 1-jét köve tõen a bu da pes ti rend õrfõkapitány), 
sem pe dig a ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta so rán el já ró bí ró ság
– mely csak a ha tá ro zat jog sza bály sér tõ jel le gét vizs gál -
hat ja – nem ve he ti figye lembe.

Emel lett a jog ál la mi ság gal el len té tes ered mény re ve zet
az is, hogy a ha tó ság ki men tés ként ki zá ró lag tel jes bi zo -
nyí tó ere jû ma gán ok ira tot fo gad el, köz ok ira tot (sza bály -
sér té si ha tó ság, bí ró ság ha tá ro za ta) azon ban nem.

Az Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak
IV. 2.3.2. pont já val össz hang ban is mét utal arra, hogy
a jog al ko tó nem kö te les a más jog ágak ban (pol gá ri jog,
bün te tõ jog) ér vé nye sü lõ fe le lõs ség aló li men te sü lés es te i -
nek tel jes kö rû át vé te lé re. Az Al kot mány ból nem fa kad
olyan sza bá lyo zá si kény szer, mely a jog al ko tó tól ezt meg -
kö ve tel né, ugyan ak kor nincs is el zár va at tól, hogy a más
jog ágak ban be vett ki men té si oko kat (pl. szük ség hely zet
– Ptk. 107.  §, vég szük ség – Btk. 30.  §, vis ma i or – Ptk.
345.  §) meg fele lõen al kal maz za.

Az Al kot mány 57.  §-ának (5) be kez dé se sze rint a min -
den kit meg il le tõ jog or vos la ti jog az Al kot mány bí ró ság
gya kor la tá ban a ha té kony jog vé de lem meg lé té nek kö ve -
tel mé nyét je len ti [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 263, 272.; 21/1997. (III. 26.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 103, 106.].

A vizs gált jog al ko tói meg ol dás – a tör vényi men te sü lé si 
okok szû kí té se – meg aka dá lyoz za a köz igaz ga tá si el já rás
ala nyát ab ban, hogy to váb bi éssze rû in do kok kal a vele
szem ben fenn ál ló fe le lõs sé gi vé lel met meg dönt se. Az ez -
zel kap cso la tos ha té kony jog or vos la ti el já rás spe ci á lis sza -
bá lya i nak hi á nya te hát olyan hely ze tet te remt, amely ben
sé rül egy részt az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé se, más részt
az Al kot mány 2.  §-a (1) be kez dé sé ben ki mon dott de mok -
ra ti kus jog ál lam el vé nek az a kö ve tel mé nye is, mi sze rint
az Al kot mány azt ga ran tál ja, hogy ne szü les sen olyan tör -
vényi sza bály, amely a bí rói el já rás ered mé nyé nek he lyes -
sé gét ele ve ki zár ja. „Az anya gi igaz ság ér vény re jut ta tá sát
el le he tet le ní tõ sza bá lyo zás épp úgy sér ti az Al kot mány 2.  § 
(1) be kez dé sét, a jog ál la mi ság el vét, mint az el já rá si ga -
ran ci ák hi á nya.” [4/1998. (III. 1.) AB ha tá ro zat, ABH
1998, 71, 77.]

Ezek nek a kö ve tel mé nyek nek a Kkt. vizs gált ren del ke -
zé sei nem fe lel nek meg, mi vel a jog al ko tó el mu lasz tot ta
meg al kot ni azo kat a sza bá lyo kat, me lyek a tá ma dott jogi
konst ruk ció al kot má nyos mû kö dé sé hez el en ged he tet le -
nek. A Kkt. nem biz to sít ja a fe le lõs ség aló li éssze rû men te -
sü lést min den olyan eset ben, ami kor az üzem ben tar tó
a köz igaz ga tá si el já rás so rán – a Kkt. 21/A.  § (1) és (2) be -
kez dé se i nek ese te in kí vül is – min den két sé get ki zá ró mó -
don bi zo nyít ja, hogy a sza bály sér tést nem õ kö vet te el.

A fen ti ek sze rint az Al kot mány bí ró ság a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet meg ál la pí tot ta, és
az Abtv. 49.  §-a (1) be kez dé sé nek meg fele lõen, ha tár idõ
tû zé sé vel fel hív ta a tör vényhozót jog al ko tá si kö te le zett sé -
gé nek tel je sí té sé re. Az Al kot mány bí ró ság nyo ma té ko san
utal arra, hogy a jog al ko tó fel ada ta és al kot má nyos kö te -
les sé ge, hogy – a ki men té si okok meg fe le lõ bõ ví té sé vel –
a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek meg fe le lõ nor mát al kos -
son.

3. Ezt köve tõen az Al kot mány bí ró ság a Kkt. 21/A.  §
(3) be kez dé sé nek al kot má nyos sá gát vizs gál ta meg és meg -
ál la pí tot ta, hogy el len té tes a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé -
vel az, ha a fe le lõs sé gi vé le lem meg dön té se el le né re – be -
hajt ha tat lan ság ese tén – még is az üzem ben tar tót kö te le zik
a bír ság meg fi ze té sé re.

3.1. A jog al ko tó lé nye gé ben egy spe ci á lis, tör vényen
ala pu ló, mö göt tes (qu a si ke ze si) helyt ál lá si kö te le zett sé -
get te rem tett. Az in dít vá nyo zók ál tal tá ma dott jog sza bá lyi
ren del ke zés azon ban e te kin tet ben nem ha son lít ha tó össze
a pol gá ri jogi fõ- és já ru lé kos fe le lõs sé gi sza bá lyok kal. A
kü lönb ség ab ban áll, hogy a Ptk. ha son ló tar tal mú ren del -
ke zé sei ese té ben a ke ze si helyt ál lás vagy kö te le zett ség
csak konk rét szer zõ dés sze gés és/vagy kár oko zás ese tén áll 
be. A köz le ke dé si sza bá lyok meg sze gé se ese té ben azon -
ban konk rét kár oko zás nem kö vet ke zik be, tény le ges (sze -
mély sze rint meg ha tá roz ha tó) ká ro sult pe dig nincs. Ez azt
ered mé nye zi, hogy a Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé se ese té ben
a ma gát ki men tõ üzem ben tar tó fe le lõs ség nél kül kö te les
helyt áll ni, mely nek cél ja így el sõ sor ban az ál lam anya gi
ér de ke i nek vé del me, a bír ság meg fi ze té sé bõl szár ma zó
 állami be vé tel biz to sí tá sa.

A Kkt. 21/A.  § (2) be kez dé sé ben ugyan is ar ról van szó,
hogy az üzem ben tar tó jog sza bály sze rû en, azaz tel jes bi -
zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko zat tal adja
más nak a hasz ná la tá ba a jár mû vet. A hasz ná ló a tel jes
 bizonyító ere jû ma gán ok irat, me net le vél, fu var le vél el ké -
szí té sé vel, majd az üzem ben tar tó en nek a ha tó ság ré szé re
tör té nõ be mu ta tá sá val, il let ve az eb ben fel tün te tett sze -
mély meg ne ve zé sé vel min dent meg tett an nak ér de ké ben,
hogy a – bi zo nyí tás ter hét egyéb ként nem vi se lõ – ha tó ság
a tény le ges jog sér tõ vel szem ben tud ja ki szab ni a köz igaz -
ga tá si bír sá got (és az eset le ges to váb bi sza bály sér té si
szank ci ót).

A bír sá got a sza bály sze gõ ma ga tar tás  miatt szab ja ki
a ha tó ság, és azt az ál lam ja vá ra kell meg fi zet ni. A Kkt.
21.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ben ve szély hely zet
ugyan elõ áll, azon ban sem ká ro sult, sem kár eb ben a hely -
zet ben nincs. E miatt a ká ro sul ti ér dek elõny ben ré sze sí té se 
nem ele me a sza bá lyo zás nak, az ál lam eb ben az eset ben
nem te kint he tõ ká ro sult nak. A köz le ke dés biz ton sá gá nak
ja ví tá sa, a köz le ke dé si mo rál po zi tív irá nyú vál toz ta tá sa,
il let ve a köz le ke dé si bal ese tek szá má nak csök ken té se sem
in do kol ja a mö göt tes fe le lõs sé gi konst ruk ció be ve ze té sét,
mi vel a sza bály sze gõ sze mé lye eb ben az eset ben bi zo nyí -
tot tan el vá lik az üzem ben tar tó sze mé lyé tõl.
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A jog sér tés  miatt ki sza bott köz igaz ga tá si bír ság be haj -
tá sá nak a koc ká za ta az ál la mot ter he li. Jog ál la mi ke re tek
kö zött nincs le he tõ ség arra, hogy a jog al ko tó a fe le lõs ség
alól már men te sült üzem ben tar tót utóbb még is arra kö te -
lez ze, hogy ezt a koc ká za tot az ál lam he lyett vi sel je. Az
Al kot mány bí ró ság ez zel össze füg gés ben ugyan ak kor utal
arra, hogy a jog al ko tó nincs el zár va at tól, hogy a köz igaz -
ga tá si bír ság sza bály sze gõn  való be hajt ha tat lan sá ga ese tén 
a már a ki men tés alap já ul szol gá ló ok irat alap ján is mert té
vált sze méllyel szem ben sza bály sér té si el já rást kez de mé -
nyez ve sza bály sér té si el já rás ban szank ci ót (adott eset ben
pénz bír sá got) szab jon ki, mely meg nem fi ze té se ese tén
– a tör vény ben meg ha tá ro zott vég re haj tá si el já rás le foly ta -
tá sa után – adók mód já ra be hajt ha tó, il let ve el zá rás ra is
 átváltoztatható.

A Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé se te hát a fent ki fej tet tek
 miatt a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé be üt kö zik, ezért azt az
Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí tet te.

3.2. A Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé se az egyik in dít vá nyo -
zó sze rint az em ber i mél tó ság hoz  való jo got sér ti, mert al -
kot má nyo san csak a bû nös el kö ve tõt le het meg bün tet ni.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint,
ha az in dít vánnyal tá ma dott jog sza bályt vagy an nak ré szét
az Al kot mány va la mely ren del ke zé sé be üt kö zõ nek mi nõ -
sí ti, és ezért azt meg sem mi sí ti, ak kor a to váb bi al kot má nyi
ren del ke zés eset le ges sé rel mét – a már meg sem mi sí tett
jog sza bá lyi ren del ke zés sel össze füg gés ben – ér dem ben
nem vizs gál ja [44/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH
1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB ha tá ro zat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 2000,
193, 200.; 32/2005. (IX. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2005,
329, 342–343.].

Mi vel az Al kot mány bí ró ság a Kkt. 21/A.  § (3) be kez dé -
sét az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke -
zé sek be üt kö zõ nek mi nõ sí tet te, ezért a Kkt. e ren del ke zé -
sé nek az Al kot mány 54.  §-ával  való – in dít vá nyo zó ál tal
vélt – el len té tét már nem vizs gál ta.

4. Az Al kot mány bí ró ság azt köve tõen a Kkt. 21/B.  §
(1) és (2) be kez dé sét – a köz igaz ga tá si és a sza bály sér té si
el já rás vi szo nyát – vizs gál ta meg ab ból a szem pont ból,
hogy az meg fe lel-e a jog ál la mi ság és a jog biz ton ság al kot -
má nyos kö ve tel mé nyé nek.

Az Al kot mány bí ró ság már egy ko rai ha tá ro za tá ban
[9/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat] ki mond ta, hogy „[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
 teszi 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. Vagy is a jog biz ton ság 
nem csu pán az egyes nor mák egy ér tel mû sé gét kö ve te li
meg, de az egyes jog in téz mé nyek mû kö dé sé nek ki szá mít -

ha tó sá gát is. Ezért alap ve tõ ek a jog biz ton ság szem pont já -
ból az el já rá si ga ran ci ák. Csak for ma li zált el já rás sza bá -
lya i nak kö ve té sé vel ke let kez het ér vé nyes jog sza bály, csak 
az el já rá si nor mák be tar tá sá val mû köd nek al kot má nyo san
a jog in téz mé nyek” (ABH 1992, 59, 65.).

Az Al kot mány bí ró ság – hi va tal ból el jár va – azt vizs gál -
ta meg, hogy a sza bá lyo zás olyan hi á nyos ság ban szen -
ved-e, mely alkot mány elle nes hely ze tet ered mé nyez. Erre
te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság utal a je len ha tá ro zat in -
do ko lá sá nak IV. 2.6.1. pont já ban ki fej tett, a jog al ko tói
mu lasz tás sal össze füg gés ben ki ala kult gya kor la tá ra.

Meg vizs gál va a Kkt. 21/B.  § (1) és (2) be kez dé sét az Al -
kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a köz igaz ga tá si és
a sza bály sér té si el já rás egy más hoz  való vi szo nyá nak sza -
bá lyo zá sa az aláb bi in do kok  miatt nem fe le l meg a jog biz -
ton ság al kot má nyos kö ve tel mé nyé nek.

2009. feb ru ár 1. nap já val a köz rend, va la mint az igaz -
ság szol gál ta tás mû kö dé sé nek vé del me ér de ké ben szük -
séges egyes tör vénymódosításokról  szóló 2008. évi
LXXIX. tör vény az Szt. 134.  § (1) be kez dé sét ak képp mó -
do sí tot ta, hogy a sza bály sér tést meg ha tá ro zó jog sza bály -
ban meg ál la pí tott ese tek ben a ha tó sá gok a sza bály sér tés
tet ten ért el kö ve tõ jét hely szí ni bír ság gal sújt hat ják, ki vé -
ve, ha az el kö ve tõ vel szem ben az el já rás alap já ul szol gá ló
cse lek mény  miatt köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sá nak van
he lye. A tör vénytervezet in do ko lá sa sze rint a mó do sí tás
azért szük sé ges, mert a Kkt. 21/B.  § (2) be kez dé se nem
egy ér tel mû ab ban a vo nat ko zás ban, hogy a ren del ke zés
a hely szí ni bír ság ra is ki ter jed-e. Az Szt. mó do sí tá sa egy -
ér tel mû vé te szi: a köz igaz ga tá si bír ság ki sza bá sa mel lett
hely szí ni bír ság ki sza bá sá ra nincs le he tõ ség. A Kkt. ezen
mó do sí tá sa azon ban az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze -
rint nem or vo sol ja ma ra dék ta la nul a köz igaz ga tá si és
a sza bály sér té si el já rás egy más hoz  való vi szo nyá nak ren -
de zet len sé gét.

A Kkt. 21/B.  § (1) be kez dé se tö mö ren fo gal maz za meg
a köz igaz ga tá si és a sza bály sér té si el já rás pár hu za mos
 lefolytatásának le he tõ sé gét. Nem ren del ke zik azon ban
 arról, hogy az el já rá sok egy idõ ben kez dõd nek és fe je zõd -
nek-e be, vagy egy mást köve tõen foly nak. E kér dés nek az
egy ér tel mû ren de zé se azért vol na a jog biz ton ság szem -
pont já ból el en ged he tet le nül fon tos, mert egy részt az egyik 
el já rás ban ki szab ha tó jog kö vet kez mény tõl függ a má sik
el já rás ban al kal maz ha tó szank ció, más részt az egyik el já -
rás ban ho zott ha tá ro zat ered mé nye (pél dá ul az el kö ve tõ
ki lé té nek meg ál la pí tá sa) a má sik el já rás ra is ha tás sal le het. 
A tá ma dott ren del ke zés bõl nem de rül ki az sem, hogy min -
den egyes eset ben meg in dul-e mind két el já rás, avagy sem.
Nem szól nak a tá ma dott ren del ke zé sek ar ról sem, hogy
amennyi ben va la me lyik el já rás nem in dul meg, ak kor an -
nak mi az oka. Jog bi zony ta lan sá got okoz az is, hogy a jog -
al ko tó nem sza bá lyoz ta azt az ese tet, ami kor hal ma zat ban
olyan cse lek mé nye ket kö vet nek el, me lyek kö zül egye sek
köz igaz ga tá si bír ság gal is sújt ha tók, má sok azon ban ki zá -
ró lag sza bály sér té si el já rás ban bí rál ha tó ak el.

A Kkt. 21/B.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben nem csak
a köz igaz ga tá si bír ság tény le ges ki sza bá sa, ha nem már
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pusz tán a ki sza bá sá nak le he tõ sé ge ki zár ja a sza bály sér té si
el já rás ban a pénz bír ság al kal ma zá sát (pénz bír ság nem
szab ha tó ki az zal szem ben, aki vel szem ben köz igaz ga tá si
bír ság ki sza bá sá nak van he lye). Az el já rá sok egy más hoz
 való vi szo nyá nak – elõb bi ek ben ki fej tett – idõ be li ren de -
zet len sé ge foly tán elõ áll hat olyan hely zet is, hogy a köz -
igaz ga tá si el já rás ban a bír ság ki sza bá sá nak el ma ra dá sa ki -
zár ja az adott eset ben már be fe je zõ dött sza bály sér té si el já -
rás ban pénz bír ság al kal ma zá sát. To váb bi jog bi zony ta lan -
sá got ered mé nyez az is, hogy a köz igaz ga tá si el já rás ban
egy vé le lem alap ján szü le tik dön tés a vé lel me zett sza bály -
sze gõ el len, ez zel pár hu za mo san a sza bály sér té si el já rás -
ban ugyan azért a cse lek mé nyért egy má sik sze méllyel
szem ben szab hat nak ki pénz bír sá got, aki nek a sze mé lye
a sza bály sér té si el já rás fo lya mán vá lik bi zo nyí tot tá. Ez azt
ered mé nye zi, hogy egyet len ma ga tar tá sért (me lyet fo gal -
mi lag is csak egyet len sze mély kö vet he tett el) kü lön bö zõ
el já rá sok ban kü lön bö zõ sze mé lyek fe lel nek, és mind ket tõ -
jük kel szem ben al kal maz ha tó ak a tör vény ben fog lalt jog -
kö vet kez mé nyek, azaz adott eset ben mind ket ten pénz bír -
ság gal sújt ha tók.

Vé gül az Al kot mány bí ró ság utal arra is, hogy az el já rá -
sok egy más hoz  való vi szo nyá nak ren de zé se, va la mint a ki -
szab ha tó jog kö vet kez mé nyek össz hang já nak megterem -
tése so rán a jog al ko tó nak figye lembe kell ven nie va la -
mennyi, az adott el já rá sok ban al kal maz ha tó szank ci ót, ide
ért ve a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
jog sza bály alap ján al kal maz ha tó bün te tõ pon to kat is.

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pít ha tó ak kor is,
ha a jog al ko tó nem meg fe le lõ tar ta lom mal sza bá lyo zott és
ez ál tal alkot mány elle nes hely zet állt elõ [15/1998. (V. 8.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 132, 138–139.].

A fen ti okok ból a köz igaz ga tá si- és a sza bály sér té si bír -
sá go lá si el já rá sok kö zöt ti össz hang hi á nya  miatt az Al kot -
mány bí ró ság az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér tõ, mu -
lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pí -
tott meg, és az Abtv. 49.  §-a (1) be kez dé sé nek meg fele -
lõen, ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ta a tör vényhozót jog al ko tá -
si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé re.

5. Ezt köve tõen az Al kot mány bí ró ság a fen ti fe le lõs sé -
gi for mák hoz szo ro san nem kap cso ló dó in dít vá nyi ké rel -
me ket bí rál ta el.

5.1. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány 59.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt jó hír név hez  való jo got sér ti, ha az 
üzem ben tar tó ak kor is bír ság gal sújt ha tó, ha nem nyer
 bizonyítást, hogy a sza bály sér tés ide jén a jár mû vet õ ve -
zet te. Az Al kot mány bí ró ság a 942/B/2001. AB ha tá ro zat -
ban ak képp ér tel mez te a jó hír név hez  való jo got, hogy az az 
ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog anya jo gá ból fa ka dó ne ve sí tett
jog, amely a sze mély meg íté lé sét hi va tott vé de ni a  valótlan 
és a sze mély hát rá nyos meg íté lé sé re al kal mas köz lé sek kel
szem ben (ABH 2004, 1561, 1575.). A jó hír név hez  való
jog e tar tal mát maga az ob jek tív fe le lõs ség in téz mé nye
[Kkt. 21.  § (1) és (2) be kez dés] nem sér ti. Az Al kot mány -

bí ró ság utal a je len ha tá ro zat in do ko lá sá nak IV. rész
2.1. pont já ban ki fej tet tek re, mi sze rint az üzem ben tar tó fe -
le lõs sé ge ma gá ból az üze mel te tés so rán elõ for du ló sza -
bály sze gés bõl ered. Ön ma gá ban az a jog sza bá lyi ren del -
ke zés, mi sze rint az üze mel te tés so rán elõ for du ló sza bály -
sze gé se kért az üzem ben tar tó fe le l, nem sér ti az üzem ben
tar tó jó hír ne vét, a tör vényi vé le lem re ala pí tott fe le lõs ség
té nye nem ered mé nye zi sze mé lye hát rá nyos meg íté lé sét.
Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt eb ben
a vo nat ko zás ban el uta sí tot ta.

5.2. A vál lal ko zás sza bad sá gát biz to sí tó al kot má nyos
ren del ke zés sé rel mét az egyik in dít vá nyo zó ab ban lát ja,
hogy a gép jár mû vek bér be adá sá val üz let sze rû en fog lal ko -
zó vál lal ko zá sok kö te le sek a bér be adott jár mû vek kel el -
kö ve tett sza bály sér té sek  miatt ki sza bott köz igaz ga tá si bír -
ság meg fi ze té sé re.

Az Al kot mány bí ró ság a 617/B/2005. AB ha tá ro za tá ban
az au tó pá lya pót díj meg fi ze té sé nek a gép jár mû tu laj do no -
sá ra (mint ti pi kus, leg gya ko ribb üzem ben tar tó já ra) te le pí -
té sé vel össze füg gés ben meg ál la pí tot ta, hogy „a jog al ko tó
a mö göt tes fe le lõs ség egy spe ci á lis for má já ról ren del ke -
zett, ami a Ptk. ál ta lá nos sza bá lyá ból le ve zet he tõ, és amely 
konk ré tan az au tó pá lya hasz ná la ti jo go sult ság el len õr zé sé -
re ki ala kí tott rend szer sa já tos sá gá ból fa kad. Az Al kot -
mány bí ró ság utal to váb bá arra is, hogy a tu laj do nos
(üzem ben tar tó) nincs el zár va at tól, hogy szer zõ dés ben
elõ re ki kös se a gép jár mû vet hasz ná ló te vé keny sé ge vagy
mu lasz tá sa  miatt utó lag fel me rü lõ költ sé gek megfizeté -
sének kö te le zett sé gét, erre biz to sí té kot (ka u ci ót) kér jen
a gép jár mû vet tény le ge sen hasz ná ló tól, il let ve az el já rás
so rán a tény le ges hasz ná lót meg ne vez ve sa ját mö göt tes
 felelõsségét utó lag vi tas sa (...) és en nek so rán a fe le lõs ség
alól ma gát ki ment se” (ABK 2008. áp ri lis, 620, 623.).

Az Al kot mány bí ró ság ezen ál lás pont ját je len ügy ben is
irány adó nak tart ja. A vál lal ko zás jo gá nak az in dít vá nyo zó
ál tal ál lí tott sé rel me az ob jek tív fe le lõs ség meg te rem té sé -
vel nem  valósul meg. Az Al kot mány bí ró ság az 54/1993.
(X. 13.) AB ha tá ro za tá ban ki mond ta, hogy a vál lal ko zás
joga a vál lal ko zá sok szá má ra az ál lam ál tal te rem tett köz -
gaz da sá gi fel té tel rend szer be  való be lé pés le he tõ sé gé nek
biz to sí tá sát je len ti. A vál lal ko zás joga annyit je len t, hogy
az ál lam ne aka dá lyoz za meg, ne te gye le he tet len né a vál -
lal ko zó vá vá lást. A vál lal ko zás jo gá tól kü lön bö zõ kér dés
az, hogy a vál lal ko zó mi lyen köz gaz da sá gi fel té tel rend -
szer be lép be (ABH 1993, 340, 341–342.). Je len eset ben
a köz gaz da sá gi fel té tel rend szer egyik ele me, hogy a gép -
jár mû vek bér be adá sá val üz let sze rû en fog lal ko zók szá mít -
hat nak arra, hogy ha a bér be ve võ sza bály sze gést kö vet el,
a ha tó ság köz igaz ga tá si bír sá got szab ki. E te kin tet ben
a bér be adók nin cse nek el zár va at tól, hogy a ren tá bi lis mû -
kö dés ér de ké ben az e koc ká zat ból szár ma zó vesz te sé get
a bér le ti díj ba be épít sék, utó lag an nak meg té rí té sét kö ve -
tel jék, vagy a bér le ti szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg
tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba fog lal ják a hasz ná ló
nyi lat ko za tát, biz to sít va ez zel a fe le lõs ség aló li men te sü -
lés le he tõ sé gét. Erre te kin tet tel a vál lal ko zás hoz  való jog
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sé rel me nem ál la pít ha tó meg, így az Al kot mány bí ró ság az
in dít ványt a Kkt. 21.  § (2) be kez dé se te kin tet ben is el uta sí -
tot ta.

5.3. Egy má sik in dít vány sze rint az Al kot mány 57.  §
(5) be kez dé se azért sé rül, mert az R. 1–7. szá mú mel lék le te 
nem biz to sít mér le ge lé si jog kört a bír ság ki sza bá sá val
kap cso lat ban a ha tó ság ré szé re. Az R. mó do sí tá sá ról  szóló
69/2009. (IV. 2.) Korm. ren de let 1.  §-a az R. 1.  §-át ak képp 
mó do sí tot ta, hogy egy új, (3) be kez dést ik ta tott be, mely -
nek ér tel mé ben a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat mél tá nyos -
ság ból tör té nõ mó do sí tá sá nak, vissza vo ná sá nak nincs
 helye. Ezért az Al kot mány bí ró ság a vizs gá la tot e ren del ke -
zés re is ki ter jesz tet te.

Az Al kot mány bí ró ság e kör ben is mé tel ten utal
a 498/D/2000. AB ha tá ro zat ra, mely sze rint a jog al ko tó
szé les mér le ge lé si jog kör rel ren del ke zik a szank ció al kal -
ma zá si fel té te le i nek, mér té ké nek sza bá lyo zá sa so rán. A
jog al ko tó dön té si sza bad sá gá nak csak az Al kot mány ren -
del ke zé sei szab nak kor lá tot. Ugyan ezen ha tá ro zat sze rint
az Al kot mány 57.  § (5) be kez dé sé bõl nem kö vet ke zik
kény sze rí tõ en a jog al ko tó nak az a kö te le zett sé ge, hogy va -
la mely köz igaz ga tá si ha tás kör gya kor lá sa so rán mér le ge -
lé si jog kört ad jon a jog al kal ma zó nak, s nem ve zet he tõ le
a jog or vos lat hoz  való jog ból a mél tá nyos ság gya kor lá sá ra
 való jog sza bá lyi fel ha tal ma zás kö te le zett sé ge sem (ABH
2003, 1202, 1208.). Erre te kin tet tel az R. tá ma dott ren del -
ke zé sei, me lyek összeg sze rû en ha tá roz zák meg az egyes
sza bály sze gé sek hez kap cso ló dó bír ság mér té ke ket, va la -
mint az R. mél tá nyos ság ki zá rá sát ki mon dó 1.  § (3) be kez -
dé se nem alkot mány elle nesek, így az Al kot mány bí ró ság
az in dít ványt el uta sí tot ta.

5.4. Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint az ob jek tív fe le -
lõs ség a nul lum cri men sine lege és a nul la po e na sine lege
el vét, va la mint a vissza ha tó ha tá lyú bün te tõ jog al ko tás
 alkotmányos ti lal mát is sér ti.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti jog el ve ket – ál lan dó gya -
kor la ta sze rint – a bün te tõ jo gi le ga li tás al kot má nyos elve
alap ján ér tel me zi. Tar tal muk ál ta lá nos ság ban arra irá nyul,
hogy a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás nak, az el íté lés nek és 
a meg bün te tés nek kell tör vényesnek len nie, va la mint hogy 
az el kö ve tõ ket csak az el kö ve tés kor ha tá lyos tör vény alap -
ján le het bû nös nek nyil vá ní ta ni és bün te tés sel súj ta ni.
A köz igaz ga tá si bír ság mint ob jek tív szank ció, sem jog ági
be so ro lá sa, sem pe dig egyes jel lem zõi alap ján – nem bün -
te tés, nem ered mé nyez bün te tett elõ éle tet – nem hoz ha tó
össze füg gés be a bün te tõ jog ban al kal ma zan dó fen ti al kot -
má nyos el vek sé rel mé vel. Az Al kot mány bí ró ság ál lan dó
gya kor la ta sze rint az ér de mi 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.;
108/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1994, 523–524.;
19/2004. (V. 26.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 321, 343.],
ezért az in dít ványt e te kin tet ben is el uta sí tot ta.

5.5. Az egyik in dít vá nyo zó sze rint a Kkt. 21.  § (1) be -
kez dé se nem ad le he tõ sé get arra, hogy a ha tó ság a bír ság

ki sza bá sa so rán ér té kel je a cse lek mény tár sa da lom ra
 veszélyességét, va la mint az el kö ve tõ szo ci á lis hely ze tét,
mely az Al kot mány 70/E.  §-ában fog lalt szo ci á lis biz ton -
ság hoz  való jo got sér ti. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha -
tá ro za tá ban ér tel mez te a szo ci á lis biz ton ság hoz  való jog
tar tal mát (pl. 32/1991. (VI. 6.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
146.), azon ban az in dít vá nyo zó ál tal hi vat ko zott ok ból
a tá ma dott ren del ke zés nem hoz ha tó össze füg gés be az
 Alkotmány 70/E.  §-ával, erre te kin tet tel az in dít ványt el -
uta sí tot ta.

5.6. Egy má sik in dít vá nyo zó úgy vél te, hogy a Kkt.
21.  § (1) be kez dé se, va la mint a 21/A.  § (2) be kez dé se
 ellentétes az Szt. 1.  § (1) be kez dé sé vel, va la mint az
5.  §-ával, hi szen az Szt. ren del ke zé sei a szán dé kos vagy
gon dat lan el kö ve tés rõl tesz nek em lí tést, nem pe dig az at -
tól füg get len, ob jek tív fe le lõs ség rõl ren del kez nek. Ez az
in dít vá nyo zó sze rint a jog biz ton ság sé rel mét ered mé nye zi. 
Egy má sik in dít vá nyo zó az zal ér velt, hogy a köz igaz ga tá si 
el já rás so rán nem kü lö nül nek el a Ket., va la mint az Szt.
sza bá lyai, ami a Jat. 18.  § (3) be kez dé sé vel el len té tes és
így a jog biz ton ság kö ve tel mé nyé nek sé rel me  miatt alkot -
mány elle nes.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro zat ban is több al ka lom -
mal rá mu ta tott arra, hogy a tá ma dott jog sza bá lyok ál tal lét -
re ho zott ob jek tív fe le lõs sé gi rend szer az Szt. ál tal sza bá -
lyo zott sza bály sér té si fe le lõs ség tõl füg get len jog in téz -
mény. Az Szt. a tény le ges el kö ve tõ sza bály sér té si fe le lõs -
sé gé nek ér vé nye sí té sét szol gál ja, a Kkt. az üzem ben tar tó,
il let ve a hasz ná ló fe le lõs sé gé rõl ren del ke zik. A két jog sza -
bály pár hu za mo san ér vé nye sül, egy más sal nem kon ku rál,
így a jog biz ton ság sé rel me nem me rül fel, ezért az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

5.7. Az Al kot mány bí ró ság el uta sí tot ta azt az in dít ványt 
is, mely an nak meg ál la pí tá sát kér te, hogy az Al kot mány
35.  § (2) be kez dé sé be üt kö zik az R. köz igaz ga tá si bír ság -
ról ren del ke zõ ré sze [R. 1.  § (1) be kez dés], mely a vét kes -
sé get fi gyel men kí vül hagy ja an nak el le né re, hogy a Ket.
61.  § (1) be kez dé se a bír ság ki sza bá sá nak fel té te lé ül a kö -
te le zett ség vét kes meg sze gést te kin ti. Az Al kot mány bí ró -
ság utal arra, hogy a Ket. 61.  §-a az el já rás aka dá lyo zá sá -
nak kö vet kez mé nye i rõl ren del ke zik, azaz az el já rá si bír ság 
ki sza bá sá nak le he tõ sé gét sza bá lyoz za. E ren del ke zé sek és
az R. 1.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt anya gi jogi bír ság kö -
zött össze füg gés nem ál la pít ha tó meg. Erre te kin tet tel az
R. 1.  § (1) be kez dé se nem üt kö zik a Ket. 61.  § (1) be kez dé -
sé vel, nem sér ti az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sét sem,
ezért az Al kot mány bí ró ság az in dít ványt el uta sí tot ta.

5.8.1. Az egyik in dít vá nyo zó Kkt. 21/A.  § al kot má -
nyos sá gát az Al kot mány 70/D.  §-ába  való vélt üt kö zés
 miatt tá mad ta. Az Al kot mány 70/D.  §-a le he tõ leg ma ga -
sabb tes ti és lel ki egész ség hez  való jog ról ren del ke zik. Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a ki men té si okok
rend szer e nem áll al kot mány jo gi lag ér té kel he tõ össze füg -
gés ben az Al kot mány 70/D.  §-ával, ezért ál lan dó gya kor -
la ta sze rint az in dít ványt el uta sí tot ta.
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5.8.2. Egy má sik in dít vá nyo zó a Kkt. 21.  §-át a tu laj -
don hoz  való jog ba üt kö zõ nek vél te. A 498/D/2000. AB
ha tá ro za tá ban az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
az épí tés ügyi bír ság ra vo nat ko zó sza bá lyo zás al kot má -
nyos sá ga az Al kot mány 13.  §-ában sza bá lyo zott tu laj don -
hoz  való jog gal össze füg gés ben nem vizs gál ha tó. Ki -
mond ta, hogy az Al kot mány 13.  §-a a tu laj don hoz  való jog 
jog sze rû gya kor lá sát kor lá to zó ál la mi köz ha tal mi be avat -
ko zás sal szem ben védi a tu laj do nost, nem biz to sít vé del -
met a jog sze rût len tu laj do no si ma ga tar tás jog kö vet kez mé -
nye ként al kal ma zott köz igaz ga tá si jogi szank ci ók kal
szem ben (ABH 2003, 1202, 1207.).

Az Al kot mány bí ró ság ha son ló an ren del ke zett a jö ve dé -
ki bír ság alkot mány elle nességét vizs gá ló 895/B/2000. AB
ha tá ro za tá ban, mi sze rint a jö ve dé ki bír ság, mint a jö ve dé ki 
el len õr zés egyik le het sé ges jog kö vet kez mé nye (szank ci ó -
ja) ön ma gá ban nem je len ti sem az al kot má nyo san vé dett
tu laj don el vo ná sát, sem an nak kor lá to zá sát. A jog el le nes
ma ga tar tás jog kö vet kez mé nye ként al kal ma zan dó szank -
ció [a jog el le ne sen bir to kolt jö ve dé ki ter mék mennyi sé ge
után fi ze ten dõ jö ve dé ki bír ság] az in dít vá nyo zó ál tal ki fej -
tett in do kok kal nem hoz ha tó al kot má nyo san ér té kel he tõ
kap cso lat ba az Al kot mány 13.  § (1) be kez dé sé vel (ABK
2008. ja nu ár, 68, 69.).

Az Al kot mány bí ró ság fen ti ügyek ben el fog lalt ál lás -
pont ja je len eset ben is al kal ma zan dó. Erre te kin tet tel
a köz igaz ga tá si bír ság, mint a jog sér tés kö vet kez mé nye az
al kot má nyos tu laj don vé de lem mel nem hoz ha tó össze füg -
gés be, így az Al kot mány bí ró ság – kö vet ke ze tes gya kor la ta 
alap ján – az in dít ványt eb ben a te kin tet ben is el uta sí tot ta.

5.9. Az egyik in dít vány sze rint az, hogy kor mány ren -
de let és nem tör vény ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si bír ság
alap já ul szol gá ló sza bály sze gé se ket, az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sé be üt kö zik. Ez zel össze füg gés ben azon ban
az in dít vá nyo zó nem je löl te meg, hogy ál lás pont ja sze rint
mely alap jog szen ved sé rel met. Te kin tet tel arra, hogy az
in dít vány ezen ré sze – a sé rül ni vélt alap jog meg je lö lé se
hi á nyá ban – ér dem ben nem bí rál ha tó el, azért az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt az Ügy rend 29.  § d) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta.

5.10.1. Az egyik in dít vá nyo zó a Kkt. 21/A.  § (3) be kez -
dé sét a nem zet kö zi jog ál ta lá nos sza bá lya i val [Al kot mány
7.  § (1) be kez dés] tart ja el len té tes nek.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban [pl. 72/2006.
(XII. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 861.] hang sú lyoz ta,
hogy az Abtv. 20.  §-a sze rint min den eset ben csak az arra
jo go sult in dít vá nya alap ján jár hat el. Az Abtv. 21.  § (3) be -
kez dé se ér tel mé ben pe dig az Abtv. 1.  § c) pont ja sze rin ti
– jog sza bály, va la mint ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze
nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra irá -
nyuló – el já rást csak meg ha tá ro zott szer vek, il let ve sze mé -
lyek kez de mé nyez het nek (Or szág gyû lés, an nak ál lan dó
bi zott sá ga, vagy bár mely or szág gyû lé si kép vi se lõ, a köz -
tár sa sá gi el nök, a Kor mány vagy an nak tag ja, az Ál la mi
Szám ve võ szék el nö ke, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke, va la -

mint a leg fõbb ügyész). Mi vel az in dít vá nyo zó nem tar to -
zik ebbe a kör be, az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 29.  §
c) pont ja alap ján – az in dít vá nyo zói jo go sult ság hi á nya
 miatt – az in dít ványt eb ben a ré szé ben ér de mi vizs gá lat
nél kül vissza uta sí tot ta.

5.10.2. Egy má sik in dít vá nyo zó a Kkt. tá ma dott ren del -
ke zé sei nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sét is ál lí tot ta. Az
Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai in do ko lá sá ban szá mos
eset ben fi gye lem mel van a Ró mai Egyez mény re, il let ve az 
EJEB gya kor la tá ra, azon ban az Abtv. 21.  § (3) be kez dé se
a nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zés vizs gá la tát meg ha tá ro -
zott sze mé lyek és szer vek in dít vá nyá hoz köti [26/1992.
(IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 135, 148.]. Az in dít vá -
nyo zó nem tar to zik az Abtv. 21.  § (3) be kez dé se sze rin ti
sze mé lyi kör be, ezért a Kkt. ki fo gás olt ren del ke zé se i nek
nem zet kö zi szer zõ dés be üt kö zé sé nek vizs gá la tá ra irá nyu -
ló el já rás kez de mé nye zé sé re nem jo go sult, így az Al kot -
mány bí ró ság az in dít ványt az Ügy rend 29.  § c) pont ja
alap ján vissza uta sí tot ta.

5.10.3. Vé gül egy har ma dik in dít vá nyo zó sze rint a Kkt.
48.  § (3) be kez dés a) pont ja 20. és 21. al pont ja el len tét ben
áll az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak R (91)
1. sz. Aján lá sá val. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét az
Abtv.1.  § a)–h) pont jai ha tá roz zák meg. Sem ez a fel so ro -
lás, sem más tör vény nem utal ja az Al kot mány bí ró ság ha -
tás kö ré be a jog sza bá lyok és a nem zet kö zi aján lá sok össz -
hang já nak al kot má nyos sá gi vizs gá la tát. Erre fi gye lem mel
az Al kot mány bí ró ság az Ügy rend 29.  § b) pont ja alap ján
az in dít ványt eb ben a ré szé ben vissza uta sí tot ta.

5.11. Az egyik in dít vá nyo zó a Kkt. 21/B.  §-át a két sze -
res ér té ke lés ti lal má ba üt kö zõ nek vél te, ez zel kap cso lat -
ban azon ban nem je löl te meg az Al kot mány sé rül ni vélt
ren del ke zé sét. Egy má sik in dít vá nyo zó sze rint a Kkt. 21.  § 
(1) be kez dé se sér ti az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sét, va -
la mint az 57.  § (1) be kez dé sét is, azon ban erre vo nat ko zó
in do ko kat nem ter jesz tett elõ. A har ma dik in dít vá nyo zó
a Kkt. 48.  § (3) be kez dés a) pont ja 20. és 21. al pont ját vél te 
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be üt kö zõ nek, azon ban
ké rel mét nem in do kol ta meg.

Az Abtv. 22.  § (2) be kez dé se sze rint az Al kot mány bí ró -
ság ha tá ro zott ké re lem alap ján jár el, mely ké re lem ben há -
rom fel té tel nek kell együt te sen fenn áll nia: egy részt a ké re -
lem nek tar tal maz nia kell a sé rel me zett jog sza bá lyi ren del -
ke zést, to váb bá az Al kot mány érin tett sza ka szát, va la mint
azt az in do kot, amely alap ján az in dít vá nyo zó az al kot -
mány sér tést fenn ál ló nak véli. Az Al kot mány bí ró ság kö -
vet ke ze tes gya kor la ta sze rint a ké re lem alap já ul szol gá ló
ok, va la mint az Al kot mány sé rül ni vélt ren del ke zé se meg -
je lö lé se hi á nyá ban az in dít vány – a tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek meg nem fe le lõ vol ta  miatt – ér dem ben nem bí rál -
ha tó el, ezért azt az Al kot mány bí ró ság vissza uta sít ja
[18/1993. (III. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 161, 171.].
Az Al kot mány bí ró ság je len el já rá sá ban meg ál la pí tot ta,
hogy az in dít vá nyo zók fen ti in dít vá nyai ér dem ben nem
 bírálhatók el, ezért azo kat az Al kot mány bí ró ság – az Ügy -
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rend 29.  § d) pont ja alap ján, mint ér de mi vizs gá lat ra al kal -
mat la no kat – vissza uta sí tot ta.

5.12. Az Al kot mány bí ró ság ugyan a Kkt. 21/A.  § (3) és 
(5) be kez dé se i nek alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta,
azon ban e ren del ke zé sek al kal ma zá sa a Mo son ma gya ró -
vá ri Vá ro si Bí ró ság elõtt Szk.449/2008. szám alatt fo lya -
mat ban lévõ és a Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Bí ró ság elõtt
10.Sz.1522/20 08. szám alatt fo lya mat ban levõ ügyek ben
– sza bály sér té si el já rá sok ról lé vén szó – fel sem me rül het.
A meg sem mi sí tett ren del ke zé sek a köz igaz ga tá si el já rást
sza bá lyoz zák és csak ezek ben az el já rá sok ban ke rül het nek 
al kal ma zás ra, a sza bály sér té si el já rás le foly ta tá sát nem
érin tik. Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az alkot -
mány elle nes ren del ke zé sek al kal ma zá sá nak ti lal má ról
csak a ren del ke zõ rész ben meg je lölt, bí rói kez de mé nye -
zés sel érin tett, a Zala Me gyei Bí ró ság elõtt
7.K.22.235/2008. szám és 7.K.22.278/2008. szám alatt
 folyamatban levõ ügyek ben ren del ke zett, a sza bály sér té si
ügyek te kin te té ben az al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sát
mel lõz te.

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

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

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

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

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

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 47/B/2008.
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