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II. Tör vé nyek

2009. évi LXXII.
tör vény

a hozzátartozók közötti erõszak  miatt alkalmazható
távoltartásról*

Az Or szág gyû lés az élet hez, tes ti ép ség hez és mél tó ság -
hoz min den em bert meg il le tõ alap ve tõ em be ri jo gok
 védelmében, össz hang ban a nem zet kö zi egyez mé nyek kel
és az Al kot mánnyal, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak
vissza szo rí tá sa ér de ké ben az aláb bi tör vényt al kot ja:

I. Fejezet

Értelmezõ rendelkezések

1.  § (1) Hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak nak mi nõ sül
a) a bán tal ma zó ál tal a bán tal ma zott sé rel mé re meg -

valósított, a mél tó sá got, az éle tet, a sze xu á lis ön ren del ke -
zés hez  való jo got, to váb bá a tes ti és lel ki egész sé get sú lyo -
san és köz vet le nül ve szé lyez te tõ te vé keny ség,

b) a bán tal ma zó ál tal a bán tal ma zott sé rel mé re meg -
valósított, a mél tó sá got, az éle tet, to váb bá a tes ti és lel ki
egész sé get sú lyo san és köz vet le nül ve szé lyez te tõ mu lasz -
tás (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ -
szak).

(2) Bán tal ma zott az a hoz zá tar to zó, aki nek a sé rel mé re
a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ sza kot meg valósítják.

(3) Bán tal ma zó az a cse lek võ ké pes hoz zá tar to zó, aki
a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ sza kot meg valósítja, vagy aki re 
te kin tet tel a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ sza kot más meg -
valósítja, fel té ve, hogy ez zel a bán tal ma zó egyet ért.

(4) E tör vény al kal ma zá sá ban gyer mek nek kell tekin -
teni a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 12.  §-a sze rin ti kis ko rút.

(5) E tör vény al kal ma zá sá ban hoz zá tar to zó nak kell te -
kin te ni a Ptk. 685.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ze li
hoz zá tar to zó kat és hoz zá tar to zó kat, va la mint a volt há zas -
tár sat, a volt be jegy zett élet tár sat, a gond no kot, a gond -
nokoltat, a gyá mot, a gyám ol tat.

(6) E tör vény al kal ma zá sá ban a na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ fo lya ma tos sá got je lent.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.

II. Fejezet

A hozzátartozók közötti erõszak megelõzését szolgáló
intézményrendszer és a jelzési kötelezettség

2.  § (1) A hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak meg elõ zé sé hez
kap cso ló dó fel ada tot lát nak el a tör vény ben meg ha tá ro zott 
alap te vé keny sé gük ke re té ben

a) az egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj tók, így kü lö nö -
sen a vé dõ nõi szol gá lat, a há zi or vos, a há zi gyer mek or vos,

b) a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szol gál ta tók, így
kü lö nö sen a csa lád se gí tõ szol gá lat, a csa lád se gí tõ köz -
pont, gyer mek jó lé ti szol gá lat, gyer mek jó lé ti köz pont,
gyer me kek vagy csa lá dok át me ne ti ott ho na,

c) a köz ok ta tá si in téz mé nyek, így kü lö nö sen a neve -
lési-oktatási in téz mény, a ne ve lé si ta nács adó,

d) a gyám ha tó ság,
e) a rend õrség,
f) az ügyész ség,
g) a bí ró ság,
h) a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat,
i) az ál do zat se gí tés és a kár eny hí tés fel ada ta it el lá tó

szer ve ze tek,
j) a me ne kül te ket be fo ga dó ál lo más, a me ne kül tek

 átmeneti szál lá sa,
k) a tár sa dal mi szer ve ze tek, ala pít vá nyok.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mé nyek és
sze mé lyek kö te le sek je lez ni a csa lád vé del mi koordiná -
cióért fe le lõs szerv nek, ha hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak
ve szé lyét ész le lik.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mé nye ken
túl más is te het a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jel zést.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mé nyek,
ille tõ leg a csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv
a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak meg elõ zé se és a be kö vet -
ke zett, hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ár tal ma i nak csök -
ken té se ér de ké ben kö te le sek egy más sal együtt mû köd ni és
egy mást köl csö nö sen tá jé koz tat ni. Amennyi ben a (3) be -
kez dés ben írt más sze mély tesz jel zést, vagy kez de mé nyez
el já rá sát, az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz mé -
nyek, ille tõ leg a csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs
szerv kö te le zett sé ge e más sze mély irá nyá ban az el já rás
meg in dí tá sá ra vo nat ko zó vissza jel zés re vo nat ko zó an áll
fenn.

(5) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv kez de -
mé nye zi az (1) be kez dés a)–j) pont jai sze rin ti sze mély nek, 
il let ve szerv al kal ma zott já nak fe gyel mi fe le lõs ség re vo ná -
sát, ha a (2) és (4) be kez dés ben fog lalt jel zé si és együtt mû -
kö dé si kö te le zett ség nek nem tesz ele get.

3.  § (1) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv
a bán tal ma zot tat ké rel mé re sze mé lye sen meg hall gat ja.
Eb ben az eset ben a bán tal ma zó meg hall ga tá sá ra is sor
 kerül az zal, hogy a bán tal ma zott ké rel mé re a bán tal ma zót
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és a bán tal ma zot tat kü lön-kü lön kell meg hall gat ni. A bán -
tal ma zott ké rel mé re ar ról is meg fele lõen gon dos kod ni
kell, hogy a bán tal ma zó a sze mé lyes meg hall ga tást köz -
vet le nül meg elõ zõ és azt köz vet le nül kö ve tõ idõ ben se lép -
hes sen kap cso lat ba bán tal ma zot tal.

(2) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv a hoz -
zá tar to zók kö zöt ti erõ szak, vagy an nak ve szé lye  miatt tett
jel zés fo ga dá sát köve tõen – fi gye lem mel a hoz zá tar to zók
kö zöt ti erõ szak ki emel ke dõ sú lyá ra – a bán tal ma zot tat és
a bán tal ma zót sze mé lyes meg hall ga tás ér de ké ben tör té nõ
meg je le nés re hív hat ja fel. A bán tal ma zó és a bán tal ma zott
kö te les a csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv fel -
hívásában meg je lölt he lyen és idõ pont ban meg je len ni.
A bán tal ma zott vé del mé re az (1) be kez dés ben írt sza bá -
lyok a sze mé lyes meg hall ga tás ra tör té nõ meg je le nés re fel -
hí vás ese tén meg fele lõen irány adó ak.

(3) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv tá jé -
koz ta tást ad a bán tal ma zott nak a hoz zá tar to zók kö zöt ti
erõ szak  miatt al kal maz ha tó in téz ke dé sek rõl, a bán tal ma -
zot tat meg il le tõ jo go sult sá gok ról, a csa lád és a gyer me kek
vé del mét szol gá ló szo ci á lis in téz mény rend szer rõl és szol -
gál ta tá sok ról, va la mint ar ról, hogy a hoz zá tar to zók kö zöt ti 
erõ szak  miatt he lye van-e bün te tõ- vagy sza bály sér té si
 eljárás meg in dí tá sá nak, to váb bá a ha mis vád kö vet kez mé -
nye i rõl. A bán tal ma zott ké rel mé re a csa lád vé del mi koor -
dinációért fe le lõs szerv gon dos ko dik ar ról, hogy a bán tal -
ma zott jo gi, egész ség ügyi, pszi cho ló gi ai és men tál hi gi é -
nés se gít sé get kap jon.

(4) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv tá jé -
koz ta tást ad a bán tal ma zó nak a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ -
szak foly ta tá sá nak kö vet kez mé nye i rõl.

(5) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv tá jé -
koz tat ja a bán tal ma zot tat és a bán tal ma zót az igény be
 vehetõ te rá pi ás ke ze lé sek rõl és más se gít ség nyúj tá si, konf -
lik tus ke ze lõ le he tõ sé gek rõl. Ezek el éré sé hez igény sze rint
se gít sé get ad.

(6) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv a sze -
mé lyes meg hall ga tá son el hang zot ta kat jegy zõ könyv be
fog lal ja és – a bán tal ma zott aka ra tá nak figye lembe véte -
lével – meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket a hoz zá tar to -
zók kö zöt ti erõ szak meg elõ zé se vagy meg sza kí tá sa ér de -
ké ben.

(7) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv az el -
já rá sá ról és a fel tárt té nyek rõl ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja
a rend õrséget.

4.  § (1) A csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv
a bán tal ma zó ra és a bán tal ma zott ra vo nat ko zó kö vet ke zõ
sze mé lyes ada to kat ke zel he ti:

a) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok,
b) lak cím, tar tóz ko dá si hely cí me, ér te sí té si (levele -

zési) cím, szál lás hely cí me,
c) a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ra, ille tõ leg an nak

ve szé lyé re vo nat ko zó té nyek, ada tok.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyes ada to -
kat a csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs szerv a hoz zá -

tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt kez de mé nye zett el já rás
meg in dí tá sá ig ke zel he ti.

(3) Ha nem ke rül sor el já rás meg in dí tá sá ra, az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok leg fel jebb há rom hó na -
pig ke zel he tõk.

III. Fejezet

IDEIGLENES MEGELÕZÕ ÉS MEGELÕZÕ
TÁVOLTARTÁS

Általános rendelkezések

5.  § (1) Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás, va la mint
a meg elõ zõ tá vol tar tás át me ne ti leg kor lá toz za a bán tal ma -
zó tar tóz ko dá si sza bad sá gát, a tar tóz ko dá si hely sza bad
meg vá lasz tá sá nak jo gát, szü lõi fel ügye le ti jo gát, va la mint
gyer me ké vel  való kap cso lat tar tá si jo gát.

(2) Aki vel szem ben ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást,
 illetve meg elõ zõ tá vol tar tást ren del tek el, a tá vol tar tás ha -
tá lya alatt kö te les

a) ma gát tá vol tar ta ni a bán tal ma zot tól,
b) ma gát tá vol tar ta ni a bán tal ma zott élet vi tel sze rû tar -

tóz ko dá sá ra szol gá ló in gat lan tól,
c) ma gát tá vol tar ta ni az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó 

ha tá ro zat ban, il let ve a meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ban
meg je lölt más sze mély tõl, és

d) tar tóz kod ni at tól, hogy a bán tal ma zot tal köz vet le nül
vagy köz vet ve érint ke zés be lép jen.

(3) Ha a bán tal ma zott az élet vi tel sze rû tar tóz ko dá sá ra
szol gá ló in gat lant – a hasz ná lat jog cí mé tõl füg get le nül –
a bán tal ma zó val kö zö sen hasz nál ja, a bán tal ma zó ak kor
kö te les ma gát tá vol tar ta ni a bán tal ma zott élet vi tel sze rû
tar tóz ko dá sá ra szol gá ló in gat lan tól, ha a bán tal ma zott az
in gat lan hasz ná la tá ra a szí ves sé gi la kás hasz ná la ton kí vül
egyéb jog cím mel ren del ke zik, vagy a bán tal ma zó val
 közös gyer me két ne ve li.

(4) Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat, il let ve
meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat a bán tal ma zó más jog sza -
bály vagy szer zõ dés alap ján fenn ál ló tar tá si, va la mint
a bán tal ma zot tal kö zö sen hasz nált in gat lan fenn tar tá sá ra
vo nat ko zó fi ze té si kö te le zett sé ge it nem érin ti.

(5) Ugyan azon bán tal ma zó val szem ben ugyan az a bán -
tal ma zott csak ak kor kér he ti új ból ide ig le nes meg elõ zõ
 távoltartás, il let ve meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sét, ha
 elrendelésük e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei is mé -
tel ten meg valósulnak.

(6) Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat, il let ve
meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat meg ho za ta la kor a rend -
õrség, il let ve a bí ró ság tá jé koz tat ja a bán tal ma zót a la kó -
he lyén és kör nyé kén igény be ve he tõ éj sza kai szál lást nyúj -
tó in téz mé nyek he lyé rõl, cí mé rõl és az igény be vé tel fel té -
te le i rõl.
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(7) Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás, il let ve a meg -
elõ zõ tá vol tar tás a ha tá lyát vesz ti, ha a bán tal ma zó el len
in dí tott bün te tõ el já rás ban a bí ró ság tá vol tar tást ren del el.

Ideiglenes megelõzõ távoltartás

6.  § (1) A hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatti ide ig le -
nes meg elõ zõ tá vol tar tás sal össze füg gõ el já rás ra a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb biak ban:
Ket.) ren del ke zé se it az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A rend õrség az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást
a) hely szí ni in téz ke dé se so rán ész lelt hoz zá tar to zók

kö zöt ti erõ szak ra vo nat ko zó té nyek alap ján hi va tal ból,
b) a bán tal ma zott, il let ve a bán tal ma zott nak a Ptk.

685.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó ja
és hoz zá tar to zó ja be je len té se,

c) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló tör vény ben, va la mint a szo ci á lis igaz ga tás ról és
a szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mély nek a – fel ada tai el -
lá tá sa so rán tu do má sá ra ju tott, a hoz zá tar to zók kö zöt ti
erõ szak ra vo nat ko zó té nyek  miatt tett – be je len té se,

d) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló tör vény sze rint a gyer mek vé del mi rend szer hez kap -
cso ló dó fel ada to kat el lá tó egész ség ügyi szol gál ta tást nyúj -
tó nak, sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szol gál ta tó nak,
köz ok ta tá si in téz mény nek a – gyer mek ve szé lyez te tett sé -
gé nek meg elõ zé se és meg szün te té se ér de ké ben tör vény -
ben meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sa so rán tu do má sá ra
 jutott, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ra vo nat ko zó té nyek 
 miatt tett – be je len té se
alap ján ren del he ti el.

(3) A rend õrség az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást
 akkor ren de li el, ha az eset összes kö rül mé nyé bõl, így
 különösen a bán tal ma zó és a bán tal ma zott ál tal elõ adott
 tényekbõl, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak hely szí né bõl,
a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ra uta ló je lek bõl, a bán tal -
ma zó és a bán tal ma zott ma ga tar tá sá ból és egy más hoz  való 
vi szo nyá ból a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak el kö ve té sé re
meg ala po zot tan le het kö vet kez tet ni.

(4) Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást a (3) be kez dés -
ben fog lalt eset ben a rend õrség 72 órá ra ren de li el.

Az elintézési határidõ

7.  § (1) A rend õrség az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó
ha tá ro za tot ha la dék ta la nul, a hely szí nen kö te les meg hoz -
ni. Ha a rend õrség az el já rá sa so rán a bán tal ma zó val szem -
ben az elõ ál lí tás rend õri in téz ke dést al kal maz za, a rend -
õrség a ha tá ro za tot leg ké sõbb az elõ ál lí tás idõ tar ta má nak
le jár tá ig hoz za meg.

(2) A rend õrség az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás
 elrendelésével egy ide jû leg az ide ig le nes meg elõ zõ távol -
tartó ha tá ro zat egy ide jû meg kül dé sé vel, az ar ra ille té kes
he lyi bí ró ság nál kez de mé nye zi a meg elõ zõ tá vol tar tás
 elrendelését.

Az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat

8.  § Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ren del -
ke zõ ré szé nek a Ket. 72.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog -
lal ta kon kí vül tar tal maz nia kell:

a) a rend õrség dön té sét ar ról, hogy
aa) a bán tal ma zó kö te les a bán tal ma zott élet vi tel sze rû

tar tóz ko dá sá ra szol gá ló in gat lant el hagy ni, és oda az
 ideiglenes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ha tá lya alatt nem
tér het vissza, vagy

ab) a bán tal ma zó ra az 5.  § (2) be kez dés b) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett ség az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol -
tar tás ha tá lya alatt – az 5.  § (3) be kez dé se alap ján – nem
vo nat ko zik,

b) a bán tal ma zott élet vi tel sze rû tar tóz ko dá sá ra szol -
gáló in gat lan cí mét,

c) a rend õrség dön té sét ar ról, hogy a bán tal ma zó kö te -
les ma gát tá vol tar ta ni a bán tal ma zot tól, il let ve a ha tá ro -
zat ban meg je lölt más sze mély tõl,

d) a rend õrség dön té sét ar ról, hogy a bán tal ma zó nak
 tilos köz vet ve vagy köz vet le nül a bán tal ma zot tal, il let ve rá 
te kin tet tel más sze méllyel, így kü lö nö sen az ide ig le nes
meg elõ zõ tá vol tar tást el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt
egyéb sze méllyel kap cso lat ba lép ni,

e) an nak meg ál la pí tá sát, hogy a bán tal ma zó szü lõ szü -
lõi fel ügye le ti jo ga, il let ve a kis ko rú gyer me ké vel  való
kap cso lat tar tá si jo ga szü ne tel,

f) ren del ke zést a ha tá ro zat azon na li vég re hajt ha tó sá gá -
ról, a vég re haj tás mód já ról, a fo ga na to sí tás rend jé rõl,

g) fi gyel mez te tést ar ról, hogy az ide ig le nes meg elõ zõ
tá vol tar tó ha tá ro zat a bán tal ma zó más jog sza bály vagy
szer zõ dés sze rin ti kö te le zett ség alap ján fenn ál ló tar tá si,
va la mint a bán tal ma zot tal kö zö sen hasz nált in gat lan fenn -
tar tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé ge it nem érin ti,

h) fi gyel mez te tést ar ról, hogy az ide ig le nes meg elõ zõ
tá vol tar tó ha tá ro zat ban elõ írt kö te le zett sé gek meg sze gé se
sza bály sér tést  valósít meg.

Az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat közlése

9.  § (1) Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást el ren de lõ
ha tá ro za tot a bán tal ma zó val és a bán tal ma zot tal kö zöl ni
kell, és azt ré szük re át kell adni, ille tõ leg a le he tõ leg rö vi -
debb úton kéz be sí te ni kell. Meg je lölt cím hi á nyá ban a
 határozat a rend õrségen át ve he tõ.

(2) Ha a bán tal ma zó a ha tá ro za tot a rend õrségen nem
ve szi át, a ha tá ro za tot a meg ho za ta lát kö ve tõ har ma dik
 napon kö zölt nek kell te kin te ni. E ha tár idõ el mu lasz tá sa

23694 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/93. szám



 ellen a Ket.-ben meg ha tá ro zot tak sze rint iga zo lás nak van
he lye.

(3) A rend õrség a bán tal ma zott ké ré sé re, il let ve be le -
egye zé sé vel a ha tá ro za tot meg kül di az ille té kes csa lád se -
gí tõ szol gá lat nak, a gyer mek jó lé ti szol gá lat nak ab ban az
eset ben, ha a bán tal ma zott ház tar tá sá ban kis ko rú él. Ha
a bán tal ma zott gyám ság vagy gond nok ság alá tar to zó sze -
mély, a rend õrség a ha tá ro za tot a gyám olt vagy a gondno -
kolt ál lan dó la kó he lye sze rin ti gyám hi va tal nak is meg kül di.

(4) A rend õrség ér te sí té se alap ján a tá vol tar tó ha tá ro zat
meg ho za ta lát kö ve tõ hu szon négy órán be lül a csa lád se gí tõ 
szol gá lat, együtt élõ kis ko rú hoz zá tar to zó ese té ben a gyer -
mek jó lé ti szol gá lat kö te les a bán tal ma zot tat és a bán tal ma -
zót fel ke res ni és ve lük se gí tõ kap cso la tot kez de mé nyez ni,
il let ve a kis ko rút ve szé lyez te tõ hely zet meg szün te té se
 érdekében in téz ked ni.

Fellebbezés

10.  § A ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs he lye.
a rend õrség ha tá ro za tá nak bí rói fe lül vizs gá la tá ra köz igaz -
ga tá si nem pe res el já rás ban ke rül sor.

Felvilágosítás

11.  § A rend õrség a Ket. 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben írt
ren del ke zé sen túl az el já rás meg in dí tá sa kor kö te les a bán -
tal ma zott ré szé re fel vi lá go sí tást adni az ál do zat se gí tõ,
a szo ci á lis és jogi se gít ség nyúj tó szer vek rõl, szer ve ze tek -
rõl és in téz mé nyek rõl, va la mint a ci vil se gí tõ szer ve ze tek -
rõl, to váb bá a ren del ke zés re álló pénz be li se gít ség nyúj tá si
le he tõ sé gek rõl.

Az ideiglenes megelõzõ távoltartó határozat
bírósági felülvizsgálata

12.  § (1) A ha tá ro zat bí rói fe lül vizs gá la tá ra a köz igaz ga -
tá si nem pe res el já rá sok ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyo kat 
az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát a ha tá ro zat kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül le het kér ni. A ké -
re lem el bí rá lá sá ra a bán tal ma zott élet vi tel sze rû tar tóz ko -
dá si he lye sze rin ti he lyi bí ró ság jo go sult.

(3) A ké re lem be nyúj tá sá nak a tá vol tar tó ha tá ro zat vég -
re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya, azon ban a bí ró ság a
 határozat vég re haj tá sát fel füg geszt he ti.

(4) A bí ró ság a ké re lem rõl an nak be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott há rom mun ka na pon be lül ha tá roz.

(5) A bí ró ság a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot meg vál toz tat -
hat ja.

(6) Amennyi ben a bí ró ság tu do mást sze rez ar ról, hogy
ugyan azon hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt ide ig le nes
meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat bí rói fe lül vizs gá la tá ra irá -
nyu ló nem pe res el já rás és a meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de -
lé sé re irá nyu ló nem pe res el já rás is fo lya mat ban van, ezen
el já rá so kat a meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló
nem pe res el já rást foly ta tó bí ró sá gon kell egye sí te ni.

Megelõzõ távoltartás

13.  § (1) A meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sé rõl a bí ró -
ság nem pe res el já rás ban dönt.

(2) A meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló nem -
pe res el já rás ra a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény (a továb biak ban: Pp.) sza bá lya it – az e tör -
vény ben fog lalt el té ré sek kel – meg fele lõen al kal maz ni
kell.

(3) Az el já rás ra a bán tal ma zott élet vi tel sze rû tar tóz ko -
dá si he lye sze rin ti he lyi bí ró ság ille té kes.

(4) A Pp. ki zá rás ra irá nyu ló sza bá lya it az zal kell al kal -
maz ni, hogy nem jár hat el bí ró ként és ügyész ként az ide ig -
le nes meg elõ zõ tá vol tar tás so rán el já ró rend õr, va la mint
an nak Pp. sze rin ti hoz zá tar to zó ja sem.

(5) Az ügyész a meg elõ zõ tá vol tar tás bí rói el ren de lé sé re 
irá nyu ló el já rás ban fel lép het, az el já ró bí ró ság haladék -
talanul ér te sí ti az ügyészt az el já rás meg in dí tá sá ról.

(6) Az el já rás ban nem jár hat el bí ró sá gi tit kár.

14.  § (1) A meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló
bí ró sá gi nem pe res el já rást a rend õrség hi va tal ból kez de -
mé nye zi, ha ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást ren delt el.
Meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló bí ró sá gi nem -
pe res el já rás meg in dí tá sát a bán tal ma zott, il let ve a bán tal -
ma zott nak a Ptk. 685.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ze li
hoz zá tar to zó ja és hoz zá tar to zó ja is ké rel mez he ti.

(2) Hi va tal ból in dí tott el já rás ban a rend õrség, a meg elõ -
zõ tá vol tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló bí ró sá gi nem pe res
 eljárás kez de mé nye zé se ese tén a csa lád vé del mi ko or di ná -
ci ó ért fe le lõs szerv, va la mennyi ren del ke zé sé re ál ló ira tot,
do ku men tu mot a bí ró ság ren del ke zé sé re bo csát ja.

(3) Ké re lem re in du ló el já rás ban a ké re lem nek tar tal -
maz nia kell:

a) az el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met,
b) a ké re lem elõ ter jesz tésének in do ka it,
c) a rö vid tény ál lást és az elõz mé nye ket,
d) a ké rel me zõ ne vét, la kó he lyét, va la mint
e) a bán tal ma zó azo no sí tá sá ra és el ér he tõ sé gé re vo nat -

ko zó, ren del ke zé sé re ál ló ada to kat.

(4) A ké rel met írás ban le het elõ ter jesz te ni, vagy az ille -
té kes bí ró sá gon jegy zõ könyv be le het mon da ni.

15.  § (1) Az el já rás so rán a bí ró ság a fe lek sze mé lyes
meg hall ga tá sát leg alább egy szer kö te les meg kí sé rel ni.
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(2) Hi va tal ból in dult el já rás ban a dön tés ho za tal nak nem 
aka dá lya, ha a meg hall ga tá son sze mé lye sen egyik fél sem
je le nik meg.

(3) Ké re lem re in dult el já rás ban, ha a bán tal ma zott ké -
rel me zõ sze mé lye sen nem je le nik meg és tá vol ma ra dá sát
ala pos in dok kal nem men ti ki, to váb bá ha a ké re lem nem
tar tal maz za a 14.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat,
a bí ró ság az el já rást meg szün te ti. Ké re lem re in dult el já rás -
ban nem aka dá lya a dön tés meg ho za ta lá nak az, ha a bán -
tal ma zó nem je le nik meg sze mé lye sen a meg hall ga tá son.

(4) Az el já rás ban hi ány pót lás nak csak ké re lem re in dult
el já rás ban, rend kí vül in do kolt eset ben, a ké re lem hi á nyos -
sá ga ese tén van he lye. Eb ben az eset ben a bí ró ság a ké re -
lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott egy na pon be lül fel hív ja a
 feleket hi ány pót lás ra.

(5) Az el já rás ban fel füg gesz tés nek és szü ne te lés nek
nincs he lye.

(6) Az el já rást hi va tal ból in dult el já rás ese tén a rend -
õrség ál tal el ren delt ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás kez dõ 
idõ pont já tól szá mí tott há rom na pon be lül, ké re lem re
 indult el já rás ese tén a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott há -
rom mun ka na pon be lül le kell foly tat ni.

16. § (1) A meg elõ zõ tá vol tar tást a bí ró ság ak kor ren de li 
el, ha az eset összes kö rül mé nyé bõl, így kü lö nö sen a bán -
tal ma zó és a bán tal ma zott ál tal elõ adott té nyek bõl, a hoz -
zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ra uta ló je lek bõl, a bán tal ma zó
és a bán tal ma zott ma ga tar tá sá ból és vi szo nyá ból a hoz zá -
tar to zók kö zöt ti erõ szak el kö ve té sé re meg ala po zot tan
 lehet kö vet kez tet ni.

(2) A meg elõ zõ tá vol tar tást a bí ró ság leg fel jebb har -
minc nap ra ren del he ti el.

(3) A bí ró ság a ha tá ro za tát a meg hall ga tás al kal má val
köz li a fe lek kel, azt ne kik át ad ja. Ha a meg hall ga tá son
a bán tal ma zó nem je lent meg, a bí ró ság a rend õrség út ján
in téz ke dik a kéz be sí tés rõl. A rend õrség kö te les a ha tá ro zat 
kéz be sí té sé rõl gon dos kod ni.

(4) A rend õrség ál tal el ren delt ide ig le nes meg elõ zõ
 távoltartás ha tá lya a bí ró ság ál tal el ren delt meg elõ zõ
 távoltartás ha tá lyá nak be áll tá val meg szû nik.

(5) A rend õrség ál tal el ren delt ide ig le nes meg elõ zõ
 távoltartás ha tá lya ak kor is meg szû nik, ha a bí ró ság nem
ren de li el a meg elõ zõ tá vol tar tást.

(6) A ha tá ro zat ban fog lal tak nem tel je sí té se ese tén bí ró -
sá gi vég re haj tás nak nincs he lye.

17.  § Ha pol gá ri per ben ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar -
tás ra okot adó kö rül ményt ész lel a bí ró ság, az e tény re
 vonatkozó ada to kat – so ron kí vül – köz li a rend õrséggel.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Felhatalmazás

18.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a kor mány, hogy rende -
letben ki je löl je a csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért fe le lõs
szer vet.

(2) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
hogy az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat meg -
hozatalának rész le tes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.

Módosuló jogszabályok

19.  § (1) A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról
 szóló 1952. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Csjt.)
91.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[Szü ne tel a szü lõi fel ügye let,]
„h) ha a szü lõ vel szem ben a rend õrség vagy a bí ró ság

a gyer mek, il let ve a gyer mek kel kö zös ház tar tás ban élõ
hoz zá tar to zó ja sé rel mé re el kö ve tett, kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt ide ig -
le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro za tot, meg elõ zõ tá vol tar tó 
ha tá ro za tot ho zott.”

(2) A Csjt. 92.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A szü lõ nek – ki vé ve, ha a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat,
meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat, il let ve ha gyer mek sé rel mé -
re  elkövetett cse lek mény  miatt a bün te tõ el já rás ban el ren -
del he tõ tá vol tar tás kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt áll –
jo ga van gyer me ké vel kap cso la tot tar ta ni ak kor is, ha szü -
lõi fel ügye le ti jo ga szü ne tel.”

20.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 33.  §-ának (2) be kez dé se a követ -
kezõ 33. pont tal egé szül ki:

[Egyes al kot má nyos jo gok ér vé nye sí té se, ille tõ leg kö te -
le zett sé gek tel je sí té se, va la mint a tár sa dal mi igaz sá gos -
ság elõ moz dí tá sa ér de ké ben a mel lék let ben és a kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott il le ték men tes el já rá so kon
 felül tár gyuk nál fog va il le ték men tes el já rá sok:]

„33. a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott hoz zá tar to zók
kö zöt ti erõ szak  miatt az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha -
tá ro zat el ren de lé sé re irá nyu ló el já rás.”

(2) Az Itv. 57.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
r) pont tal egé szül ki:

[Il le ték men tes a pol gá ri ügyek ben:]
„r) a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott hoz zá tar to zók

kö zöt ti erõ szak  miatt az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha -
tá ro zat bí rói fe lül vizs gá la tá ra, va la mint a meg elõ zõ tá vol -
tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló nem pe res el já rá sok.”
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21.  § (1) A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz -
ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 135.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A gyer mek jó lé ti szol gá lat, és a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je, il let ve a gyám hi va tal a 15.  § (2)–(4) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott el lá tá sok nyúj tá sa, il let ve in téz -
ke dé sek al kal ma zá sa so rán a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ada to kon túl

a) a gyer mek, il let ve a fi a tal ko rú ál tal el kö ve tett bûn -
cse lek mény re,

b) a szü lõ vagy más tör vényes kép vi se lõ ál tal a gyer -
mek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény re,

c) a Ptk. 685.  §-ának b) pont ja sze rin ti hoz zá tar to zó,
vagy a kö zös ház tar tás ban rend sze re sen vagy idõ sza kon -
ként együtt élõ más sze mély ál tal a gyer mek sé rel mé re
 elkövetett hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt al kal maz -
ha tó ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ra vagy meg -
elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ra
vo nat ko zó ada to kat ke zel het.”

(2) A Gyvt. 136.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A gyám ha tó ság és a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj -
tó gyer mek jó lé ti, gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny -
sé get vég zõ szer ve zet al kal ma zott ja és ve ze tõ je, a gyer -
mek és az õt ne ve lõ szü lõ, vagy más tör vényes kép vi se lõ
tar tóz ko dá si he lyé re vo nat ko zó an meg ta gad hat ja a szü lõ
tá jé koz ta tá sát, il let ve kor lá toz hat ja a szü lõ irat be te kin té si
jo gát, ha

a) a szü lõ el len gyer me ke vagy a gyer me ket ne ve lõ má -
sik szü lõ sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény  miatt bün te -
tõ el já rás van fo lya mat ban, an nak jog erõs be fe je zé sé ig,

b) a szü lõ el len gyer me ke vagy a gyer me ket ne ve lõ má -
sik szü lõ sé rel mé re el kö ve tett kü lön tör vény ben meg ha tá -
ro zott hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt al kal maz ha tó
ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat vagy meg elõ zõ
tá vol tar tó ha tá ro zat irán ti el já rás van fo lya mat ban, a tá vol -
tar tás idõ tar ta má ig.”

22.  § (1) A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör -
vény (a továb biak ban: Be.) 138/A.  §-a a kö vet ke zõ (7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(7) Ha a bí ró ság a tá vol tar tás el ren de lé sé rõl vagy
 módosításáról ha tá roz, a ha tá ro zat ban az (1) be kez dés sze -
rin ti sza bá lyo kat úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy azok ne
 tegyék le he tet len né a ter helt azon jo ga i nak gya kor lá sát,
amely jo go kat a sér tett vo nat ko zá sá ban az (1) be kez dés
b) pont ja érint.”

(2) A Be. 138/B.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá vol tar tást a bí ró ság tíz tõl hat van na pig ter je dõ
idõ re ren del he ti el.”

23.  § (1) A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX.
tör vény (a továb biak ban: Sztv.) a kö vet ke zõ al cím mel és
139/B.  §-sal egé szül ki:

„Tá vol tar tó ha tá ro zat sza bá lya i nak meg sze gé se

139/B.  § (1) Aki a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
 ideiglenes meg elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ban vagy a meg -
elõ zõ tá vol tar tó ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott sza bá lyo kat
meg sze gi, el zá rás sal vagy száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ
pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik.”

(2) Az Sztv. a kö vet ke zõ 139/C.  §-sal egé szül ki:

„Megelõzõ távoltartás alaptalan kezdeményezése

139/C.  § (1) Aki  valótlan té nyek ál lí tá sá val kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott – sza bály sér tés nek vagy bûn cse -
lek mény nek nem mi nõ sü lõ – hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ -
szak  miatt a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott meg elõ zõ
 távoltartás el ren de lé sét kez de mé nye zi, ha azt a  valótlan
 tények alap ján el ren de lik, száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ
pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a rend õrség ha tás kö ré be tar to zik.”

Hatálybalépés

24.  § Ez a tör vény 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

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 LXXIII.
tör vény

az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsról*

Az Or szág gyû lés, el is mer ve a szo ci á lis pár be széd tár sa -
dal mi sze re pét, a mun ka vál la lók és a mun kál ta tók al kot -
má nyos ér dek vé del mi és ér dek kép vi se le ti jo ga i nak biz to -
sí tá sá ra az aláb bi tör vényt al kot ja:

1.  § E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ra (a továb biak -

ban: OÉT) és tag ja i ra,
b) az or szá gos ér dek egyez te tés sel kap cso la tos fel ada -

tot el lá tó kor mány za ti szer vek re, va la mint
c) az Or szá gos Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott ság ra.

2.  § Az OÉT az or szá gos szak szer ve ze ti, il let ve mun kál -
ta tói szö vet sé gek (a továb biak ban: mun ka vál la lói, il let ve
mun kál ta tói ol dal) és a kor mány kö zöt ti mak ro szin tû kon -
zul tá ci ók és tár gya lá sok fo lya ma to san mû kö dõ, legát -
fogóbb, or szá gos, há rom ol da lú (tri par tit) ér dek egyez te tõ
fó ru ma.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
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3.  § (1) Az OÉT cél ja: a mun ka vál la lók, a mun kál ta tók
és a kor mány ér de ke i nek, tö rek vé se i nek fel tá rá sa, egyez -
te té se, meg ál la po dá sok ki ala kí tá sa, az eset le ges or szá gos
konf lik tu sok meg elõ zé se, ren de zé se, va la mint in for má ció -
cse re, ja vas la tok, al ter na tí vák vizs gá la ta. En nek ér de ké -
ben meg vi tat ja a mun ka vi lá gá val össze füg gõ va la mennyi
kér dés kört, be le ért ve a gaz da sá got, a fog lal koz ta tást és a
jö ve del mek ala ku lá sát be fo lyá so ló, az adó zás sal, já ru lék -
fi ze tés sel és költ ség ve tés sel össze füg gõ té ma kö rö ket, jog -
sza bály-ter ve ze te ket.

(2) Az OÉT in téz mé nyi ke re tet nyújt a kor mány, va la -
mint a mun ka vál la lói és mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek
kö zöt ti kon zul tá ci ó nak, en nek ke re té ben

a) kon zul tál a fog lal koz ta tás po li ti kai, mun ka erõ-pi a ci
stra té gi ai el kép ze lé sek rõl, a jö ve de lem el osz tást érin tõ leg -
fon to sabb gaz da ság po li ti kai, elvi, stra té gi ai kon cep ci ók -
ról;

b) vé le ményt for mál a mun ka vi szonyt érin tõ leg fon to -
sabb jog sza bá lyok ról.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett kér dé sek kö ré be tar toz -
nak kü lö nö sen

a) a fog lal koz ta tás po li ti ká val,
b) a bér po li ti ká val,
c) a mun ka jo gi sza bá lyo zás sal,
d) a mun ka vé de lem mel,
e) a mun ka ügyi el len õr zés sel,
f) a mun ka ügyi kap cso la tok kal,
g) az ok ta tás- és kép zés po li ti ká val,
h) a szo ci ál po li ti ká val,
i) a tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té sek kel és el lá tá sok kal,
j) a vál lal ko zá so kat és a mun ka jö ve del me ket ter he lõ

adók kal és já ru lé kok kal,
k) az éves költ ség ve tés sel,
l) a gaz da ság po li ti ká val

össze füg gõ, a mun ka vál la lók és mun kál ta tók je len tõs
 részét érin tõ alap ve tõ kér dé sek.

(4) Az OÉT az ol da lak ja vas la tá ra kon zul tál hat a
(2)–(3) be kez dés ben sze rep lõ tárgy kört érin tõ eu ró pai
 uniós kér dé sek rõl, ter ve ze tek rõl.

4.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban ér dek kép vi se let,
 illetve ér dek kép vi se le ti szö vet ség az egye sü lé si jog ról
 szóló tör vény sze rint lét re jött tár sa dal mi szer ve zet,

a) amely nek alap sza bá lyá ban sze rep lõ el sõd le ges cél ja
a mun ka vál la lók mun ka vi szonnyal kap cso la tos ér de ke i -
nek elõ moz dí tá sa és meg vé dé se, vagy

b) amely nek alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott cél jai kö -
zött sze re pel a mun kál ta tók mun ka vi szonnyal kap cso la tos
ér de ke i nek vé del me és kép vi se le te.

(2) Or szá gos az az ér dek kép vi se let, amely az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en:

a) szak szer ve ze tek bõl, szak szer ve ze ti szö vet sé gek bõl,
vagy

b) mun kál ta tó kat tö mö rí tõ ér dek kép vi se le tek bõl, szö -
vet sé gek bõl, ille tõ leg mun kál ta tói szer ve ze tek bõl (a to -
váb biak ban: tag szer ve zet) álló tag ság gal ren del ke zik, és

c) te vé keny sé gét or szá gos szin ten szer ve zi.

5.  § (1) Az or szá gos ér dek egyez te tés ben részt ve het:
a) az a szak szer ve ze ti szö vet ség, amely
aa) leg alább négy nem zet gaz da sá gi ág ban és leg alább

ti zen két al ága zat ban te vé keny ke dõ tag szer ve zet tel ren del -
ke zik, és

ab) leg alább há rom ré gi ó ban vagy nyolc me gyé ben
tag szer ve zet tel, vagy tag szer ve ze tei te rü le ti, il let ve me -
gyei szer ve zet tel ren del kez nek, to váb bá

ac) tag szer ve ze tei együt te sen leg alább száz öt ven mun -
kál ta tó nál ren del kez nek ön ál ló, vagy a tag szer ve zet alap -
sza bá lya sze rin ti mun ka he lyi szer ve zet tel, va la mint

ad) tag ja az Eu ró pai Szak szer ve ze ti Szö vet ség nek;
b) az a mun kál ta tói szö vet ség, amely
ba) leg alább két nem zet gaz da sá gi ág ban és leg alább

hat al ága zat ban te vé keny ke dõ tag szer ve zet tel ren del ke -
zik, és

bb) tag szer ve ze tei leg alább há rom ré gi ó ban vagy tíz
me gyé ben mû kö dõ te rü le ti szer ve zet tel ren del kez nek,
 továbbá

bc) amely nek, ille tõ leg amely tag szer ve ze te i nek tag sá -
gát leg alább ezer mun kál ta tó, il let ve vál lal ko zás al kot ja,
vagy amely nek, ille tõ leg amely tag szer ve ze te i nek tag sá ga
leg alább száz ezer fõt fog lal koz tat, va la mint

bd) tag ja eu ró pai mun kál ta tói szö vet ség nek.

(2) A fel té te lek el éré se ér de ké ben a mun ka vál la lók, ille -
tõ leg a mun kál ta tók ér dek-kép vi se le ti szer ve ze tei egy más -
sal ko a lí ci ó ra lép het nek.

6.  § (1) Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun kál ta tói
 oldalának tag ja ki zá ró lag a 4–5.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe le lõ or szá gos ér dek kép vi se le ti szö vet ség
le het.

(2) A kor mány za ti ol dal el nö ke a tár sa dal mi pár be szé -
dért fe le lõs mi nisz ter, il let ve meg bí zott ja. A kor mány za ti
ol dalt a na pi rend sze rint fel adat kör rel ren del ke zõ köz pon ti 
ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je vagy meg bí zott ja kép vi se li.

7.  § (1) Az OÉT a 3.  § (3)–(4) be kez dé sé ben fel so rolt
kér dé se ket il le tõ en:

a) kon zul tál;
b) tár gya lást foly tat és meg ál la po dá so kat köt;
c) el lát ja az egyéb, tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta it.

(2) Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun kál ta tói ol da la
ké ré sé re a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tá jé koz ta tást
kö te le sek adni min den olyan gaz da sá gi, szo ci ál po li ti kai,
il let ve mun ka ügyi kér dés ben, ame lyek az ol da lak ál tal
kép vi sel tek ér de ke it je len tõ sen érint he tik.

(3) Az OÉT mun ka vál la lói, il let ve mun kál ta tói ol da la
vé le mé nye zi a 3.  § (3) be kez dé sé ben sze rep lõ kér dé se ket
érin tõ jog sza bály al ko tá si kon cep ci ó kat, ja vas la to kat, tör -
vénytervezeteket.
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8.  § (1) Az OÉT-ben az ol dal ren del ke zik nyilatkozat -
tételi, il let ve dön tés ho za tal nál sza va zá si, va la mint meg ál -
la po dá si jog gal.

(2) Az OÉT dön té sé hez vagy meg ál la po dá sá hoz va la -
mennyi ol dal tá mo ga tó nyi lat ko za ta, vagy leg alább két
 oldal tá mo ga tó nyi lat ko za ta és a har ma dik ol dal tar tóz ko -
dá sa szük sé ges.

(3) Az ol dal dön té si rend sze rét maga ha tá roz za meg.
Amennyi ben er rõl az ol da lon nem jön lét re meg ál la po dás,
ol dal ál lás pont nak te kin ten dõ, ha a ja vas la tot az ol dal tag -
ja i nak több sé ge tá mo gat ja, és egyet len, az ol da lon részt
vevõ szer ve zet sem el len zi.

9.  § (1) Az OÉT mun ká ját ple ná ris ülé sen vég zi, mun ka -
vég zé se elõ se gí té se ér de ké ben szak fó ru mot, bi zott sá got,
il let ve mun ka cso por tot hoz hat lét re.

(2) Az OÉT mun ká ját há rom ol da lú tit kár ság se gí ti. Az
OÉT tit kár sá gá ba min den ol dal egy-egy tit kár sze mé lyé re
tesz ja vas la tot, akit a tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi -
nisz ter ne vez ki. A mi nisz ter gon dos ko dik a tit kár ság mû -
kö dé sé nek sze mé lyi és tár gyi fel té te le i rõl, az OÉT alap -
sza bá lyá ban vagy egyéb meg ál la po dás ban meg ha tá ro zot -
tak figye lembe véte lével.

(3) A kor mány za ti ol dal el nö köt, a szo ci á lis part ne rek
so ros el nö köt de le gál nak, akik elõ ké szí tik és ko or di nál ják
az ol dal mun ká ját a ple ná ris ülé sen és az ülé sek kö zött.

(4) Az OÉT és ol da lai az alap sza bályt, va la mint mû kö -
dé sük egyéb sza bá lya it e tör vény ke re tei kö zött ma guk
 alkotják meg.

10.  § Az OÉT tag ság hoz szük sé ges fel té te lek nek  való
meg fe le lés meg ál la pí tá sa a kö vet ke zõ ada tok alap ján tör -
té nik:

a) az ér dek kép vi se le tek el ne ve zé se, szék he lye, kép vi -
se lõ je neve,

b) mun kál ta tói ér dek kép vi se let ese tén:
ba) az adott ér dek kép vi se let hez tar to zó mun kál ta tók

neve, szék he lye, sta tisz ti kai szám je le, en nek hi á nyá ban
adó szá ma,

bb) az ér dek kép vi se let mun kál ta tó tag ja i nál a tárgy évet 
meg elõ zõ év ben mun ka vi szony ban ál lók át la gos statisz -
tikai ál lo má nyi lét szá ma,

c) mun ka vál la lói ér dek kép vi se let ese tén azon mun kál -
ta tók neve, szék he lye, sta tisz ti kai szám je le, en nek hi á nyá -
ban adó szá ma, amely nél szer ve zet tel vagy kép vi se lõ vel
ren del ke zik.

11.  § (1) Az OÉT tag ság hoz szük sé ges kri té ri u mok nak
 való meg fe le lést az Or szá gos Rész vé telt Meg ál la pí tó
 Bizottság (a továb biak ban: ORMB) ál la pít ja meg, a
12.  §-ban fog lal tak sze rint.

(2) Az ORMB tag jai:
a) az OÉT-ben tag ság gal ren del ke zõ szer ve ze tek egy-

 egy kép vi se lõ je,

b) meg hí vott tag ként az OÉT-be je lent ke zõ szer ve zet
ál tal, a rá vo nat ko zó fel té te lek el bí rá lá sá ban részt ven ni
 jogosult, az el já rás tar ta má ra de le gált egy tag,

c) a kor mány ál tal de le gált há rom tag.
A ta go kat a tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter

bíz za meg.

(3) Az ORMB a lét re jöt té tõl szá mí tott öt évig mû kö dik,
azt köve tõen új ta go kat kell meg bíz ni a (2) be kez dés meg -
fe le lõ al kal ma zá sá val.

(4) Az ORMB (2) be kez dés a) és c) pont ban meg ha tá ro -
zott tag ja i nak meg bí za tá sa meg szû nik

a) a de le gá lás vissza vo ná sá val,
b) az ar ról tör té nõ le mon dás sal,
c) ha a tag te vé keny sé gét leg alább 6 hó na pig nem tud ja

el lát ni,
d) a tag ha lá lá val,
e) ha a tag bû nös sé gét bí ró ság szán dé kos bûn cse lek -

mény el kö ve té sé ben jog erõ sen meg ál la pí tot ta, az íté let
jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján, ille tõ leg

f) az ORMB (3) be kez dés alap ján tör té nõ meg szû né sé vel.

(5) Az ORMB tag ja nem ve het részt olyan érdekkép -
viselet OÉT-tag ság hoz szük sé ges kri té ri u mok nak  való
meg fe le lé se el bí rá lá sá ban,

a) amellyel vagy amely nek tag szer ve ze té vel mun ka vi -
szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban áll, vagy an nak vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je, il let -
ve hi va ta los kép vi se lõ je,

b) ha olyan ér dek kép vi se let tel áll mun ka vi szony ban,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban, vagy
 annak vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je, il let ve hi va ta los kép vi se -
lõ je, amely nek a vizs gált szer ve zet tag szer ve ze te.

(6) Az (5) be kez dés ben sze rep lõ össze fér he tet len sé gi
sza bályt az ott fel so rolt kö rül mény meg szû né sé tõl szá mí -
tott egy éven be lül is al kal maz ni kell.

12.  § (1) Az OÉT-tag ság hoz szük sé ges kri té ri u mok nak
 való meg fe le lést az ORMB 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.) 82–83.  §-a sze rin ti
ha tó sá gi bi zo nyít vány ban ál la pít ja meg. Az ORMB el já rá -
sá ra a Ket. sza bá lya it kell al kal maz ni az zal, hogy

a) ki ad má nyo zás ra jo go sult ve ze tõ nek az ORMB tag jai 
ál tal ma guk kö zül vá lasz tott el nö köt kell te kin te ni,

b) az ügy ben a Ket. 112.  §-a sze rin ti új ra fel vé te li el já -
rás nak nincs he lye,

c) az ORMB ha tá ro za ta a Ket. 115.  §-a sze rin ti fel ügye -
le ti el já rás ke re té ben nem vál toz tat ha tó meg és nem sem -
mi sít he tõ meg,

d) az ORMB ha tá ro za ta el len köz igaz ga tá si el já rás ban
ren des jog or vos lat nak nincs he lye, a fe lek a ha tá ro zat bí ró -
sá gi fe lül vizs gá la tát kez de mé nyez he tik.

(2) Az ORMB dön té sei meg ho za ta la kor min den tag nak
egy-egy sza va za ta van, ki vé ve a dön tés sel érin tett ér dek -
kép vi se let ál tal de le gált ta got. Az ORMB ha tá ro zat ké pes -
sé gé hez ol da lan ként a ta gok leg alább két har ma dá nak
 jelenléte szük sé ges.
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(3) Az ORMB az össze sí tett ada tok alap ján ol da lan ként
a je len lévõ ta gok leg alább négy ötö dé nek egyet ér tõ sza va -
za tá val meg ál la pít ja a kri té ri u mok nak  való meg fe le lés
 tényét, és ha tá ro za tá val a ké rel me zõt az OÉT tag já vá nyil -
vá nít ja. E tá mo ga tás hi á nyá ban, va la mint ab ban az eset -
ben, ha a hi ány pót lá si ha tár idõ el tel té ig a hi á nyos ada tok
pót lá sá ra nem, vagy is mét hi á nyo san ke rült sor, az ORMB
a ké rel met el uta sít ja. Az ORMB ha tá ro za tát a fe lek kel tör -
té nõ írás be li köz lés mel lett a tár sa dal mi pár be szé dért fe le -
lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban 
(a továb biak ban: hi va ta los lap) kell köz zé ten ni.

(4) Az ORMB ha tá ro za ta el len a hi va ta los lap ban tör -
tént köz zé té tel nap já tól szá mí tott har minc na pon be lül
a fõ vá ro si mun ka ügyi bí ró ság hoz le het for dul ni. A bí ró ság 
az ORMB ha tá ro za tát nem pe res el já rás ban meg vál toz tat -
hat ja, eb ben az eset ben az ORMB a meg vál toz ta tott köz -
igaz ga tá si ha tá ro za tot a bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõs sé vá lá -
sát kö ve tõ ti zen öt na pon be lül – az ere de ti ha tá ro zat ra  való
uta lás sal – a hi va ta los lap ban kö te les köz zé ten ni.

(5) A jog erõs ha tá ro zat alap ján az OÉT-ben  való rész vé -
tel re  való fel ha tal ma zott ság a hi va ta los lap ban  való köz zé -
té tel lel vá lik ha tá lyos sá. Ha a (3) be kez dés sze rint bí ró ság
ál tal meg vál toz ta tott ha tá ro zat az OÉT-ben  való rész vé tel -
re fel ha tal ma zott ság hi á nyát ál la pít ja meg, az érin tett ér -
dek kép vi se let a ha tá ro zat köz zé té te lé tõl kez dõ dõ en nem
ve het részt az OÉT mun ká já ban.

(6) Az ORMB ál tal ki adott ha tó sá gi bi zo nyít vány an nak 
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott öt évig jo go sít az or szá -
gos ér dek egyez te tés ben  való rész vé tel re. A jo go sult ság
meg hosszab bí tá sá ra új el já rás alap ján ke rül het sor.

(7) Az ORMB az ál ta la meg al ko tott ügy rend ben fog lal tak
alap ján mû kö dik, mû kö dé sé nek ad mi niszt rá ci ós fel té te le it az 
OÉT tit kár sá gi fel ada ta it el lá tó szer ve zet biz to sít ja.

13.  § (1) Az ORMB ha tá ro za ta meg ho za ta la ér de ké ben
a kö vet ke zõ ada to kat ke zel he ti:

a) az ér dek kép vi se le tek el ne ve zé se, szék he lye, kép -
viselõje neve;

b) a nem zet kö zi ér dek kép vi se le ti tag ság;
c) mun kál ta tói ér dek kép vi se let ese tén:
ca) az adott ér dek kép vi se let hez tar to zó mun kál ta tók

neve, szék he lye, sta tisz ti kai szám je le, adó szá ma,
cb) az ér dek kép vi se let mun kál ta tó tag ja i nál a tárgy évet 

meg elõ zõ év ben mun ka vi szony ban al kal ma zás ban ál lók
át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá ma;

d) mun ka vál la lói ér dek kép vi se let ese tén azon mun kál -
ta tók neve, szék he lye, sta tisz ti kai szám je le, adó szá ma,
amely nél szerv vel vagy kép vi se lõ vel ren del ke zik.

(2) Az ORMB ter mé sze tes sze mély – ki vé ve az (1) be -
kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott kép vi se lõt – szak szer -
ve ze ti ho va tar to zá sá ról ada to kat nem ke zel.

(3) Az ada to kat az ORMB ha tá ro za tá nak jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott öt év el tel té vel, de leg ko ráb ban a kö -
vet ke zõ, rész vé te li jo go sult ság alap ját ké pe zõ ada tot meg -

ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc
nap el tel té vel tö röl ni kell.

(4) A ke zelt ada tok sze mély azo no sí tó ada tok nél kül
 statisztikai cél ra fel hasz nál ha tók, ille tõ leg azok ból sta tisz -
ti kai cél ra adat szol gál tat ha tó.

14.  § (1) A Kor mány a tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs
mi nisz te ren ke resz tül biz to sít ja az OÉT mû kö dé sé nek fel -
té te le it e tör vény ke re tei kö zött, az OÉT-ben kö tött meg -
állapodás alap ján. En nek ke re té ben

a) tá mo gat ja az OÉT mun kál ta tói és mun ka vál la lói
 érdekképviseletei – az or szá gos ér dek egyez te tés ben  való
rész vé te lé bõl adó dó – fel ada tai el lá tá sát, va la mint az
 érdekegyeztetésben  való rész vé te lük meg erõ sí té sét,

b) elõ se gí ti az OÉT mû kö dé sé vel össze füg gõ ad mi -
niszt ra tív, gaz dál ko dá si, pénz ügyi, in for má ci ós te vé keny -
ség el lá tá sát, to váb bá

c) biz to sít ja az OÉT mû kö dé sé nek inf ra struk tu rá lis fel -
té te le it.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás fel hasz nál ha tó

a) az OÉT tag szer ve ze tei szak mai prog ram ja i ra, így kü lö -
nö sen kon fe ren cia-, sze mi ná ri um-, ta nul mány út szer ve zé sé -
re, ki ad vány, ta nul mány ké szí té sé re, a tag szer ve zet tel mun -
ka vi szony ban vagy ál lan dó meg bí zá si jog vi szony ban nem
álló sze mély ré szé re szak ér tõi dí ja zás ki fi ze té sé re,

b) a szo ci á lis part ne rek szak mai fel ké szü lé sé re, kép -
zésére,

c) az Eu ró pai Unió in téz mé nye i vel és a Nem zet kö zi
Mun ka ügyi Szer ve zet tel  való kap cso lat tar tás ra, va la mint
nem zet kö zi ér dek kép vi se le ti tag ság gal össze füg gõ díj ra.

(3) A szak mai prog ram hoz kap cso ló dó ál ta lá nos költ sé -
gek fe de ze te ként a tá mo ga tá si összeg leg fel jebb ti zen öt
szá za lé kát le het fel hasz nál ni.

(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás nem for dít ha tó

a) a tag szer ve zet mû köd te té sé vel össze füg gõ be ru há -
zás ra, fel újí tás ra, száz ezer fo rint egye di ér té kû im ma te ri á -
lis és tár gyi esz köz be szer zé sé re, ide nem ért ve a szel le mi
ter mék, va la mint az in for ma ti kai és kom mu ni ká ci ós esz -
köz be szer zé sét,

b) gaz dál ko dó szer ve zet, va la mint a gaz dál ko dá si te vé -
keny sé ge szem pont já ból a gaz dál ko dó szer ve zet re vo nat -
ko zó sza bá lyok ha tá lya alá tar to zó szer ve zet va gyo ná hoz
tör té nõ hoz zá já ru lás ra, il let ve ab ban  való ré sze se dés szer -
zés re,

c) be fek te tés re,
d) az ér dek kép vi se let vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je ré szé re 

mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony alap ján tör té nõ vagy
egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés re, to váb bá

e) az ér dek kép vi se let sztrájk alap já hoz tör té nõ hozzá -
járulásra.

(5) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás for rá sa a Mun ka erõ pi a ci Alap, mér té ke a mun kál ta -
tók és a mun ka vál la lók ál tal a tárgy évet meg elõ zõ má so dik 
év ben tény le ge sen be fi ze tett já ru lék 0,6%-a.
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15.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. or szá gos ér dek egyez te tés: a szo ci á lis part ne rek és a

kor mány zat kö zöt ti há rom ol da lú kom mu ni ká ció, amely
ma gá ban fog lal ja a rend sze res in for má ció cse rét, a kon zul -
tá ci ót, a tár gya lást, va la mint meg ál la po dá sok lét re ho zá sát;

2. meg ál la po dás: az OÉT tag jai ál tal el fo ga dott – kü lö nö -
sen – ál lás fog la lás, aján lás, vagy cse lek vé si prog ram, amely
lét re jö het tár gya lás és kon zul tá ció ered mé nye ként is;

3. tár gya lás: olyan egyez te tés és vita, amely nél a dön -
tés meg ho za ta lá nak jog sza bály ban elõ írt, vagy az OÉT
tag jai ál tal elõ ze tesen meg ha tá ro zott fel té te le a fó rum
egyet ér té se, azaz meg ál la po dá sa. Így meg ál la po dás szük -
sé ges

a) az OÉT tag jai ál tal elõ ze tesen vál lalt kö zös dön tés -
ho za tal (együtt dön tés) ese tén, va la mint

b) az OÉT aján lá sá nak vagy ja vas la tá nak meg fo gal ma -
zá sá hoz a dön tés ho za tal ra fel jo go sí tott szerv vagy sze -
mély szá má ra;

4. kon zul tá ció: a szo ci á lis pár be széd, il let ve az or szá -
gos ér dek egyez te tés so rán foly ta tott, tár gya lás nak nem mi -
nõ sü lõ vé le mény cse re, az ál lás pon tok ér de mi meg vi ta tá sa;

5. szo ci á lis part ne rek: az or szá gos mun kál ta tói ér dek -
kép vi se le ti szö vet ség, az or szá gos szak szer ve ze ti szö vet -
ség;

6. ko a lí ció: a mun ka vál la lók, ille tõ leg a mun kál ta tók
ér dek kép vi se le ti szer ve ze te i nek meg ál la po dá sa an nak
 érdekében, hogy az or szá gos ér dek egyez te tés rész vé te li
fel té te le i nek  való meg fe le lés cél já ból ada ta i kat együtt kell
figye lembe ven ni, mi nek kö vet kez té ben az OÉT-ben
együt te sen, egy szer ve zet ként jár nak el;

7. al kal ma zás ban álló: mun ka vi szony ban, köz al kal -
ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, hi va tá sos (szer zõ -
dé ses) szol gá la ti vi szony ban, ügyész sé gi, bí ró sá gi szol gá -
la ti jog vi szony ban, igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti
jog vi szo nyá ban, ösz tön dí jas fog lal koz ta tá si jog vi szony -
ban, be dol go zói jog vi szony ban, mun ka vég zé si kö te le zett -
sé get ma gá ban fog la ló szö vet ke ze ti tag sá gi vi szony ban,
szak cso por ti tag sá gi vi szony ban álló sze mély;

8. ré gió: a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény alap ján meg ha tá ro zott ter ve -
zé si-sta tisz ti kai és fej lesz té si cé lo kat szol gá ló ré gió.

16. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en e tör vény
14.  §-a 2010. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az OÉT tag ság hoz szük sé ges fel té te lek nek  való
meg fe le lés elsõ al ka lom mal – ké re lem re – tör té nõ meg -
állapításához e tör vény (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rin ti ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 180 na pon be lül a ké rel met 
és an nak mel lék le te it be kell nyúj ta ni. A ké re lem alap ján
meg in dult el já rás ban ki adott meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ -
re emel ke dé sé ig az OÉT-ben e tör vény ha tály ba lé pé se kor
tag ság gal bíró or szá gos ér dek kép vi se le ti szö vet sé gek az
OÉT-ben tel jes jogú ta gok ként vesz nek részt.

(4) Az ORMB-t a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 45 na -
pon be lül lét re kell hoz ni. En nek so rán a tár sa dal mi pár be -
szé dért fe le lõs mi nisz ter a tör vény ha tály ba lé pé se kor mû -
kö dõ OÉT mun ka vál la lói és mun kál ta tói ol da lát al ko tó
 érdekképviseletek vé le mé nyé nek ki ké ré se alap ján a 11.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mú sze mély ré szé re ad 
meg bí zást. Az ORMB a meg bí zás ki adá sá tól szá mí tott
 tizenöt na pon be lül meg tart ja ala ku ló ülé sét.

(5) A (4) be kez dés alap ján lét re jött ORMB a (3) be kez -
dés alap ján be nyúj tott ké rel mek alap ján ho zott ha tá ro za -
tok jog erõ re emel ke dé sé ig mû kö dik, el já rá sa so rán ha tá ro -
za ta it ki lenc ven na pos ha tár idõ vel hoz za meg.

(6) Fel ha tal ma zást kap a tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs 
mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg az ORMB
 részére tör té nõ adat szol gál ta tás, az ada tok iga zo lá sa és
a tag ság fel té te le i nek meg ál la pí tá sa rész le tes sza bá lya it.

17.  § Az Mt. 16.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a követ -
kezõ lép:

„I. fejezet

Az országos érdekegyeztetés és az ágazati szociális
párbeszéd”

18.  § (1) Az Mt. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„17. § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az
 Országos Ér dek egyez te tõ Ta náccsal foly ta tott kon zul tá ció 
alap ján ren de let ben ha tá roz za meg:

a) a fog lal koz ta tás ér de ké ben a mun ka vál la lók na -
gyobb cso port ját érin tõ gaz da sá gi ok ból tör té nõ munka -
viszony-megszüntetéssel kap cso lat ban az e tör vénytõl el -
té rõ sza bá lyo kat;

b) a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér és a mun ka vál la ló
 által be töl tött mun ka kör höz szük sé ges is ko lai vég zett ség,
szak ké pe sí tés szint jé tõl füg gõ ga ran tált bér mi ni mum mér -
té két.

(2) A Kor mány éven te szep tem ber 30-ig – az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sá nak évé ben leg ké -
sõbb ok tó ber 31-ig – kö te les or szá gos bér tár gya lá so kat
kez de mé nyez ni.

(3) Ha az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ban lét re jött
meg ál la po dás jog sza bály al ko tást vagy az ál la mi irá nyí tás
egyéb jogi esz kö zé nek ki adá sát te szi szük sé ges sé, en nek
ér de ké ben a tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter
 intézkedik.

(4) A tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter az
 Országos Ér dek egyez te tõ Ta náccsal foly ta tott kon zul tá ció 
alap ján ren de let ben meg ha tá roz hat ja a mun ka mi nõ sí tés
rend sze rét.”

(2) Az Mt. a kö vet ke zõ 17/A–17/B.  §-sal egé szül ki:
„17/A.  § A mun ka ügyi kap cso la to kat és a munka -

viszonyt érin tõ ága za ti, alá ga za ti, szak ága za ti (a továb -
biak ban együtt: ága zat) je len tõ sé gû kér dé sek ben a mun ka -
vál la lók és mun kál ta tók ága za ti ér dek kép vi se le ti szer ve -
ze tei egyez tet nek.
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17/B.  § Az or szá gos ér dek egyez te tés, il let ve az ága za ti
szo ci á lis pár be széd ke re te it kü lön tör vények ha tá roz zák
meg.”

(3) Az Mt. 41/A.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö -
veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – az Or szá gos 
Ér dek egyez te tõ Ta náccsal foly ta tott kon zul tá ció alap -
ján – ren de let ben ha tá roz za meg:”

[a) a be je len té si kö te le zett ség tel je sí té sé nek, ille tõ leg
b) a kol lek tív szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá nak

rész le tes sza bá lya it.]

(4) Az Mt. 75.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott egész ség ká ro so dott, meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók al kal ma zá sa, il let ve
fog lal koz ta tá sa te kin te té ben – az Or szá gos Érdekegyez -
tetõ Ta náccsal foly ta tott kon zul tá ció alap ján – el té rõ sza -
bá lyo kat ál la pít son meg.”

19.  § A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi
LXXV. tör vény 8/D.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[(2) A Ta nács fel ada tai közé tar to zik:]
„e) a mun ka ügyi el len õr zés sel kap cso la tos jog sza bály-

ter ve ze tek vé le mé nye zé se.”

20.  § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Ftv.) 101.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés be fel ve he tõ hall ga -
tói lét szám meg ál la pí tá sá val kap cso la tos kormány-elõ ter -
jesz tést vé le mé nye zi az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács.
Ál lás pont já ról, to váb bá a gaz da sá gi ka ma rák e tárgy kör -
ben adott vé le mé nyé rõl a Kor mányt tá jé koz tat ni kell.”

(2) Az Ftv. 111.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság -
nak hu szon ki lenc tag ja van. Ti zen öt ta got de le gál a Ma -
gyar Rek to ri Kon fe ren cia, há rom ta got a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia, öt ta got a ku ta tó in té ze tek, egy ta got az
Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács, egy ta got az Or szá gos
 Kisebbségi Bi zott ság, há rom ta got a fel sõ ok ta tás mû kö dé -
sé ben ér de kelt ka ma rák és or szá gos szak mai szer ve ze tek,
egy ta got az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun kál ta tói 
ol da la. Nem le het a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
Bi zott ság tag ja, aki a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács 
tag ja, rek tor, gaz da sá gi ta nács tag ja vagy köz tiszt vi se lõ.
A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tag jai
kö zül meg vá laszt ja el nö két és más tiszt ség vi se lõ it, va la -
mint meg ha tá roz za mû kö dé sé nek rend jét.”

(3) Az Ftv. 113.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fel sõ ok ta tá si Tu do má nyos Ta nács nak ti zen ki -
lenc tag ja van. Négy ta got de le gál nak a ka ma rák, egy-egy

ta got az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun kál ta tói,
 illetve mun ka vál la lói ol da la, hár mat a Ma gyar Rek to ri
Kon fe ren cia, ket tõt a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia,
ket tõt a mi nisz ter, egyet-egyet a Hall ga tói Ön kor mány za -
tok Or szá gos Kon fe ren ci á ja, a Dok to ran du szok Or szá gos
Szö vet sé ge, a Fel sõ ok ta tá si Dol go zók Szak szer ve ze te, a
fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a gaz da ság po li ti ká ért
 felelõs mi nisz ter. Nem le het a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má -
nyos Ta nács tag ja, aki a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá -
ci ós Bi zott ság tag ja, rek tor, gaz da sá gi ta nács tag ja vagy
köz tiszt vi se lõ. A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács
tag jai kö zül meg vá laszt ja el nö két és más tiszt ség vi se lõ it,
va la mint meg ha tá roz za mû kö dé si rend jét.”

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 LXXIV.
törvény

az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû
szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl*

Az Or szág gyû lés an nak ér de ké ben, hogy elõ se gít se
a mun ka vál la lók és a mun kál ta tók ér dek kép vi se le tei kö -
zött a kö zép szin tû szo ci á lis pár be széd fej lõ dé sét, e szer ve -
ze tek ér dek vé del mi és ér dek kép vi se le ti jo ga i nak ér vé nye -
sü lé sét, va la mint meg ha tá roz za az ága za ti pár be széd in téz -
mény rend sze ré nek ke re te it, s ez zel hoz zá já rul jon az ága -
za ti po li ti kák meg ala po zá sá hoz, a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok erõ sí té sé hez, a mun ka bé ke meg te rem té sé hez
és fenn tar tá sá hoz, a mun ka fel té te lek ja ví tá sá hoz, az ága -
za ti kol lek tív szer zõ dé sek el ter je dé sé hez, az Eu ró pai Unió
gya kor la tá ra is fi gye lem mel az aláb bi tör vényt al kot ja:

Általános rendelkezések

1.  § (1) E tör vény ha tá lya ki ter jed
a) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi

XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) ha tá lya alá tar to zó
mun ka vál la lók és mun kál ta tók pár be széd bi zott sá got
 alkotó ér dek kép vi se le te i re,

b) az ága za ti, alá ga za ti, szak ága za ti, il let ve a re ha bi li -
tá ci ós pár be széd bi zott ság ra,

c) a szo ci á lis pár be széd del kap cso la tos fel ada tot el lá tó
kor mány za ti szer vek re,

d) az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csá ra.

* A tör vényt az Or szág gyû lés 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kon túlme -
nõen, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zó kat fog lal -
koz ta tó mun kál ta tók ér dek kép vi se le te i re ab ban az eset ben
is ki ter jed a tör vény ha tá lya, ha az ér dek kép vi se let ben tag -
ság gal ren del ke zõ mun kál ta tók a 19.  § (3) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rint a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény ha tá lya alá tar toz nak.

2.  § (1) A mun ka ügyi kap cso la to kat és a mun ka vi szonyt 
érin tõ kér dé sek ben a szo ci á lis part ne rek ága za ti, alá ga za ti, 
szak ága za ti (a továb biak ban: ága za ti) szin ten, il let ve
a mun ka vál la lók meg ha tá ro zott cso port ja it érin tõ en pár be -
szé det foly tat hat nak, e cél ból két ol da lú szo ci á lis pár be -
széd bi zott sá got hoz hat nak lét re.

(2) Az ága za ti pár be széd bi zott ság (a továb biak ban:
ÁPB) a mun ka ügyi kap cso la to kat és a mun ka vi szonyt
érin tõ ága za ti je len tõ sé gû kér dé sek ben az ága za ti mun kál -
ta tói ér dek kép vi se le tek (a továb biak ban: mun kál ta tói ol -
dal) és az ága za ti szak szer ve ze tek (a továb biak ban: mun -
ka vál la lói ol dal) rész vé te lé vel mû kö dõ két ol da lú szo ci á lis
pár be szé det foly ta tó tes tü let.

(3) ÁPB hoz ha tó lét re ága za ti, alá ga za ti, szak ága za ti
szin ten. Egy ága zat ban, al ága zat ban, szak ága zat ban egy
bi zott ság jö het lét re.

(4) Az ala cso nyabb szin ten lét re ho zott ÁPB a ma ga sabb 
szin tû ÁPB-tõl füg get le nül mû kö dik, fel ada tai tel je sí té sét
il le tõ en a ma ga sabb szin tû ÁPB nem uta sít hat ja. Az al-,
 illetve szak ága za ti szin tû pár be széd bi zott ság ra az ága za ti
ÁPB-re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal -
maz ni, ki vé ve, ha e tör vény el té rõ en ren del ke zik.

Az ágazati párbeszéd bizottság hatásköre

3.  § Az ÁPB fel ada ta az ága zat ki egyen sú lyo zott fej lõ -
dé sé nek elõ se gí té se, az ága za ti szin tû au to nóm szo ci á lis
pár be széd meg valósítása, amely nek cél ja a meg fe le lõ
mun ka fel té te lek ki ala kí tá sa, a mun ka bé ke meg õr zé se és
a mun ka erõ-pi a ci fo lya ma tok jog sze rû sé gé nek elõmoz -
dítása.

4.  § (1) Az ÁPB az ága zat hely ze tét, fej lõ dé sét, gaz da sá -
gi és mun ka ügyi fo lya ma ta it érin tõ kér dé sek kel fog lal ko -
zik. Az ÁPB ke re tei kö zött az ÁPB ol da lai, il let ve az ol da -
lon részt vevõ ér dek kép vi se le tek

a) egy mást tá jé koz tat ják,
b) kon zul tá ci ót foly tat nak,
c) az ÁPB ál lás pont ját, ja vas la tát össze fog la ló nyi lat -

ko za tot ad nak ki.

(2) Az ÁPB-ben e tör vény ren del ke zé sei alap ján erre
 jogosultak

a) kol lek tív szer zõ dést, il let ve egyéb meg ál la po dást
köt het nek,

b) kér he tik a kol lek tív szer zõ dés ága zat ra tör té nõ ki ter -
jesz té sét a tár sa dal mi pár be szé dért fe le lõs mi nisz ter tõl
(a továb biak ban: mi nisz ter).

(3) Az ága zat ban dol go zók, va la mint az ága zat ban mû -
kö dõ mun kál ta tók ér de ke it je len tõ sen érin tõ, az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott kér dé sek ben az ága zat ban ha tás kör -
rel ren del ke zõ ál lam igaz ga tá si szerv kö te les tá jé koz ta tást
adni az ága zat ban mû kö dõ ÁPB ré szé re, il let ve az ÁPB
kez de mé nye zé sé re kon zul tál ni.

Az ágazati párbeszéd bizottság tagsága, létrejötte,
megszûnése

5.  § ÁPB-t – a 8.  §-ban sze rep lõ ki vé tel lel – a 6–7.  §-ban 
fog lalt fel té te lek nek meg fe le lõ, azo nos ága zat ba tar to zó
ága za ti mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek és ága za ti szak -
szer ve ze tek hoz hat nak lét re.

6.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban ér dek kép vi se let, il -
let ve ér dek kép vi se le ti szö vet ség az egye sü lé si jog ról  szóló 
tör vény sze rint lét re jött tár sa dal mi szer ve zet,

a) amely nek alap sza bá lyá ban sze rep lõ el sõd le ges cél ja
a mun ka vál la lók mun ka vi szonnyal kap cso la tos ér de ke i -
nek elõ moz dí tá sa és meg vé dé se (a továb biak ban: szak -
szer ve zet), vagy

b) amely nek alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott cél jai kö -
zött sze re pel a mun kál ta tók mun ka vi szonnyal kap cso la tos
ér de ke i nek vé del me és kép vi se le te.

(2) Ága za ti az az ér dek kép vi se let, amely az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en te vé keny sé gét ága za ti szin -
ten szer ve zi és

a) mun ka vál la lók ból, il let ve szak szer ve ze tek bõl vagy
b) mun kál ta tók ból, il let ve mun kál ta tó kat tö mö rí tõ

 érdekképviseleti szer ve ze tek bõl
álló tag ság gal ren del ke zik.

7.  § (1) Az ága za ti szin tû szo ci á lis pár be széd ben részt
ve het:

a) az a mun ka vál la lói ér dek kép vi se let (a továb biak ban: 
ága za ti szak szer ve zet), amely

aa) az adott ága zat ban leg alább tíz mun kál ta tó nál,
alap sza bá lya sze rint kép vi se le té re jo go sult szer vet mû -
köd tet, illetõ leg tiszt ség vi se lõ vel ren del ke zik és az e mun -
kál ta tók nál mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott érdekkép -
viseleti ta gok lét szá ma el éri az ága zat ban mun ka vi szony -
ban fog lal koz ta tot tak lét szá má nak egy szá za lé kát, vagy

ab) leg alább há rom mun kál ta tó nál, ahol az ér dek kép vi -
se let alap sza bá lya sze rint kép vi se le té re jo go sult szer vet
mû köd tet, illetõ leg tiszt ség vi se lõ vel ren del ke zik, az ér -
dek kép vi se le ti ta gok szá ma el éri az ága zat ban munka -
viszonyban ál lók lét szá má nak tíz szá za lé kát, vagy

ac) azon mun kál ta tók nál, ahol alap sza bá lya sze rint
kép vi se le té re jo go sult szer vet mû köd tet, illetõ leg tiszt ség -
vi se lõ vel ren del ke zik, az Ága za ti Rész vé telt Meg ál la pí tó
Bi zott ság hoz in té zett ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há -
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rom éven be lü li leg utol só üze mi ta ná csi vá lasz tá so kon
a je lölt jei ál tal együt te sen meg szer zett re du kált sza va za tok 
szá ma el éri az ága zat ban mun ka vi szony ban foglalkoz -
tatottak szá má nak öt szá za lé kát. E fel té tel szem pont já ból
fi gyel men kí vül kell hagy ni az olyan mun kál ta tók nál mun -
ka vi szony ban fog lal koz ta tot tak lét szá mát, ahol üze mi
 tanácsot, il let ve meg bí zot tat jog sza bá lyi elõ írás sze rint
nem le het vá lasz ta ni;

b) az a mun kál ta tói ér dek kép vi se let (a továb biak ban:
ága za ti mun kál ta tói ér dek kép vi se let),

ba) amely nek – az adott ága zat ba fõ te vé keny sé ge sze -
rint be so rolt – tag jai fog lal koz tat ják az ága zat ban mun ka -
vi szony ban álló mun ka vál la lók leg alább öt szá za lé kát,
vagy

bb) amely nek, vagy amely tag szer ve ze te i nek leg alább
negy ven, az ága zat ba fõ te vé keny sé ge alap ján be so rolt
mun kál ta tó a tag ja.

(2) Ha az ága za ti ér dek kép vi se let te vé keny sé ge több
ága zat ra ter jed ki, nyi lat ko zik ar ról, hogy az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ada tok az egyes ága za tok kö zött – tény -
le ges ága za ti je len lé té nek meg fele lõen – mi lyen arány ban
osz la nak meg. Az ér dek kép vi se le tet ab ban az ága zat ban
le het ága za ti nak te kin te ni, amely vo nat ko zá sá ban a meg -
osz tott ada tok meg fe lel nek az (1) be kez dés ben sze rep lõ
mér ték nek.

(3) Ha
a) a mun kál ta tó több mun kál ta tói ér dek kép vi se let nek,

ága za ti ér dek kép vi se let nek, il let ve
b) a mun kál ta tói ér dek kép vi se let több ága za ti ér dek -

kép vi se let nek
is tag ja, nyi lat koz nia kell, hogy ada ta it me lyik mun kál ta tói 
ér dek kép vi se let nél mi lyen arány ban ve gyék szá mí tás ba.
Ezt a sza bályt kell meg fele lõen al kal maz ni ab ban az eset -
ben is, ha a szak szer ve zet több szak szer ve ze ti szö vet ség -
nek is tag ja.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kon túl az ÁPB tag -
ja olyan ága za ti ér dek kép vi se let le het, amely e te vé keny -
sé gét leg alább két éve foly tat ja. Az e fel té tel nek  való meg -
fe le lést je len ti, ha

a) az ér dek kép vi se le tet érin tõ jog utód lás – így kü lö nö -
sen át ala ku lás, szét vá lás, össze ol va dás –,  illetve

b) ér dek kép vi se le ti szö vet ség lét re ho za ta la
ese tén leg alább egy jog elõd vagy tag ér dek kép vi se let
e  tevékenységét a jog utód lás,  illetve az ér dek kép vi se le ti
szö vet ség lét re jöt te idõ pont ját köz vet le nül meg elõ zõ en
leg alább két évig meg sza kí tás nél kül foly tat ta.

(5) A (4) be kez dés ben sze rep lõ fel té tel nek  való meg -
felelés hi á nyá ban ak kor le het az ér dek kép vi se let az ÁPB
tag ja, ha a 21.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ha tá ro zat
alap ján e fel té tel nek meg fe le lõ va la mennyi, az ÁPB lét re -
ho za ta lá ban részt vevõ,  illetve az ÁPB-ben tag ága za ti ér -
dek kép vi se let hoz zá já rul ÁPB-tag sá gá hoz.

(6) Az ága za ti szin tû szo ci á lis pár be széd ben  való rész -
vé tel fel té te le i nek el éré se ér de ké ben a mun ka vál la lók,

 illetõ leg a mun kál ta tók ér dek kép vi se le tei egy más sal ko a -
lí ci ó ra lép het nek.

8.  § A 6–7.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en, e tör vény alap -
ján a mun kál ta tói ér dek kép vi se le tet meg il le tõ jo go sult sá -
gok kal ren del ke zik az a mun kál ta tó vagy azok nak a mun -
kál ta tók nak az összes sé ge, amely nél a mun ka vi szony ban
fog lal koz ta tot tak szá ma együt te sen el éri az ága zat ban
mun ka vi szony ban ál lók lét szá má nak nyolc van szá za lé kát, 
fel té ve, hogy mun kál ta tói ér dek kép vi se let ala pí tá sá ra az
egye sü lé si jog ról  szóló tör vény ben az ala pí tó ta gok leg -
kisebb lét szá má ra vo nat ko zó fel té tel tel je sí té sé nek iga zolt
hi á nya  miatt nem ke rült sor.

9.  § (1) Leg alább egy ága za ti mun kál ta tói ér dek kép vi se -
let és leg alább egy ága za ti szak szer ve zet kez de mé nyez he ti 
ÁPB lét re ho zá sát, fel té ve, hogy az adott ága zat ban ÁPB
nem mû kö dik,  illetve lét re ho zá sát még nem kez de mé nyez -
ték.

(2) A kez de mé nye zést – az ága zat, va la mint a kez de mé -
nye zõk (4) be kez dés b) pont já ban sze rep lõ ada ta i nak meg -
je lö lé sé vel – a mi nisz ter hi va ta los lap já ban nyil vá nos ság ra 
kell hoz ni. A nyil vá nos ság ra ho za tal idõ pont já tól szá mí -
tott har minc na pig más, e tör vény fel té te le i nek meg fe le lõ
ér dek kép vi se let is írás ban tá jé koz tat hat ja a meg ala kí tás -
ban  való rész vé te li szán dé ká ról a kez de mé nye zõ ket,
 illetve az Ága za ti Rész vé telt Meg ál la pí tó Bi zott sá got
(a továb biak ban: ÁRMB).

(3) A har minc na pos ha tár idõ le tel té vel a kez de mé nye zõ 
és a rész vé te li szán dé ku kat be je len tõ ér dek kép vi se le tek
ÁPB lét re ho zá sá ról ál la pod nak meg.

(4) Az ÁPB lét re ho zá sá ról  szóló meg ál la po dás nak tar -
tal maz nia kell:

a) az erre irá nyu ló nyi lat ko za tot,
b) az ÁPB mun kál ta tói,  illetve mun ka vál la lói ol da la in

részt vevõ ér dek kép vi se le tek fel so ro lá sát, ne vük, szék he -
lyük, va la mint a kép vi se le tük re jo go sult sze mély meg je lö -
lé sé vel,

c) a 13.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen az ÁPB mû kö -
dé sé nek rend jét, to váb bá

d) a szer ve ze tek kép vi se lõ i nek alá írá sát.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti meg ál la po dást alá író ér dek -
kép vi se le tek el jut tat ják

a) a meg ál la po dás egy-egy ere de ti pél dá nyát a mi nisz -
ter nek és – a 21.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt el já rás
le foly ta tá sát kez de mé nye zõ ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg – az ÁRMB-nek;

b) az ÁPB-ben  való, 6–8.  § sze rin ti rész vé tel és – erre
vo nat ko zó meg ál la po dás hi á nyá ban – a 12.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt jo go sult sá gok meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges
ér dek kép vi se le ti ada to kat – a 21.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban fog lalt el já rás le foly ta tá sát kez de mé nye zõ ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg – az ÁRMB-nek.

(6) Az (5) be kez dés a) pont ja sze rint meg kül dött meg -
állapodást a mi nisz ter hi va ta los lap já ban ha la dék ta la nul
nyil vá nos ság ra kell hoz ni.
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(7) Az ÁPB az ÁRMB 21.  § (1) be kez dés b) pont ja alap -
ján meg ho zott ha tá ro za ta jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján
jön lét re.

10.  § (1) Az ÁPB-hez meg ala kí tá sát köve tõen tag ként
csat la koz hat min den ága za ti mun kál ta tói ér dek kép vi se let,
 illetve ága za ti szak szer ve zet, amely meg fe lel az e tör vény -
ben elõ írt fel té te lek nek.

(2) A csat la ko zás fel té te le, hogy az ága za ti érdekkép -
viselet e szán dé kát je lez ze az ÁPB-nek, va la mint – a tag -
ság fel té te le i nek iga zo lá sá hoz szük sé ges ada tok kal – az
ÁRMB-nek, és ez alap ján az ÁRMB meg ál la pít sa a jo go -
sult ság fenn ál lá sát.

11.  § (1) Az ÁPB meg szû nik, ha
a) tag jai meg ál la pod nak meg szû né sé ben,
b) a mû kö dé si te rü le té re tar to zó va la mennyi ága za tot

tör lik a Gaz da sá gi Te vé keny sé gek Egy sé ges Ága za ti
 Osztályozási Rend sze ré bõl (a továb biak ban: TEÁOR),

c) az egyik ol da lon va la mennyi ÁPB-tag tag sá ga meg -
szû nik, vagy

d) a 8.  §-ban fog lalt eset ben a mun kál ta tó nál vagy mun -
kál ta tók nál fog lal koz ta tot tak szá ma az ága zat ban mun ka -
vi szony ban ál lók lét szá má nak nyolc van szá za lé ka alá
csök ken.

(2) Az ér dek kép vi se let ÁPB-tag sá ga meg szû nik, ha
a) az ér dek kép vi se let jog utód nél kül meg szû nik,
b) az ér dek kép vi se let az ÁPB-bõl ki lép,
c) az ér dek kép vi se let az adott ága zat ban meg szün te ti

ér dek kép vi se le ti te vé keny sé gét, vagy
d) va la mely, az ér dek kép vi se let nek mi nõ sü lés hez,

 illetve az ÁPB-ben  való rész vé tel hez elõ írt fel té tel nek nem 
fe lel meg.

(3) Az ÁPB,  illetve az ÁPB-tag ság meg szû né sét az
ÁRMB ál la pít ja meg, a meg szû nés az ÁRMB ha tá ro za tá -
nak jog erõs sé vá lá sá val kö vet ke zik be.

Az ágazati párbeszéd bizottság mûködése, a tagok jogai

12.  § (1) Az ÁPB tag jai – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá -
ban – a kö vet ke zõ jo go sult sá gok kal ren del kez nek:

a) ki zá ró lag ta nács ko zá si jog gal ren del ke zik az az ága -
za ti ér dek kép vi se let, amely az 1.,  illetve a 2. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján nem szer zett
leg alább 10 pon tot, ide ért ve azt az ese tet is, ha a mel lék le -
tek ben sze rep lõ szem pon tok sze rin ti meg mé ret te té sét nem
kér te;

b) dön té si (sza va za ti) jog gal ren del ke zik az az ága za ti
ér dek kép vi se let, amely az 1.,  illetve a 2. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján leg alább 10 pon tot
ért el.

(2) Rep re zen ta tív
a) az az ága za ti szak szer ve zet, amely az 1. szá mú mel -

lék let ben 1–3. sor szám alatt,

b) az az ága za ti mun kál ta tói ér dek kép vi se let, amely
a 2. szá mú mel lék let ben 1–4. sor szám alatt

sze rep lõ szem pon tok ra együtt leg alább 10 pon tot ka pott.

13.  § (1) Az ÁPB mû kö dé sét a jog sza bá lyok ke re tei kö -
zött maga ha tá roz za meg. En nek ke re té ben írás ban kell
meg ál la pí ta ni:

a) az ÁPB kon zul tá ci ós és dön tés ho za ta li el já rá sát,

b) az ÁPB ol da la it,  illetve az egyes ta go kat a 12.  § alap -
ján meg il le tõ jo go sult sá go kat,

c) az ol da la kon be lü li sza va zás rend jét vagy a (2) be -
kez dés sze rin ti sza va zá si rend al kal ma zá sát,

d) az ÁPB szer ve ze tét, tiszt ség vi se lõ it.

(2) Ha a fe lek más ként nem ál la pod tak meg az (1) be -
kez dés c) pont já ban fog lal ta kat  illetõen, az ol dal ál lás pont -
já nak azon, dön té si jog gal ren del ke zõ ága za ti érdekkép -
viseletek ál lás pont ja te kint he tõ, ame lyek az 1.,  illetve
a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ szem pon tok sze rint va la -
mennyi, az ol da lon dön té si jog gal ren del ke zõ ága za ti
 érdekképviselet ál tal meg szer zett pont szám két har ma dát
együt te sen meg sze rez ték.

Az ágazati párbeszéd bizottságban kötött
megállapodások, a kollektív szerzõdés megkötése

és hatályának kiterjesztése

14.  § (1) Az ÁPB

a) meg ál la po dá so kat köt het,  illetve

b) kol lek tív tár gya lá so kat foly tat hat kol lek tív szer zõ -
dés lét re ho zá sa ér de ké ben,

az Mt.-ben és az e tör vény ben meg ha tá ro zott sza bá lyok
sze rint.

(2) Egy ÁPB-ben egy ága zat ra, al- vagy szak ága zat ra
vo nat ko zó an csak egy kol lek tív szer zõ dés köt he tõ.

(3) A kol lek tív szer zõ dés kö té sé re irá nyu ló tár gya lá so -
kon az ÁPB va la mennyi tag ja ta nács ko zá si jog gal részt
 vehet.

(4) Az ÁPB-ben kol lek tív szer zõ dés meg kö té sé re az
 érdekképviselet ak kor jo go sult, ha alap sza bá lya,  illetve
leg fel sõbb dön tés ho zó szer ve erre fel ha tal maz za. Kol lek -
tív szer zõ dés kö tés re a mun kál ta tó csak egy mun kál ta tói
ér dek kép vi se let nek ad hat fel ha tal ma zást.

(5) Az ÁPB-ben kol lek tív szer zõ dés meg kö té sé re az
ÁPB egyes ol da la in részt vevõ va la mennyi ér dek kép vi se -
let együt te sen jo go sult.

(6) Ha a kol lek tív szer zõ dés meg kö té se az (5) be kez dés
alap ján nem le het sé ges, azt az ol dal va la mennyi dön té si
jog gal ren del ke zõ ér dek kép vi se le te együtt köti meg.

(7) Ha a kol lek tív szer zõ dés meg kö té se a (6) be kez dés
alap ján sem le het sé ges, azt az ol dal rep re zen ta tív ér dek -
kép vi se le tei együtt kö tik meg.
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(8) Ha a kol lek tív szer zõ dés meg kö té se a (7) be kez dés
alap ján sem le het sé ges, an nak meg kö té sé re az egyes ol da -
la kon azok a rep re zen ta tív ága za ti ér dek kép vi se le tek jo go -
sul tak, ame lyek együt te sen meg sze rez ték az ol da lon sze -
rep lõ rep re zen ta tív ér dek kép vi se le tek össz pont szá má nak
két har ma dát.

(9) Az (5)–(8) be kez dés ben fog lalt fel té te le ket az ÁPB
ol da la i ra kü lön-kü lön kell figye lembe ven ni. Kol lek tív
szer zõ dés úgy is köt he tõ, hogy az ol da lak nem azo nos be -
kez dés fel té te lei alap ján vál tak alá írás ra jo go sult tá.

(10) A 13.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, va la mint
(2) be kez dé se a kol lek tív szer zõ dés ÁPB-ben tör té nõ meg -
kö té se ese tén nem al kal maz ha tó.

(11) A kol lek tív szer zõ dés – el té rõ meg ál la po dás hi á -
nyá ban – a meg kö té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon lép ha -
tály ba. A mun kál ta tói ér dek kép vi se let kö te les elõ se gí te ni,
hogy a kol lek tív szer zõ dést a tag jai ál tal fog lal koz ta tott
mun ka vál la lók meg is mer jék.

15.  § (1) Az ÁPB-ben kö tött kol lek tív szer zõ dés ha tá lya
ki ter jed a kol lek tív szer zõ dést kötõ mun kál ta tói ér dek kép -
vi se let tag já ra és a vele mun ka vi szony ban álló mun ka vál -
la lók ra.

(2) Az ÁPB-ben kö tött kol lek tív szer zõ dés az ÁPB-hez
ké sõbb csat la ko zó mun kál ta tói ér dek kép vi se let hez tar to zó 
mun kál ta tók ra,  illetve a ve lük mun ka vi szony ban álló
mun ka vál la lók ra ab ban az eset ben ter jed ki, ha az
ÁPB-hez a kol lek tív szer zõ dés meg kö té sét köve tõen csat -
la ko zó mun kál ta tói ér dek kép vi se let nyi lat ko zik ar ról,
hogy az ÁPB-ben kö tött kol lek tív szer zõ dés hez is csat la -
ko zik, to váb bá

a) a mun kál ta tói ér dek kép vi se let ben tag mun kál ta tó nál 
mû kö dõ, kol lek tív szer zõ dés kö tés re jo go sult szak szer ve -
zet,  illetve szak szer ve ze tek az Mt. 33.  §-a (2)–(5) be kez dé -
sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val a kol lek tív szer zõ dés hez
 való csat la ko zás sal elõ ze tesen egyet ér te nek, vagy

b) a mun kál ta tói ér dek kép vi se let ben tag mun kál ta tó nál 
mû kö dõ szak szer ve zet,  illetve szak szer ve ze tek és a mun -
kál ta tó nál mun ka vi szony ban álló mun ka vál la lók – ha
a mun kál ta tó nál mû kö dõ szak szer ve zet,  illetve szak szer -
ve ze tek az Mt. 33.  §-ának (6) be kez dé se sze rint ki zá ró lag
a kol lek tív szer zõ dés meg kö té sé re irá nyu ló tár gya lás le -
foly ta tá sá ra  való jo go sult ság gal ren del kez nek,  illetve üze -
mi ta nács vá lasz tá sa hi á nyá ban – a kol lek tív szer zõ dés hez
 való csat la ko zás sal elõ ze tesen egyet ér te nek. A mun ka vál -
la lók nak er rõl sza vaz ni uk kell. A sza va zás ak kor ér vé nyes, 
ha ezen a mun kál ta tó nál fog lal koz ta tott mun ka vál la lók
több mint fele részt vesz.

16.  § (1) Ha a kol lek tív szer zõ dést az ÁPB-ben több
ága za ti szak szer ve zet kö töt te, és azt bár me lyik szak szer -
ve zet fel mond ja, a kol lek tív szer zõ dés ak kor vesz ti ha tá -
lyát, ha e szak szer ve zet rész vé te le nél kül a kol lek tív szer -
zõ dés nem lett vol na meg köt he tõ. E ren del ke zés alap ján
nem  illeti meg a fel mon dás joga a kol lek tív szer zõ dés hez
ké sõbb csat la ko zott mun kál ta tói ér dek kép vi se let tag mun -

kál ta tó já nál kép vi se let tel ren del ke zõ szak szer ve ze tet. Fel -
mon dás ese tén a kol lek tív szer zõ dés ha tá lya hat hó na pos
fel mon dá si idõ le tel té vel szû nik meg.

(2) Ha a kol lek tív szer zõ dést az ÁPB-ben több mun kál -
ta tói ér dek kép vi se let kö töt te, és azt bár me lyi kük – ide ért -
ve a kol lek tív szer zõ dés hez ké sõbb csat la ko zott mun kál ta -
tói ér dek kép vi se le tet is – fel mond ja, a kol lek tív szer zõ dés
az Mt. 39.  §-ában sze rep lõ ha tár idõ el tel te kor csak az azt
fel mon dó mun kál ta tói ér dek kép vi se let hez tar to zó mun kál -
ta tók ra néz ve vesz ti ha tá lyát.

(3) A kol lek tív szer zõ dés ha tá lyát vesz ti to váb bá,
amennyi ben a meg kö té sét köve tõen be kö vet ke zett vál to -
zás ered mé nye ként a 14.  § (5)–(8) be kez dés ben fog lalt fel -
té te lek egyi ke sem áll fenn.

17.  § (1) Az ÁPB-ben meg kö tött kol lek tív szer zõ dés nek 
a mun ka vi szony ból szár ma zó jo go kat és kö te le zett sé ge -
ket, ezek gya kor lá sá nak,  illetve tel je sí té sé nek mód ját, az
ez zel kap cso la tos el já rás rend jét érin tõ sza bá lya i nak ha tá -
lyát – az ÁPB két ol da la együt tes ké rel mé nek meg fele lõen
az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (a továb biak ban:
OÉT)  illeté kes bi zott sá ga, va la mint az  illeté kes ága za ti
 miniszter vé le mé nyé nek ki ké ré se után – a mi nisz ter az
ága zat ba fõ te vé keny ség alap ján be so rolt mun kál ta tók ra
ki ter jeszt he ti. Ha a kol lek tív szer zõ dést nem az ÁPB-ben
kö töt ték, a ki ter jesz tés re – a szer zõ dést kötõ szer ve ze tek
együt tes ké rel me ese tén – e tör vény sza bá lya i nak meg -
felelõ al kal ma zá sá val ke rül het sor.

(2) A ki ter jesz tés fel té te le, hogy a kol lek tív szer zõ dés
alá író mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek ben tag mun kál ta tók
együt te sen az ága zat ban mun ka vi szony ban ál lók több sé -
gét fog lal koz tas sák, va la mint – amennyi ben a kol lek tív
szer zõ dést nem az ÁPB-ben kö töt ték – a kötõ ága za ti szak -
szer ve ze tek kö zött le gyen leg alább egy, a 12.  § (2) be kez -
dés a) pont ja sze rint rep re zen ta tív nak mi nõ sü lõ ér dek kép -
vi se let.

(3) A kol lek tív szer zõ dés ha tá lya nem ter jeszt he tõ ki, ha 
a kol lek tív szer zõ dés jog sza bállyal el len té tes,  illetve az
ága zat ban ko ráb ban ki ter jesz tett és tá gabb sze mé lyi ha tá -
lyú ága za ti kol lek tív szer zõ dés ben fog lal tak nál ked ve zõt -
le nebb ren del ke zést tar tal maz. E ren del ke zés al kal ma zá sa
szem pont já ból tá gabb sze mé lyi ha tá lyú kol lek tív szer zõ -
dés nek mi nõ sül az ága za ton be lü li, ma ga sabb szin tû
ÁPB-ben kö tött kol lek tív szer zõ dés.

(4) A mi nisz ter el já rá sá ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás el já rá si sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé se it kell
al kal maz ni az zal, hogy az ügy ben a Ket. 112.  §-a sze rin ti
új ra fel vé te li el já rás nak nincs he lye.

18.  § (1) A ki ter jesz tés ha tá lyát vesz ti, ha
a) a bí ró ság jog sza bály sér tés  miatt a ki ter jesz tés re

 vonatkozó ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi,  illetve
b) a mi nisz ter a ki ter jesz tést az arra vo nat ko zó sza bá -

lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val vissza von ja.
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(2) Ha a kol lek tív szer zõ dé sek nyil ván tar tá sá hoz ér ke -
zett be je len tés alap ján a mi nisz ter tu do má sá ra jut a ki ter -
jesz tett ha tá lyú kol lek tív szer zõ dés meg szû né se – ide ért ve
azt az ese tet is, ha a kol lek tív szer zõ dés a 16.  § (1),  illetve
(3) be kez dé se alap ján szû nik meg –,  illetve ha a ki ter jesz -
tés 17.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lei nem áll nak
fenn, a ki ter jesz tést ha tá ro za tá val vissza von ja. A vissza -
vonás ha tály ba lé pé sé re – fi gye lem mel a (3) be kez dés ben
fog lal tak ra is – leg ko ráb ban az utol só mó do sí tás ra vo nat -
ko zó ki ter jesz tés tõl szá mí tott egy év el tel té vel ke rül het
sor.

(3) A mi nisz ter a ki ter jesz tés sel kap cso la tos, va la mint
a ki ter jesz tés vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro za tát, to váb bá
a ki ter jesz tett ha tá lyú kol lek tív szer zõ dés szö ve gét a
 Magyar Köz löny ben köz zé te szi. A ha tá ro zat a köz zé té tel
nap já tól szá mí tott 30 nap el tel té vel lép ha tály ba.

A megváltozott munkaképességûek és az õket
foglalkoztatók ér dek kép vi se le tei kö zöt ti

szo ci á lis pár be széd

19.  § (1) A Re ha bi li tá ci ós Pár be széd Bi zott ság (a továb -
biak ban: RPB) a kü lön bö zõ ága za tok ban fog lal koz ta tott
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zó kat kép vi se lõ
szak szer ve ze tek és a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû e ket
fog lal koz ta tó mun kál ta tók ér dek kép vi se le tei kö zöt ti
– a mun ka ügyi kap cso la tok és a mun ka vi szony, va la mint
a fog lal koz ta tás kér dé se i ben foly ta tott – két ol da lú szo ci á -
lis pár be széd fó ru ma.

(2) Az RPB-re az ÁPB-re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell
meg fele lõen al kal maz ni, a 14–18.  § ki vé te lé vel. Et tõl el té -
rõ en, az RPB-ben a 14.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint
meg ál la po dá sok köt he tõk.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en, az
RPB-ben  való rész vé tel és a jo go sult sá gok szem pont já ból
ága za ti ada tok he lyett a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tók ada ta it kell
figye lembe ven ni. Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka -
vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tó nak mi nõ sül nek:

a) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat
fog lal koz ta tó mun kál ta tók akk re di tá ci ó já nak, to váb bá az
akk re di tált mun kál ta tók el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
jog sza bály alap ján ve ze tett nyil ván tar tás ban sze rep lõ
mun kál ta tók,

b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók
fog lal koz ta tá sá hoz nyújt ha tó költ ség ve té si tá mo ga tás ról
 szóló jog sza bály alap ján vé dett szer ve ze ti szer zõ dést
 kötött mun kál ta tók, to váb bá

c) a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ szo ci á lis fog lal -
koz ta tók.

(4) A 7.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en:
a) a re ha bi li tá ci ós szo ci á lis pár be széd ben az a szak -

szer ve zet ve het részt, amely:
aa) leg alább tíz, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun -

ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tó nál szer ve zet tel ren -

del ke zik, és az e mun kál ta tók nál mun ka vi szony ban, köz -
al kal ma zot ti jog vi szony ban álló ér dek kép vi se le ti ta gok
szá ma el éri a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la -
ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tók nál össze sen fog lal koz ta -
tott mun ka vál la lók egy szá za lé kát, vagy

ab) leg alább há rom, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tó nál szer ve zet tel 
ren del ke zik, és az e mun kál ta tók nál mun ka vi szony ban,
köz al kal ma zot ti jog vi szony ban álló ér dek kép vi se le ti
 tagok szá ma el éri a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka -
vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tók nál össze sen fog lal -
koz ta tott mun ka vál la lók tíz szá za lé kát;

b) a re ha bi li tá ci ós szo ci á lis pár be széd ben az a mun kál -
ta tói ér dek kép vi se let ve het részt, amely nek

ba) meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat
fog lal koz ta tó tag szer ve ze te i nél mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban ál lók szá ma el éri a meg vál to zott 
mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál -
ta tók nál al kal ma zott mun ka vál la lók össz lét szá má nak öt
szá za lé kát, vagy

bb) leg alább negy ven, meg vál to zott mun ka ké pes sé gû
mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó mun kál ta tó a tag ja.

Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa

20.  § (1) Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok Ta ná csa
(a továb biak ban: ÁPBT) a mi nisz ter és az ága za ti pár be -
széd bi zott sá gok mun ka vál la lói,  illetve mun kál ta tói ol da -
la i nak kép vi se lõ i bõl álló há rom ol da lú tes tü let. Fel ada ta,
hogy in téz mé nyi ke re tet nyújt son az ÁPB-k mû kö dé sé hez
szük sé ges ko or di ná ci ós te vé keny ség el lá tá sá hoz. En nek
ke re té ben az ÁPBT,  illetve an nak ol da lai

a) egy mást tá jé koz tat ják,
b) vé le ményt nyil vá nít hat nak,
c) ja vas la tot te het nek,
d) nyi lat ko za tot ad hat nak ki.

(2) Az ÁPBT
a) meg al kot ja az ÁPBT dön tés ho za ta la rend jé rõl, szer -

ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl  szóló alap sza bályt és az ÁPBT
mun ka ter vét,

b) kon zul tál a két ol da lú au to nóm pár be széd fi nan szí ro -
zá sá nak rend jé rõl,

c) a 22.  §-ban sza bá lyo zott el já rás alap ján ja vas la tot
tesz a mi nisz ter nek az ÁRMB tag ja i nak sze mé lyé re.

(3) Az ÁPBT tag jai az ÁPB-k mun ka vál la lói,  illetve
mun kál ta tói ol da la ál tal de le gált ága za ton kén ti egy-egy
kép vi se lõ, va la mint a mi nisz ter kép vi se lõi. Az ÁPB-k
 oldalai ma guk ala kít ják ki az ol dalt al ko tó sze mé lyek de le -
gá lá sá nak és vissza hí vá sá nak rend jét.

(4) Ha az ága zat ban több szin ten mû kö dik ÁPB,
a (3) be kez dés ben fog lalt jo go sult ság a leg ma ga sabb szin -
ten mû kö dõ ÁPB-t  illeti meg. Ha az ága zat ban ága za ti
szin tû ÁPB he lyett több al- vagy szak ága za ti szin tû ÁPB
mû kö dik, ak kor az alá ga za ti szin tû ÁPB-k, ha alá ga za ti
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szin tû ÁPB sem mû kö dik, a szak ága za ti szin tû ÁPB-k kö -
zö sen je lö lik a kép vi se lõt.

(5) Amennyi ben az ága zat ban több szin ten mû kö dött
ÁPB, és a (2) be kez dés ben fog lalt jo go sult ság gal ren del -
ke zõ ÁPB meg szûnt, az ál ta la de le gált kép vi se lõ ÁPBT
tag sá ga meg szû nik, és a (3)–(4) be kez dés meg fe le lõ al kal -
ma zá sá val új kép vi se lõ de le gá lá sá ra ke rül sor.

(6) Az ÁPBT tit kár sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ról a mi nisz -
ter gon dos ko dik.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság

21.  § (1) Az ÁRMB ké re lem re meg ál la pít ja,
a) hogy az ér dek kép vi se let meg fe lel-e az ága za ti pár -

be széd bi zott ság ban  való, a 6–8.  § sze rin ti rész vé tel fel té -
te le i nek, to váb bá

b) az ÁPB jog sze rû lét re jöt té nek, va la mint meg szû né -
sé nek té nyét.

(2) Az ÁRMB – a 13.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja
sze rin ti meg ál la po dás hi á nyá ban – meg ál la pít ja, hogy az
ér dek kép vi se let a 12.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt jo go sult -
sá gok gya kor lá sá hoz kap cso ló dó an hány pont tal rendel -
kezik.

(3) Az ÁRMB ké re lem re meg ál la pít ja, hogy az ér dek -
kép vi se let

a) meg fe lel-e az ága za ti rep re zen ta ti vi tás fel té te le i nek,
to váb bá

b) a kol lek tív szer zõ dés ki ter jesz té sé hez szük sé ges,
a 17.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel nek.

(4) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kér dé se ket
 illetõen az ÁRMB is mé tel ten meg ál la pí tó ha tá ro za tot hoz:

a) a meg elõ zõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí -
tott öt év el tel té vel,  illetve

b) ha az ága za ti ér dek kép vi se let, amely nek jo gos ér de -
két a ha tá ro zat érin ti, a meg elõ zõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott há rom év el tel tét köve tõen azt kez de -
mé nye zi.

(5) Az ÁRMB el já rá sá ra a Ket. sza bá lya it kell al kal -
maz ni az zal, hogy

a) ki ad má nyo zás ra jo go sult ve ze tõ nek az ÁRMB tag jai 
ál tal ma guk kö zül vá lasz tott el nö köt kell te kin te ni,

b) az ügy ben a Ket. 112.  §-a sze rin ti új ra fel vé te li el já -
rás nak nincs he lye,

c) az ÁRMB ha tá ro za ta a Ket. 115.  §-a sze rin ti fel ügye -
le ti el já rás ke re té ben nem vál toz tat ha tó meg és nem sem -
mi sít he tõ meg,

d) az ÁRMB ha tá ro za ta el len köz igaz ga tá si el já rás ban
ren des jog or vos lat nak nincs he lye, a fe lek a (6) be kez dés -
ben fog lal tak nak meg fele lõen a ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la tát kez de mé nyez he tik.

(6) Az ÁRMB ha tá ro za ta el len az ága za ti ér dek kép vi se -
let, amely nek jo gos ér de két a ha tá ro zat érin ti, a Fõ vá ro si

Mun ka ügyi Bí ró ság hoz for dul hat. A bí ró ság a jog sza bály -
sér tõ ha tá ro za tot meg vál toz tat hat ja.

(7) Az ÁRMB jog erõ re emel ke dett ha tá ro za ta it a mi -
nisz ter hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.

(8) Az ÁRMB a jog sza bá lyok ke re tei kö zött maga ha tá -
roz za meg mû kö dé sé nek sza bá lya it.

22.  § (1) Az ÁRMB hat – el sõ sor ban a mun ka ügyi köz -
ve tí tés ben, dön tõ bí rás ko dás ban je len tõs ta pasz ta lat tal ren -
del ke zõ –, bün tet len elõ éle tû tag ból álló tes tü let.

(2) Az ÁRMB két tag ját a mi nisz ter de le gál ja.

(3) Az ÁRMB to váb bi két-két tag ját az ÁPBT
a) mun kál ta tói ol da la,  illetve
b) mun ka vál la lói ol da la

vá laszt ja meg, az ÁPBT tag jai ál tal ál lí tott je löl tek kö zül.
Az ÁPBT min den tag ja leg fel jebb két je löl tet ál lít hat.

(4) Az ÁRMB tag ja i nak vá lasz tá sa ese tén a je lö lés és
a vá lasz tás ha tár ide jét és idõ pont ját, a le bo nyo lí tás rend jét
e tör vény ke re tei kö zött az ÁRMB há rom ol da la két-két
kép vi se lõ jé bõl álló vá lasz tá si bi zott ság ha tá roz za meg.
A vá lasz tá si bi zott ság gon dos ko dik a je lö lés és a sza va zás
le bo nyo lí tá sá ról, a sza va za tok meg szám lá lá sá ról, az ered -
mény meg ál la pí tá sá ról és köz zé té te lé rõl. A sza va zás ra az
ol dal va la mennyi szer ve ze tét meg kell hív ni.

(5) A je löl tek kö zöt ti vá lasz tás sza va zás sal tör té nik. Az
ÁPBT mun kál ta tói,  illetve mun ka vál la lói ol da lá nak min -
den tag ját (a továb biak ban: vá lasz tás ra jo go sult) egy-egy
sza va zat  illeti meg.

(6) A vá lasz tás ra jo go sul tak leg fel jebb két je lölt re
 adhatják le sza va za tu kat. A mun kál ta tói,  illetve munkavál -
lalói je löl tek re csak az adott ol dal hoz tar to zó vá lasz tás ra
jo go sult sza vaz hat.

(7) A sza va zás ak kor ér vé nyes, ha a vá lasz tás ra jo go sul -
tak leg alább két har ma da a sza va zá son részt vesz. A sza va -
zat ak kor ér vé nyes, ha

a) ab ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy azt mely
je lölt re ad ták le, és

b) ab ban leg fel jebb két sze mély meg je lö lé sé re ke rült sor.

(8) Meg vá lasz tott nak azt a két je löl tet kell te kin te ni,
akik a le adott ér vé nyes sza va za tok kö zül a leg töb bet meg -
sze rez ték, fel té ve, hogy a meg szer zett sza va za tok szá ma
sze mé lyen ként meg ha lad ta az összes le adott sza va zat szá -
má nak fe lét.

(9) Ha a sza va zás ér vény te len,  illetve – rész ben vagy
egész ben – ered mény te len, azt a ta gok tel jes körû meg -
választásáig meg kell is mé tel ni.

(10) Az ÁRMB tag ja it a mi nisz ter bíz za meg öt évre.

(11) Az ÁRMB tag já nak meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a meg bí zás le jár tá nak idõ pont já ban,
b) ha a mi nisz ter az ál ta la de le gált tag meg bí za tá sát

vissza von ja,
c) ha a vá lasz tás ra jo go sul tak a ta got vissza hív ják,
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d) a tag le mon dá sá val,  illetve

e) ha a tag te vé keny sé gét leg alább hat hó na pig nem
 látja el,

f) a tag ha lá lá val,

g) az össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát kö ve tõ ti ze dik 
na pon, amennyi ben a tag az össze fér he tet len sé get ed dig az 
idõ pon tig nem szün te ti meg,

h) ha bû nös sé gét bí ró ság szán dé kos bûn cse lek mény
 elkövetésében jog erõ sen meg ál la pí tot ta, az íté let jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ján.

(12) A vissza hí vás ra a vá lasz tás sza bá lya it kell meg fele -
lõen al kal maz ni.

(13) Az ÁRMB tag ság meg szû né se ese tén a ta got de le -
gá ló ol dal a (3)–(9) be kez dés meg fe le lõ al kal ma zá sá val
har minc na pon be lül, a (11) be kez dés a) pont já ban fog lalt
eset ben a meg bí zás le jár tá nak idõ pont já ig az ÁRMB-be új
ta got vá laszt.

23.  § (1) Az ÁRMB tag ja nem le het olyan sze mély, aki
ÁPB-tag ság gal ren del ke zõ ága za ti ér dek kép vi se let ben
 választott tiszt ség vi se lõi be osz tást tölt be vagy ága za ti
 érdekképviselet kép vi se lõ je egy ÁPB-ben. E sze mély leg -
ké sõbb a mi nisz ter 22.  § (10) be kez dés alap ján adott meg -
bí zá sá val egy ide jû leg az össze fér he tet len sé get ered mé -
nye zõ tag sá gát, meg bí za tá sát kö te les meg szün tet ni.

(2) Az ÁRMB tag ja nem ve het részt olyan érdekkép -
viselet ÁPB-tag ság hoz,  illetve rep re zen ta ti vi tás hoz elõ írt
fel té te lek nek  való meg fe le lé se el bí rá lá sá ban,

a) amellyel vagy amely nek tag szer ve ze té vel munka -
viszonyban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban áll, vagy an nak vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je,
 illetve hi va ta los kép vi se lõ je,

b) ha olyan ér dek kép vi se let tel áll mun ka vi szony ban,
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban, vagy
 annak vá lasz tott tiszt ség vi se lõ je,  illetve hi va ta los kép vi se -
lõ je, amely nek a vizs gált szer ve zet tag szer ve ze te.

(3) A (2) be kez dés ben sze rep lõ össze fér he tet len sé gi
sza bályt az ott fel so rolt kö rül mény meg szû né sé tõl szá mí -
tott egy éven be lül is al kal maz ni kell.

(4) Az ÁRMB-tag kö te les ha la dék ta la nul írás ban be je -
len te ni a mi nisz ter nek, ha vele szem ben tör vény ben meg -
ha tá ro zott össze fér he tet len sé gi ok me rül fel,  illetve ha tag -
sá ga fenn ál lá sa alatt össze fér he tet len hely zet be ke rül, egy -
út tal az össze fér he tet len hely ze tet meg szün tet ni.

(5) A mi nisz ter az össze fér he tet len ség rõl  való tu do más -
szer zés után ha la dék ta la nul kö te les har minc na pos ha tár -
idõ ki tû zé sé vel írás ban fel szó lí ta ni az ÁRMB tag ját az
össze fér he tet len ség oká nak meg szün te té sé re.

(6) Amennyi ben az ÁRMB tag ja

a) írás be li be je len té sé vel egy ide jû leg, vagy

b) a mi nisz ter fel szó lí tá sá nak kéz be sí té sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül

az össze fér he tet len sé get nem szün te ti meg, ÁRMB-tag -
sága az a), illet ve b) pont ban meg ha tá ro zott idõ pont ban
meg szû nik.

Adatkezelés

24.  § (1) Az ÁRMB – ha tá ro za ta meg ho za ta la ér de ké -
ben – a kö vet ke zõ ada to kat ke zel he ti:

a) az ér dek kép vi se let el ne ve zé se, szék he lye, kép vi se -
lõ jé nek neve;

b) az OÉT mun ka vál la lói,  illetve mun kál ta tói ol da lán
részt ve võ or szá gos szö vet ség hez  való tar to zás;

c) a nem zet kö zi ága za ti ér dek kép vi se le ti tag ság;
d) mun kál ta tói ér dek kép vi se let ese tén:
da) az adott ér dek kép vi se let hez tar to zó mun kál ta tók

neve, szék he lye, adó szá ma, fõ te vé keny sé gé nek TEÁOR
sze rin ti be so ro lá sa,

db) a mun kál ta tói ér dek kép vi se let nek az ága zat ba be -
so rolt mun kál ta tó tag ja i nál a tárgy évet meg elõ zõ év ben
mun ka vi szony ban ál lók át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét -
szá ma,

dc) a mun kál ta tói ér dek kép vi se let nek az ága zat ba be -
so rolt mun kál ta tó tag jai tárgy évet meg elõ zõ má so dik év
éves net tó ár be vé te le;

e) mun ka vál la lói ér dek kép vi se let ese tén:
ea) azon mun kál ta tók neve, szék he lye, sta tisz ti kai

szám je le, amely nél szer ve zet tel vagy kép vi se lõ vel ren del -
ke zik,

eb) az ea) pont ban meg ha tá ro zott mun kál ta tók nál
– mun kál tat ón ként – mun ka vi szony ke re té ben fog lal koz -
ta tott mun ka vál la lók lét szá ma, va la mint eb bõl az ér dek -
kép vi se le ti ta gok szá ma,

ec) a leg utób bi üze mi ta ná csi vá lasz tá son el ért re du kált 
sza va za tok szá ma azok nál a mun kál ta tók nál, ame lyek nél
szer ve zet tel ren del ke zik.

(2) Az ÁRMB ter mé sze tes sze mély szak szer ve ze ti
 hovatartozásáról ada to kat – az (1) be kez dés a) pont já ban
fog lalt ese tet ki vé ve – nem ke zel.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével az
ÁRMB az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
16.  § (6) be kez dé se, va la mint 52.  § (7) be kez dés c) pont ja
alap ján a mun ka ügyi ha tó ság nál ren del ke zés re álló ada -
tok ból a mun kál ta tó nál fog lal koz ta tot tak szá má ra vo nat -
ko zó össze sí tett ada to kat is fel hasz nál hat ja.

(4) Az ada to kat az ÁRMB ha tá ro za tá nak jog erõ re emel -
ke dé sé tõl szá mí tott öt év el tel té vel, de leg ko ráb ban a kö -
vet ke zõ, azo nos szer ve zet rész vé te li jo go sult sá ga alap ját
ké pe zõ ada tot meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
kö ve tõ har minc nap el tel té vel tö röl ni kell.

(5) A ke zelt ada tok kö zül az (1) be kez dés d) pont já nak
dc) al pont já ban, va la mint e) pont já ban meg ha tá ro zott ada -
tok nem nyil vá no sak. Azok ba csak az ÁRMB tag ja, va la -
mint az ÁRMB te vé keny sé gét se gí tõ, a 25.  § (1) be kez dé -
sé nek d) pont ja sze rin ti fel ada tot el lá tó mun ka társ te kint -
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het be. Ezen túl me nõ en, az ÁPB ol da lá nak tag ja i ra vo nat -
ko zó, e be kez dés sze rin ti ada tok ba be te kint het nek az ol dal
tag jai is. A be te kin té si jog gal ren del ke zõk – e tör vény el té -
rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az e be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ada to kat har ma dik sze mély ré szé re nem ad hat ják át.

(6) A ke zelt ada tok – sze mély azo no sí tó ada tok nél kül –
sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál ha tók,  illetõ leg azok ból sta tisz -
ti kai cél ra adat szol gál tat ha tó.

A szociális párbeszéd mûködési feltételei

25.  § (1) A mi nisz ter
a) tá mo gat ja az ÁPB-k szak mai prog ram ja i nak meg -

valósulását,
b) elõ se gí ti az ÁPB-k mû kö dé sé vel össze füg gõ ad mi -

niszt ra tív, gaz dál ko dá si, pénz ügyi, in for má ci ós te vé keny -
ség el lá tá sát,

c) biz to sít ja az ÁPB-k, va la mint az ÁPBT mû kö dé sé -
nek inf ra struk tu rá lis fel té te le it,

d) biz to sít ja az ÁRMB mû kö dé sét, ide ért ve az ÁRMB
mû kö dé sé hez szük sé ges ad mi niszt ra tív és tech ni kai fel -
ada tok el lá tá sá nak sze mé lyi fel té te le it.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ra az ÁRMB
21.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján ho zott jog erõs ha -
tá ro za tá val el is mert ÁPB jo go sult.

(3) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zot tak for -
rá sa a Mun ka erõ pi a ci Alap, mér té ke a mun kál ta tók és
a mun ka vál la lók ál tal a tárgy évet meg elõ zõ má so dik
 évben tény le ge sen be fi ze tett já ru lék 0,08%-a.

Értelmezõ rendelkezések

26.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
1. szo ci á lis pár be széd: a szo ci á lis part ne rek kö zöt ti

két ol da lú kom mu ni ká ció, amely ma gá ban fog lal ja a rend -
sze res in for má ció cse rét, a kon zul tá ci ót, a kol lek tív tár gya -
lást, meg ál la po dá sok lét re ho zá sát, kö zös szak po li ti kák
 kidolgozását és meg valósítását;

2. szo ci á lis pár be széd bi zott ság: két ol da lú – mun kál ta -
tói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek rész vé te lé vel az
e tör vény ál tal elõ írt mó don lét re jött – fó rum, amely le het
ága za ti, alá ga za ti, szak ága za ti, szak mai,  illetve a mun ka -
vál la lók meg ha tá ro zott cso port ja it érin tõ bi zott ság; e tör -
vény al kal ma zá sá ban ma ga sabb szin tû ÁPB-nek mi nõ sül
a ke ve sebb szám je gyû TE Á OR-kód dal je lölt ága zat ban
lét re jött ÁPB;

3. meg ál la po dás: az ÁPB tag jai ál tal el fo ga dott – kü lö -
nö sen – ál lás fog la lás, aján lás vagy cse lek vé si prog ram,
amely lét re jö het tár gya lás és kon zul tá ció ered mé nye -
ként is;

4. tár gya lás: olyan egyez te tés és vita, amely nél a dön -
tés meg ho za ta lá nak jog sza bály ban elõ írt vagy az ÁPB tag -

jai ál tal elõ ze tesen meg ha tá ro zott fel té te le a fó rum egyet -
ér té se, azaz meg ál la po dá sa. Így meg ál la po dás szük sé ges

a) az ÁPB szá má ra tör vény ben rög zí tett egyet ér té si jog 
gya kor lá sá hoz,

b) az ÁPB tag jai ál tal elõ ze tesen vál lalt kö zös dön tés -
ho za tal (együtt dön tés) ese tén,

c) az ÁPB aján lá sá nak vagy ja vas la tá nak meg fo gal ma -
zá sá hoz a dön tés ho za tal ra fel jo go sí tott szerv vagy sze -
mély szá má ra,

d) kol lek tív szer zõ dés kö té sé hez (kol lek tív tár gya lás);
5. kon zul tá ció: a szo ci á lis pár be széd so rán foly ta tott,

tár gya lás nak nem mi nõ sü lõ vé le mény cse re, az ál lás pon tok 
ér de mi meg vi ta tá sa; kon zul tá ció ese tén meg ál la po dás hi á -
nyá ban is dönt het az arra fel jo go sí tott szerv vagy sze mély;

6. szo ci á lis part ne rek: a mun kál ta tói ér dek kép vi se let
és a szak szer ve zet;

7. fó rum: az Ága za ti Pár be széd Bi zott ság, a Re ha bi li tá -
ci ós Pár be széd Bi zott ság;

8. TE Á OR-kód: a te vé keny sé gek egy sé ges ága za ti osz -
tá lyo zá si rend sze re sze rin ti kód, amely a vál lal ko zás
(mun kál ta tó) cég bí ró sá gi be jegy zé sé ben fõ te vé keny ség -
ként sze re pel;

9. a) ága zat: két szám je gyû TE Á OR-kód dal,
b) alá ga zat: há rom szám je gyû TE Á OR-kód dal,
c) szak ága zat: négy szám je gyû TE Á OR-kód dal
jel zett te vé keny sé gi te rü let; ma ga sabb nak a ke ve sebb

szám jeggyel jel zett szin tet kell te kin te ni;
10. re du kált sza va zat: az üze mi ta nács,  illetve meg -

bízott (együtt: üze mi ta nács) vá lasz tá son a szak szer ve zet
je lölt je i re le adott ér vé nyes sza va za tok szá ma és az üze mi
ta nács tag ja i nak szá ma egy ti ze des pon tos ság gal meg ha tá -
ro zott há nya do sa;

11. ko a lí ció: a mun ka vál la lók,  illetõ leg a mun kál ta tók
ér dek-kép vi se le ti szer ve ze te i nek meg ál la po dá sa ar ról,
hogy a két ol da lú szo ci á lis pár be széd fó ru mai rész vé te li
fel té te le i nek  való meg fe le lés cél já ból ada ta i kat együtt kell
figye lembe ven ni, és hogy a szo ci á lis pár be széd fo lya ma -
tá ban együt te sen, egy szer ve zet ként jár nak el;

12. net tó ár be vé tel:
a) a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény ha tá lya alá

tar to zó gaz da sá gi tár sa ság ese tén – a tör vény 72.  §-a alap -
ján – az elõ zõ év ben ér té ke sí tett ter mé kek, anya gok, áruk
és tel je sí tett szol gál ta tá sok ár ki egé szí tés sel és fel ár ral nö -
velt, fo gyasz tá si adó val, en ged mé nyek kel csök ken tett
– ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma zó – el len ér té ke,

b) egyé ni vál lal ko zó ese tén az ál ta lá nos for gal mi adó -
val csök ken tett be vé tel,

c) egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó zást vá lasz tó adó alany
ese tén a be vé tel,

d) az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lást
 választó adó alany ese tén az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé -
si hoz zá já ru lás ról  szóló 2005. évi CXX. tör vény 3.  §-a
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az ál ta lá nos for gal mi
adó val csök ken tett be vé tel.
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Záró rendelkezések

27.  §  (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te -
lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 45. na pon lép ha tály ba.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en e tör vény
a) 21–23.  §-a, 24.  §-ának (1)–(2) és (4)–(6) be kez dé se,

va la mint 28.  §-ának (4) be kez dé se a ki hir de tést kö ve tõ
8. na pon,

b) 7.  § (1) be kez dé sé nek ac) pont ja, va la mint 1. szá mú
mel lék le té nek 1. pont ja az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ pont tól szá mí tott há rom év el tel té vel
lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Mt. 34–35.  §-a, a 36.  § (1) be kez dé sé bõl
a „(34.  §)” szö veg rész.

28.  §  (1) A 7.  § (1) be kez dés ac) pont já nak, a 12.  §
(1) be kez dé se a)–b) pont já nak, (2) be kez dé se a) pont já -
nak, va la mint a 13.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán
az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen tar tott üze mi ta nács
vá lasz tá so kon el ért ered ményt le het figye lembe ven ni.
 Ezzel össze füg gés ben a 27.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban meg ha tá ro zott idõ pon tig ter je dõ idõ szak ban az 1. szá -
mú mel lék let 2–5. pont ja i ban fog lalt szem pon tok alap ján
kell az egy mun ka vál la lói ér dek kép vi se let re jutó leg fel -
jebb 100 pon tot meg ha tá roz ni. En nek so rán az 1. szá mú
mel lék let

a) 2. pont já ban ta lál ha tó 25 pont he lyett 47 pont tal,
b) 3. pont já ban ta lál ha tó 20 pont he lyett 38 pont tal

kell szá mol ni.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor ér vény ben lévõ,
„az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok mû kö dé sé nek fel té te -
le i rõl és rend jé rõl a jogi sza bá lyo zás meg al ko tá sá ig ter je -
dõ idõ szak ban” címû, 2004. szep tem ber 22-én meg kö tött
meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) alap ján
mû kö dõ ÁPB-k a 21.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
 szereplõ, az ÁPB jog sze rû lét re jöt té nek té nyét meg ál la pí tó 
ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig, de leg ké sõbb 2010. ja -
nuár 1-ig a Meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fele lõen
 tevékenységüket to vább foly tat ják, to váb bá igény be ve he -
tik a tör vény ha tály ba lé pé se kor a mû kö dé sük höz nyúj tott
ál la mi tá mo ga tást.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ÁPB-k leg ké sõbb
e tör vény ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott száz nyolc van na pon
be lül nyújt hat ják be a 9.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ada tok és ok ira tok csa to lá sá val a 21.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ké rel met a (4) be kez dés ren del ke zé sei alap -
ján lét re jött ÁRMB-nek.

(4) Az ÁRMB-t a 27.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg -
ha tá ro zott idõ pont tól szá mí tott har minc na pon be lül lét re
kell hoz ni. En nek so rán – a 22.  § (2)–(9) be kez dé sé ben
fog lal tak tól el té rõ en – a mi nisz ter a tör vény ha tály ba lé pé -
se elõtt mû kö dõ ÁPB-k vé le mé nyé nek ki ké ré se után de le -
gál ja az ÁRMB hat tag ját a 22.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt

fel té te lek nek meg fe le lõ sze mé lyek kö zül. Az ezen sza bá -
lyok alap ján lét re jött ÁRMB el já rá sa so rán ha tá ro za ta it ki -
lenc ven na pos ha tár idõ vel hoz za meg. Az ÁRMB a (3) be -
kez dés alap ján be nyúj tott ké rel mek alap ján ho zott ha tá ro -
za tok jog erõ re emel ke dé sé ig mû kö dik. Az ezen idõ pon tig
jog sze rû en lét re jött ÁPB-k mun kál ta tói,  illetve mun ka vál -
la lói ol da lai,  illetve a mi nisz ter a 22.  § al kal ma zá sá val
meg vá laszt ják,  illetve de le gál ják az ezen idõ pont tól mû -
kö dõ ÁRMB tag ja it.

(5) Az e tör vény ben sze rep lõ jo go sult sá gok és kö te le -
zett sé gek szem pont já ból 2010. de cem ber 31-ig mun kál ta -
tói ér dek kép vi se let nek kell te kin te ni az e tör vény ha tály -
ba lé pé se elõtt ala kult és „Az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá -
gok mû kö dé sé nek fel té te le i rõl és rend jé rõl a jogi sza bá -
lyo zás meg al ko tá sá ig ter je dõ idõ szak ban” címû, 2004.
szep tem ber 22-én meg kö tött meg ál la po dás alap ján mû -
ködõ ÁPB-ben részt vett

a) mun kál ta tói ér dek kép vi se let alap sza bá lyá ban meg -
ne ve zett, ott meg ha tá ro zott ága zat ban te vé keny ke dõ ága -
za ti ta go za tát, to váb bá

b) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti te vé keny sé get el lá tó
egye sü lést.

(6) A tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en ága zat ra ki -
ter jesz tett kol lek tív szer zõ dé sek ha tá lyát a je len mó do sí tás 
nem érin ti, arra az Mt. e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ha tá -
lyos ren del ke zé se it – ha tá lyá nak meg szû né sé ig vagy mó -
do sí tá sá ig – to vább ra is al kal maz ni kell.

(7) A (6) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, e tör vény
ha tály ba lé pé se elõtt ága zat ra ki ter jesz tett kol lek tív szer zõ -
dés mó do sí tá sá nak ki ter jesz té sé re 2010. ja nu ár 1-jé tõl
a ko ráb ban ha tá lyos sza bá lyok alap ján nem ke rül het sor.
Amennyi ben az adott ÁPB-ben sor ke rül kol lek tív szer zõ -
dés meg kö té sé re, e szer zõ dés alá írá sá nak idõ pont já ban az
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ága zat ra ki ter jesz tett ha tá -
lyú kol lek tív szer zõ dés ha tá lyát vesz ti.

(8) A 30.  § ren del ke zé sét az e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult bí ró sá gi el já rá sok ban kell al kal maz ni.

29.  § Fel ha tal ma zást kap a tár sa dal mi pár be szé dért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg:

a) a kol lek tív szer zõ dés ága zat ra tör té nõ ki ter jesz té se
rész le tes, va la mint

b) az ÁRMB ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tás, az ada tok 
iga zo lá sa, az ÁPB-tag ság, az ah hoz kö tõ dõ jo go sult sá gok,
 illetõ leg a rep re zen ta ti vi tás fel té te lei meg ál la pí tá sá nak,
va la mint az ÁPB meg ala ku lá sa és jog sze rû lét re jöt te meg -
ál la pí tá sá nak el já rá si
sza bá lya it.

30.  §  A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 349.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A mun ka ügyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik a mun -
ka ügyi el len õr zés, a mun ka vé de lem ke re té ben ho zott köz -
igaz ga tá si ha tá ro zat, a kol lek tív szer zõ dés ága zat ra tör té nõ 
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ki ter jesz té sé vel kap cso la to san ho zott ha tá ro zat, az Or szá -
gos Ér dek egyez te tõ Ta nács,  illetve az ága za ti pár be széd
bi zott ság lét re jöt té vel, az ab ban  való rész vé tel,  illetve gya -
ko rolt jo go sult sá gok tár gyá ban ho zott ha tá ro zat, 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 tör vény alap ján az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal
ho zott köz igaz ga tá si ha tá ro zat, va la mint a tár sa da lom biz -
to sí tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta; en nek so rán
a mun ka ügyi bí ró ság a XX. fe je zet sza bá lyai sze rint
jár el.”

31.  § Az Mt. 31.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) Az ága za ti pár be széd bi zott ság ban köt he tõ kol lek -
tív szer zõ dés lét re jöt té nek, va la mint e kol lek tív szer zõ dés
ága zat ra tör té nõ ki ter jesz té sé nek fel té te le i rõl kü lön tör -
vény ren del ke zik.”

32.  § Az Mt. 41/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint a fe lek kö te le -
sek to váb bá be je len te ni a kol lek tív szer zõ dés]

„c) ha tá lyá nak az ága zat ra tör té nõ ki ter jesz té sé vel,
 illetve a ki ter jesz tés bár mely ok ból  való meg szû né sé vel
össze füg gõ, va la mint a 36.  §-ban fog lal ta kat érin tõ vál to -
zá sát, to váb bá”

33.  § Az Mt. 53.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Kor mány az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács -
ban részt vevõ or szá gos szak szer ve ze ti szö vet sé gek kel
kon zul tál va ren de let ben ha tá roz za meg az üze mi ta -
nács-vá lasz tás sza va zó lap já nak tar tal mát és a szak szer ve -
ze ti rep re zen ta ti vi tás meg ál la pí tá sa ér de ké ben az or szá gos 
sza va za tössze sí tés mód ját és rend jét. Az ága za ti (szak ága -
za ti) és te rü le ti sza va za tössze sí tés mód já nak és rend jé nek
meg ha tá ro zá sa te kin te té ben a Kor mány az Or szá gos
 Érdekegyeztetõ Ta nács és az ága za ti pár be széd bi zott sá -
gok vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel al kot ren de le tet.”

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

1. számú melléklet
a 2009. évi LXXIV. tör vényhez

A munkavállalói érdekképviseletek döntési
jogosultságának, valamint reprezentativitásának

szempontjai

Az ÁPB mun ka vál la lói ol da la az egyes szem pon tok
alap ján leg fel jebb 100 pon tot ér het el. Az egyes kri té ri u -
mok alap ján meg sze rez he tõ ma xi má lis pont szá mot az
adott kri té ri um nak meg fe le lõ szer ve ze tek kö zött nor ma tív

mó don, a szer ve zet 1–5. pont ban meg ha tá ro zott jel lem zõ i -
vel ará nyo san kell fel osz ta ni.

1. Az adott ága zat te rü le tén a leg utób bi üze mi ta ná csi
vá lasz tá so kon el ért ered mény

Az adott ága zat te rü le tén a leg utób bi üze mi ta ná csi vá -
lasz tá so kon el ért ered mény ará nyá ban 40 pont oszt ha tó
fel, ha a vá lasz tás ra jo go sul tak 30%-a részt vett a vá lasz tá -
son. Ha a rész vé tel 30%-nál ala cso nyabb volt, a 40 pont
ará nyo san csök kent ve ve he tõ figye lembe.

A szá mí tás ban az ága zat ba fõ te vé keny ség alap ján be so -
rolt, 15 fõ fe lett fog lal koz ta tó mun kál ta tók nál meg tar tott
leg utób bi üze mi ta ná csi vá lasz tá son le adott összes re du -
kált sza va za tot kell figye lembe ven ni.

A szak szer ve ze tek,  illetve szak szer ve ze ti szö vet sé gek
a leg utób bi üze mi ta ná csi vá lasz tá son el ért ered mény nek
meg fe le lõ arány ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám -
ból.

2. Az ak tív szak szer ve ze ti ta gok lét szá ma
A mun ka vi szony ban álló szak szer ve ze ti ta gok ará nyá -

ban össze sen 25 pont oszt ha tó fel. Az ága zat ba fõ te vé -
keny ség alap ján be so rolt mun kál ta tók nál mun ka vi szony -
ban fog lal koz ta tot tak össz lét szá ma fe lel meg 25 pont nak.

A szak szer ve ze tek,  illetve szak szer ve ze ti szö vet sé gek
az ága zat ban mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott, tag dí jat
fi ze tõ tag ja ik lét szá má nak meg fe le lõ arány ban ré sze sed -
nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

3. A kol lek tív szer zõ dé ses le fe dett ség
A kol lek tív szer zõ dé ses le fe dett ség alap ján össze sen

20 pont oszt ha tó fel. Az ága zat ba fõ te vé keny ség alap ján
be so rolt mun kál ta tók nál mun ka vi szony ban fog lal koz ta -
tot tak össz lét szá ma fe lel meg 20 pont nak.

A mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek a rész vé te lük kel
kö tött és az ága zat ban ha tá lyos, re giszt rált kol lek tív szer -
zõ dé sek ál tal le fe dett mun ka vál la lói lét szám mal ará nyo -
san ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

Amennyi ben egy mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott ra
több – mun ka he lyi, több mun kál ta tó, vagy egy,  illetõ leg
több mun kál ta tói ér dek kép vi se let ál tal kö tött,  illetve az
ága zat ra ki ter jesz tett – kol lek tív szer zõ dés vo nat ko zik,
a hal mo zó dás el ke rü lé se ér de ké ben a leg ma ga sabb szin tû
kol lek tív szer zõ dést kell figye lembe ven ni. Amennyi ben
van az ága zat ra ki ter jesz tett ha tá lyú kol lek tív szer zõ dés,
a szer zõ dést kötõ mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek egyen -
lõ arány ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

4. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (OÉT) mun ka -
vál la lói ol da lán részt ve võ or szá gos mun ka vál la lói szö vet -
ség hez  való tar to zás

Az OÉT mun ka vál la lói ol da lán részt ve võ szö vet ség hez
 való tar to zás ará nyá ban össze sen 10 pont oszt ha tó fel.

Azok a mun ka vál la lói ér dek kép vi se le tek, ame lyek tag -
jai va la mely, az OÉT mun ka vál la lói ol da lán részt ve võ
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 országos szö vet ség nek, egyen lõ arány ban ré sze sed nek
a fel oszt ha tó pont szám ból.

5. Az ága zat nem zet kö zi mun ka vál la lói szer ve ze te i hez
 való tar to zás

Nem zet kö zi szak szer ve ze ti szö vet ség hez  való tar to zás
ará nyá ban össze sen 5 pont oszt ha tó fel. Azok a mun ka vál -
la lói ér dek kép vi se le tek, ame lyek tag jai az adott ága zat
nem zet kö zi mun ka vál la lói szer ve ze té nek, egyen lõ arány -
ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

Amennyi ben az adott ága zat ban nincs nem zet kö zi mun -
ka vál la lói szer ve zet, ak kor az egyes szer ve ze tek nek a
 többi négy fel té tel alap ján ke let ke zõ pont szá ma it
100/95-szö rö sük re kell emel ni.

2. számú melléklet
a 2009. évi LXXIV. tör vényhez

A munkáltatói érdekképviseletek döntési
jogosultságának, valamint reprezentativitásának

szempontjai

1. A kép vi selt gaz da sá gi szer ve ze tek nél mun ka vi szony -
ban ál lók lét szá ma

A kép vi selt gaz da sá gi szer ve ze tek nél mun ka vi szony -
ban ál lók lét szá ma ará nyá ban össze sen 25 pont oszt ha tó
fel. Az ága zat ba fõ te vé keny ség alap ján be so rolt mun kál ta -
tók nál mun ka vi szony ban ál lók össz lét szá ma fe lel meg
25 pont nak.

A mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek az ága zat ba be so rolt
tag ja ik nál mun ka vi szony ban ál lók lét szá má nak ará nyá ban 
ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

2. A kép vi selt gaz da sá gi szer ve ze tek ál tal meg ter melt
éves net tó ár be vé tel

Az éves net tó ár be vé tel alap ján össze sen 25 pont oszt -
ha tó fel. Az ága zat éves net tó ár be vé te le fe lel meg 25 pont -
nak.

A mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek az ága zat ba fõ te vé -
keny sé gük alap ján be so rolt tag ja ik éves net tó ár be vé te lé -
nek meg fe le lõ arány ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont -
szám ból.

3. A mun kál ta tói ér dek kép vi se let tag ja i nak szá ma
Az ér dek kép vi se let tag ja i nak szá ma alap ján össze sen

20 pont oszt ha tó fel. Az ága zat ba fõ te vé keny sé gük alap ján 
be so rolt mun kál ta tók szá ma fe lel meg 20 pont nak.

A mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek az ága zat ba fõ te vé -
keny sé gük alap ján be so rolt ér dek kép vi se le ti tag mun kál -
ta tók szá má nak meg fe le lõ arány ban ré sze sed nek a fel oszt -
ha tó pont szám ból.

4. Kol lek tív szer zõ dé ses le fe dett ség
A kol lek tív szer zõ dé ses le fe dett ség alap ján össze sen

15 pont oszt ha tó fel. Az ága zat ba fõ te vé keny sé gük alap ján 

be so rolt mun kál ta tók nál mun ka vi szony ban ál lók össz lét -
szá ma fe lel meg 15 pont nak.

A mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek a ma guk és tag szer ve -
ze te ik ál tal kö tött és az ága zat ban ha tá lyos kol lek tív szer -
zõ dé sek ál tal le fe dett mun ka vál la lói lét szám nak meg fe le lõ 
arány ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

Amennyi ben egy mun ka vi szony ban álló fog lal koz ta -
tott ra több – mun ka he lyi, több mun kál ta tó, vagy egy,
 illetõ leg több mun kál ta tói ér dek kép vi se let ál tal kö tött,
 illetve az ága zat ra ki ter jesz tett – kol lek tív szer zõ dés
 vonatkozik, a hal mo zó dás el ke rü lé se ér de ké ben a leg ma -
ga sabb szin tû kol lek tív szer zõ dést kell figye lembe ven ni.
Amennyi ben van az ága zat ra ki ter jesz tett ha tá lyú kol lek tív 
szer zõ dés, a szer zõ dést kötõ mun kál ta tói ér dek kép vi se le -
tek egyen lõ arány ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám -
ból.

5. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (OÉT) mun kál -
ta tói ol da lán részt ve võ or szá gos mun kál ta tói szö vet ség hez 
 való tar to zás

Az OÉT tag ság alap ján össze sen 10 pont oszt ha tó fel.
Azok a mun kál ta tói ér dek kép vi se le tek, ame lyek tag jai va -
la mely, az OÉT mun kál ta tói ol da lán részt ve võ or szá gos
szö vet ség nek, vagy ma guk tag jai az OÉT-nek, egyen lõ
arány ban ré sze sed nek a fel oszt ha tó pont szám ból.

6. Az ága zat nem zet kö zi mun kál ta tói szer ve ze te i hez
 való tar to zás

Nem zet kö zi ága za ti szö vet ség hez  való tar to zás alap ján
össze sen 5 pont oszt ha tó fel. Azok a mun kál ta tói ér dek -
kép vi se le tek, ame lyek tag jai az adott ága zat nem zet kö zi
mun kál ta tói szer ve ze té nek, egyen lõ arány ban ré sze sed nek 
a fel oszt ha tó pont szám ból.

Amennyi ben az adott ága zat ban nincs nem zet kö zi mun -
kál ta tói szer ve zet, ak kor az egyes szer ve ze tek nek a töb bi
öt fel té tel alap ján ka pott pont szá ma it a 100/95-szö rö sük re
kell emel ni.

III. Kormány rendeletek

A Kormány
142/2009. (VII. 6.) Korm.

rendelete

az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
 szóló 288/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet

módosításáról

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

1.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 91.  §
(5) be kez dés b) pont já ban a „hat hó na pon be lül” szö veg -
rész he lyé be a „nyolc hó na pon be lül” szö veg lép.

2.  §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 288/2008.
(XII. 9.) Korm. ren de let (Ámrm.) 2.  § (3) be kez dé sé ben
a „2009. jú ni us 30-át” szö veg rész he lyé be a „2009. de cem -
ber 31-ét” szö veg lép.

3.  §

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

(2) Az Ámr. e ren de let tel mó do sí tott 95.  § (5) be kez dé -
sét, va la mint az Ámrm. e ren de let tel mó do sí tott 2.  § (3) be -
kez dé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

A Kormány   
143/2009. (VII. 6.) Korm.

rendelete

 az er dõ gaz dál ko dá si és er dõ vé del mi bír ság
mér té ké rõl és ki szá mí tá sá nak módjáról

A Kor mány az er dõ rõl, az erdõ vé del mé rõl és az er dõ -
gaz dál ko dás ról  szóló 2009. évi XXXVII. tör vény 112.  §
(1) be kez dés b) 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 ket ren de li:

Általános rendelkezések

1.  §

Az er dõ gaz dál ko dá si és er dõ vé del mi bír ság mér té ke az
er dõ rõl, az erdõ vé del mé rõl és az er dõ gaz dál ko dás ról
 szóló 2009. évi XXXVII. tör vény (a továb biak ban: Evt.)

82.  § (1) be kez dés sze rin ti er dõ vé del mi já ru lék alap
(a továb biak ban: EJA) 3–4.  § sze rin ti szor za ta.

2.  §

Ha a jog el le ne sen ki ter melt fa anyag mennyi sé ge az el já -
rás so rán hely szí ni fel mé rés sel nem ál la pít ha tó meg, a bír -
ság alap já ul szol gá ló fa tér fo gat mennyi sé gét az Or szá gos
Er dõ ál lo mány Adat tár ada ta i nak ala pul vé te lé vel az er dé -
sze ti ha tó ság ál la pít ja meg.

Az erdõgazdálkodási bírság

3.  §

(1) Az er dõ gaz dál ko dó ra ki sza ban dó er dõ gaz dál ko dá si
bír ság mér té ke:

a) az Evt. 107.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: a ki ter melt fa anyag után köb mé te ren ként
0,2 EJA;

b) az Evt. 107.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: a jog sér tés sel érin tett er dõ rész le ten ként
0,1 EJA;

c) az Evt. 107.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: er dõ rész le ten ként 0,1 EJA;

d) az Evt. 107.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: al kal man ként az erdõ ká ro sí tá sá nak mér té -
ké tõl és az el he lye zett szenny víz, szenny víz iszap, híg trá -
gya vagy ta laj szennye zõ anyag mennyi ség tõl füg gõ en
0,5 EJA–5,0 EJA;

e) az Evt. 107.  § (1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint az Evt. 73.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt elõ -
írásokat meg sér té se ese tén hek tá ron ként 0,5 EJA, az Evt.
73.  § (2), az Evt. 74.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt elõ írásokat 
meg sér té se ese tén hek tá ron ként 2,0 EJA;

f) az Evt. 107.  § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: az úju lat, a vissza ma ra dó ál lo mány ká ro so -
dá sá nak mér té ké tõl füg gõ en hek tá ron ként 0,5 EJA–
5,0 EJA;

g) az Evt. 107.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: al kal man ként 0,3 EJA;

h) az Evt. 107.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: er dõ rész le ten ként 0,3 EJA;

i) az Evt. 107.  § (1) be kez dés i) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: al kal man ként 0,3 EJA;

j) az Evt. 107.  § (1) be kez dés j) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: a szak sze rût len be avat ko zás sal érin tett te rü -
let után a ká ro sí tás mér té ké tõl füg gõ en hek tá ron ként
1,0 EJA–2,0 EJA;

k) az Evt. 107.  § (1) be kez dés k) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: a ká ro so dott te rü let után hek tá ron ként
0,5 EJA;

l) az Evt. 107.  § (1) be kez dés l) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: éven ként és hek tá ron ként 0,5 EJA;

23714 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/93. szám



m) az Evt. 107.  § (1) be kez dés m) pont já ban meg ha tá -
ro zot tak ese tén: át me ne ti, kul túr, va la mint fa ül tet vény ter -
mé szet es sé gi ál la po tú er dõk ben hek tá ron ként 0,3 EJA, ter -
mé szet sze rû és szár ma zék ter mé szet es sé gi ál la po tú er dõk -
ben hek tá ron ként 0,6 EJA;

n) az Evt. 107.  § (1) be kez dés n) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: hek tá ron ként 1,0 EJA;

o) az Evt. 107.  § (1) be kez dés o) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén al kal man ként: 1,0 EJA;

p) az Evt. 107.  § (1) be kez dés p) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén al kal man ként: 0,1 EJA;

q) az Evt. 107.  § (1) be kez dés q) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén al kal man ként: 0,1 EJA;

r) az Evt. 107.  § (1) be kez dés r) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén al kal man ként: 0,3 EJA.

(2) Ha az erdõ tu laj do no sa, az in gat lan-nyil ván tar tás ba
be jegy zett va gyon ke ze lõi, föld hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti,
hasz ná la ti jog jo go sult ja az Evt. 107.  § (2) be kez dés sze -
rin ti kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az erdõ ve szé lyez -
te té sé nek mér té ké tõl füg gõ en al kal man ként 1,0 EJA–
5,0 EJA er dõ gaz dál ko dá si bír sá got kö te les fi zet ni.

(3) Aki az Evt. 107.  § (3) be kez dés a) pont já ban fog lal -
ta kat meg valósítja

a) fi gyel mez te tés ben ré sze sül;
b) ha az a) pont ban fog lal tak el le né re, an nak köz lé sé tõl

szá mí tott 30 na pon be lül nem tesz ele get kö te le zett sé gé -
nek: föld rész le ten ként 0,1 EJA er dõ gaz dál ko dá si bír sá got
kö te les fi zet ni.

(4) Aki
a) az Evt. 107.  § (3) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat

meg valósítja: hek tá ron ként 0,5 EJA;
b) az Evt. 107.  § (3) be kez dés c) pont já ban fog lal ta kat

meg valósítja: hek tá ron ként 0,2 EJA;
c) az Evt. 107.  § (3) be kez dés d) pont já ban fog lal ta kat

meg valósítja: al kal man ként 0,2 EJA;
d) az Evt. 107.  § (3) be kez dés e) pont já ban fog lal ta kat

meg valósítja: al kal man ként 0,3 EJA
er dõ gaz dál ko dá si bír sá got kö te les fi zet ni.

Az erdõvédelmi bírság

4.  §

(1) Aki
a) az Evt. 108.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kat

meg valósítja: al kal man ként a jog sér tés sel érin tett te rü let
nagy sá gá tól és az erdõ ká ro so dá sá tól füg gõ en 0,3 EJA–
3,0 EJA;

b) az Evt. 108.  § (1) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: al kal man ként az erdõ ká ro sí tá sá nak mér té -
ké tõl és az el he lye zett hul la dék mennyi sé gé tõl füg gõ en
0,5 EJA–5,0 EJA;

c) az Evt. 108.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: al kal man ként a gyûj tött mennyi ség tõl füg -
gõ en 0,5 EJA–5,0 EJA;

d) az Evt. 108.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja, a ki vá gott fa köb mé te re ként 0,3 EJA, de leg -
alább 0,3 EJA;

e) az Evt. 108.  § (1) be kez dés e) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja 0,1 EJA, mo tor fû rész ese tén 0,2 EJA;

f) az Evt. 108.  § (1) be kez dés f) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: al kal man ként az erdõ ká ro sí tá sá nak mér -
tékétõl füg gõ en 0,1 EJA–5,0 EJA;

g) az Evt. 108.  § (1) be kez dés g) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: al kal man ként 0,1 EJA–0,5 EJA;

h) az Evt. 108.  § (1) be kez dés h) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: 0,2 EJA, ha a jog sér tés kö vet kez mé nye ként
er dõ tûz ala kul ki 1,0 EJA;

i) az Evt. 108.  § (1) be kez dés i) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: 0,1 EJA;

j) az Evt. 108.  § (1) be kez dés j) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: a kár oko zás mér té ké tõl füg gõ en 0,2 EJA–
1,0 EJA;

k) az Evt. 108.  § (1) be kez dés k) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja 0,2 EJA;

l) az Evt. 108.  § (1) be kez dés l) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja 2,0 EJA;

m) az Evt. 108.  § (1) be kez dés m) pont já ban fog lal ta kat
meg valósítja: az igény be vett te rü let után az Evt. 81.  §
(2)–(4) be kez dés sze rin ti er dõ vé del mi já ru lék há rom szo -
ro sá nak meg fe le lõ, de leg alább 1,0 EJA er dõ vé del mi bír -
sá got; a ki ala kult ál la pot fenn ma ra dá sá nak en ge dé lye zé se
ese tén az Evt 81.  § (2)–(4) be kez dés sze rin ti er dõ vé del mi
já ru lék tíz sze re sé nek meg fe le lõ, de leg alább 1,0 EJA er dõ -
vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni.

(2) Ha az erdõ tu laj do no sa, in gat lan-nyil ván tar tás ba be -
jegy zett va gyon ke ze lõi, föld hasz ná la ti, ha szon él ve ze ti,
hasz ná la ti jog jo go sult ja az Evt. 108.  § (2) be kez dés sze -
rin ti kö te le zett sé gét meg sér ti, a ki ter melt fa anyag után
köb mé te ren ként 0,2 EJA er dõ vé del mi bír sá got kö te les
 fizetni.

(3) A va dá szat ra jo go sult
a) az Evt. 108.  § (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -

zot tak ese tén: a ká ro sí tás sal érin tett te rü let után az erdõ
 károsításának mér té ké tõl füg gõ en hek tá ron ként 0,2 EJA–
2,0 EJA,

b) az Evt. 108.  § (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: a ká ro sí tás sal érin tett te rü let után hek tá ron -
ként 1,0 EJA,

c) az Evt. 108.  § (3) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak ese tén: a ká ro sí tás sal érin tett te rü let után hek tá ron -
ként 0,5 EJA
er dõ vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni.
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5.  §

Há rom éven be lü li is mé telt jog sér tés ese tén az er dõ vé -
del mi bír ság té tel, va la mint a ki szab ha tó bír ság alsó és fel -
sõ ha tá ra a két sze re sé re emel ke dik.

Záró rendelkezések

6.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 10-én lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé se után el kö ve tett jog sér té sek ese tén
kell al kal maz ni.

7.  §

(1) Az e ren de let ki hir de té sé tõl szá mí tott 45. na pig el kö -
ve tett jog sér té sek ese tén ki sza ban dó bír ság össze ge nem
le het ma ga sabb, mint az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl
 szóló 1996. évi LIV. tör vény alap ján ugyan azon tény ál lás
alap ján ki szab ha tó bír ság leg ma ga sabb össze ge. E ren de -
let ki hir de té sé tõl szá mí tott 45. na pig el kö ve tett olyan jog -
sér té sek ese tén, ame lye ket az er dõ rõl és az erdõ vé del mé -
rõl  szóló 1996. évi LIV. tör vény bír ság gal súj ta ni nem ren -
del, bír ság ki sza bá sá nak nincs he lye.

(2) A 7.  § a ki hir de té sé tõl szá mí tott 46. na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter

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

A honvédelmi miniszter
9/2009. (VII. 6.) HM

rendelete

a kedvezményes üdültetés rendjérõl  szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés g) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 
2004. évi CV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006.

(IV. 3.) Korm. ren de let 32/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A ked vez mé nyes üdül te tés rend jé rõl  szóló 35/2002.
(V. 10.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) a 13.  §-t köve -
tõen, a „Té rí té si dí jak” al cí met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
13/A. és 13/B.  §-sal egé szül ki:

„13/A.  § A ked vez mé nyes üdü lés so rán a napi ét ke zés
nyers anyag ér té ke a HM Kht. üdü lõ i ben tel jes pan zió ese -
tén net tó 1570 Ft/fõ/nap, fél pan zió ese tén an nak ebéd
 hányaddal csök ken tett ré sze, a KORK-ban a VI. szá mú
élel me zé si nor ma pénz ér té ke.

13/B.  § A kül- és bel föl di gyer mek- és if jú sá gi tá bo rok
ne ve lõ it és kí sé rõ it a HM Kht. biz to sít ja.”

2.  §

(1) Az R. 14.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az igény jo go sult a 4–6.  §-ok ban meg ha tá ro zott
üdü lé si for mák, va la mint a 11.  §-ban sza bá lyo zott pi he né si 
for ma ese tén a 3. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott ked -
vez mé nyes té rí té si dí jat fi ze ti. Ha több ágyas szo bát az
igény jo go sult egye dül vesz igény be, a ked vez mé nyes
 üdülés té rí té si díja a ked vez mé nyes té rí té si díj 120%-a.
A KORK el lá tá sát igény be ve võ nem igény jo go sult a ked -
vez mé nyes té rí té si díj 130%-át fi ze ti meg. A 3. szá mú mel -
lék let sze rin ti ked vez mé nyes té rí té si dí jak – az eu ró ban
meg ál la pí tott díj ki vé te lé vel – az áfát nem tar tal maz zák.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A ked vez mé nyes té rí té si díj a tel jes pan zió, így

a reg ge li, az ebéd vagy úti cso mag és a va cso ra költ sé ge it
tar tal maz za. Fél pan zi ós el lá tás ese tén az 1 fõre és 1 nap ra
esõ ked vez mé nyes té rí té si dí jat net tó 320 Ft-tal kell mér sé -
kel ni.”

3.  §

Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

4.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 7-én lép ha tály ba, és a ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 9/2009. (VII. 6.) HM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 35/2002. (V. 10.) HM ren de let hez

BELFÖLDI EGYÉNI, CSALÁDOS ÜDÜLÉS

Elõ-utó sze zon Fõ sze zon

tel jes pan zió tel jes pan zió

Az üdü lõ meg ne ve zé se Szo ba ka te gó ria net tó té rí té si díj (fõ/nap) net tó té rí té si díj (fõ/nap)

An na völgy fa ház kom fort nél kül 1 240 1 360

für dõ szo bás szo ba 1 960 2 720

Ba la ton ke ne se I.-es vil la 3 720 4 400

II.III.A-B vil la 3 040 3 960

I. szál ló, fo lyó vi zes szo ba WC nél kül 1 600 1 880

I. szál ló, für dõ szo bás szo ba WC nél -
kül

1 680 2 040

III. szál ló apart man 3 120 4 040

IV. szál ló lak osz tály 2 520 3 640

I.–II.–IV. szál ló; IV.-es vil la für dõ -
szo bás szo ba

2 120 2 960

Ba la ton ke ne se fa ház kom for tos fa ház 2 120 2 960

Bu ják für dõ szo bás szo ba 1 960 2 720

lak osz tály 3 120 3 640

Er dõ bé nye für dõ szo bás szo ba 1 960 2 720

fo lyó vi zes szo ba WC nél kül 1 600 1 880

lak osz tály 3 120 3 640

vil la 3 120 4 040

Göd für dõ szo bás szo ba 1 960 2 720

lak osz tály 3 120 3 640

Haj dú szo bosz ló kom for tos fa ház 1 680 2 040

für dõ szo bás szo ba 1 800 2 040

lak osz tály 3 120 3 640

Mát ra há za für dõ szo bás szo ba 1 960 2 720

lak osz tály 3 120 3 640

KORK ven dég egy ség (ház, szo ba) 1 520 1 520

BELFÖLDI GYERMEKÜDÜLÉS HAZAI GYERMEKÜDÜLÕBEN

V4 gyer mek tá bor 1 fõ/14 nap, 13 éj 29 400

Ba la ton ke ne se fa ház 1 fõ/12 nap, 11 éj 22 280

KÜLFÖLDI EGYÉNI, CSALÁDOS ÉS GYERMEKÜDÜLÉS

kül föl di egy sze rû sí tett cse re üdül te tés (egyé ni uta zás sal) 2 960 fõ/nap

kül föl di egy sze rû sí tett cse re üdül te tés (légi szál lí tás sal) 8 400 fõ/nap

kül föl di gyer mek cse re üdül te tés 41 920 fõ/tá bor

In ter na ti o nal CLIMS Camp (ICC) 380 EUR + 36 960 fõ/tá bor

kül föl di egy sze rû sí tett cse re üdül te tés (Mal lor ca) 165 520 fõ/tur nus

kül föl di egy sze rû sí tett cse re üdül te tés (Ma la ga) 142  800 fõ/tur nus

kül föl di egy sze rû sí tett cse re üdül te tés (Por tu gá lia) 165520 fõ/tur nus

re giszt rá ci ós költ ség be fi ze tett té rí té si díj 20%
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

34/2009. (VII. 6.) KHEM
rendelete

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti
személyszállítás és helyközi (távolsági)

autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási
intézmények által rendelt belföldi autóbusz

különjáratok legmagasabb díjairól  szóló
48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet

módosításáról

Az árak meg ál la pí tá sá ról szó ló 1990. évi LXXXVII.
tör vény 7. § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren -
de let 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) A bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti
sze mély szál lí tás és hely kö zi (tá vol sá gi) au tó busz-köz le -
ke dés, va la mint a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ren -
delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok leg ma ga sabb dí ja i ról
 szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §  (5)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A hely biz to sí tás díja a me net dí jon fe lül 140 Ft.
(6) A vas úti In ter city (IC) vo nat pót jegy díja 400 Ft,

amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö te le zõ
hely biz to sí tás sal köz le ke dõ In ter city (IC) vo na tok ra a pót -
jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is kö te le zõ.

(7) A vas úti In ter city Ra pid (ICR) vo nat pót jegy díja
540 Ft, amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö -
te le zõ hely biz to sí tás sal köz le ke dõ In ter city Ra pid (ICR)
vo na tok ra a pót jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is kö -
te le zõ.”

(2) Az R. 1.  § (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(10) Az  (5)–(7) be kez dés ben, va la mint az 1–3. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott dí jak az ál ta lá nos for gal mi adó
össze gét is tar tal maz zák.”

2.  §

Az R. 2.  § (2) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Kü lön-kü lön kell az egyes rész tá vol sá go kat figye lembe 
ven ni]

„a) MÁV-START Zrt., a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és
a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zrt. szol gál ta tá si te rü le tét
is érin tõ uta zá sok so rán,”

[ha az uta zás me net jeggyel tör té nik.]

3.  §

(1) Az R. 1–3. mel lék le tei he lyé be az 1–3. mel lék le tek
lép nek.

(2) Az R. 4–5. mel lék le te a 4. mel lék let sze rint mó do sul.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 15-én lép ha tály ba, és
2009. ok tó ber 16-án ha tá lyát vesz ti.

(2) A nem meg ha tá ro zott nap ra, il let ve az ér vé nyes ség
elsõ nap já nak meg ha tá ro zá sa nél kül ki adott me net je gyek
2009. jú li us 15-étõl csak a régi és az új ár kö zöt ti díj kü lön -
bö zet meg fi ze té se után hasz nál ha tó ak fel. A fel hasz ná lat -
lan me net je gye ket a vas úti szol gál ta tó ke ze lé si költ ség fel -
szá mí tá sa nél kül 2009. ok tó ber 15-éig vissza vált ja.

(3) Az R. 4.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 4.  § (2)–(3) be -
kez dé sé ben a „bu da pes ti egye sí tett bér le tek” szö veg rész
he lyé be a „Bu da pest-bér le tek” szö veg, 4.  § (5) be kez dé sé -
ben a „bu da pes ti egye sí tett bér let tel” szö veg rész he lyé be
a „Bu da pest-bér let tel” szö veg lép.

Hó nig Pé ter s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelethez

„1. mel lék let a 48/2007. (IV. 26.) GKM ren de let hez

1. Egy útra  szóló menetdíjak (forintban)

Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú me net jegy
az au tó busz-köz le ke dés ben
és a vas úti köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

b) El sõ osz tá lyú
vas úti me net jegy

c) 50%-os ked vez mé nyes
me net jegy

au tó busz-köz le ke dés ben
és a vas úti köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

d) 90%-os ked vez mé nyes
me net jegy

au tó busz-köz le ke dés ben
és a vas úti köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

 5 135 165  65 15

10 210 265 105 20

15 265 330 135 25

20 320 400 160 30

25 400 500 200 40

30 480 600 240 50

35 560 695 280 55

40 635 795 320 65

45 715 895 360 70

50 795 995 400 80

60 955 1200 480 95

70 1120 1390 560 110

80 1270 1590 635 125

90 1430 1790 715 145

100 1590 1990 795 160

120 1880 2350 940 190

140 2160 2700 1080 215

160 2420 3030 1210 240

180 2680 3350 1340 270

200 2920 3650 1460 290

220 3160 3940 1580 315

240 3380 4220 1690 340

260 3590 4490 1800 360

280 3790 4740 1900 380

300 3980 4980 1990 400

350 4420 5520 2210 440

400 4780 5980 2390 480

450 5080 6350 2540 510

500 5310 6640 2660 530

500 fe lett 5480 6850 2740 550
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2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

a) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes te rü le ti ér vé nyes sé gû bér le tek
ára (fo rint ban)

Havi Éves

or szá gos 111 300 1 113 000

ke le ti vagy nyu ga ti or szág rész re  szóló  89 000   890 000

me gyei  76 300   763 000

b) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes vi szony la ti ér vé nyes sé gû bér le -
tek ára (fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

Havi Éves

 5  6 930  69 300

10 10 300 103 000

15 14 200 142 000

20 19 000 190 000

25 23 800 238 000

30 28 800 288 000

35 33 400 334 000

40 38 200 382 000

45 42 900 429 000

50 47 700 477 000

60 57 200 572 000

70 66 800 668 000

80 76 300 763 000

90 85 900 859 000

100 95 300 953 000

100 fe lett 104 800 1 048 000 

3. A havi- és félhavi bérletek és a 30 napos bérlet ára, valamint a munkába járásra szolgáló bérletek díjai

a) Ha vi bér let, 30 na pos bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

 5  5 310 1 060  4 250   740  4 570

10  8 500 1 700  6 800 1 190  7 310

15 10 600 2 120  8 480 1 480  9 120

20 12 700 2 500 10 200 1 800 10 900

25 15 900 3 200 12 700 2 200 13 700

30 19 100 3 800 15 300 2 700 16 400

35 22 300 4 500 17 800 3 100 19 200

40 25 500 5 100 20 400 3 600 21 900

45 28 700 5 700 23 000 4 000 24 700

50 31 900 6 400 25 500 4 500 27 400
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Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

 60 38 200  7 600 30 600 5 300 32 900

 70 44 600  8 900 35 700 6 200 38 400

 80 51 000 10 200 40 800 7 100 43 900

 90 57 400 11 500 45 900 8 000 49 400

100 63 700 12 700 51 000 8 900 54 800

120 75 200 15 000 60 200 10 500 64 700

140 86 300 17 300 69 000 12 100 74 200

160 96 900 19 400 77 500 13 600 83 300

180 107 100 21 400 85 700 15 000 92 100

200 116 900 23 400 93 500 16 400 100 500

220 126 200 25 200 101 000 17 700 108 500

240 135 100 27 000 108 100 18 900 116 200

260 143 600 28 700 114 900 20 100 123 500

280 151 700 30 300 121 400 21 200 130 500

300 159 300 31 900 127 400 22 300 137 000

350 176 600 35 300 141 300 24 700 151 900

400 191 200 38 200 153 000 26 800 164 400

450 203 200 40 600 162 600 28 400 174 800

500 212 500 42 500 170 000 29 700 182 800

500 fe lett 219 100 43 800 175 300 30 700 188 400

b) Fél ha vi bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 2 660 530 2 130 370 2 290

10 4 250 850 3 400 590 3 660

15 5 310 1 060 4 250 740 4 570

20 6 370 1 270 5 100 890 5 480

25 7 970 1 590 6 380 1 120 6 850

30 9 560 1 910 7 650 1 340 8 220

35 11 200 2 240 8 960 1 570 9 630

40 12 700 2 500 10 200 1 800 10 900

45 14 300 2 900 11 400 2 000 12 300

50 15 900 3 200 12 700 2 200 13 700

60 19 100 3 800 15 300 2 700 16 400

70 22 300 4 500 17 800 3 100 19 200

80 25 500 5 100 20 400 3 600 21 900

90 28 700 5 700 23 000 4 000 24 700

100 31 900 6 400 25 500 4 500 27 400
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Tá vol ság
(km)

Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

120 37 600 7 500 30 100 5 300 32 300

140 43 100 8 600 34 500 6 000 37 100

160 48 400 9 700 38 700 6 800 41 600

180 53 500 10 700 42 800 7 500 46 000

200 58 400 11 700 46 700 8 200 50 200

220 63 100 12 600 50 500 8 800 54 300

240 67 600 13 500 54 100 9 500 58 100

260 71 800 14 400 57 400 10 100 61 700

280 75 800 15 200 60 600 10 600 65 200

300 79 700 15 900 63 800 11 200 68 500

350 88 300 17 700 70 600 12 400 75 900

400 95 600 19 100 76 500 13 400 82 200

450 101 600 20 300 81 300 14 200 87 400

500 106 200 21 200 85 000 14 900 91 300

500 fe lett 109 600 21 900 87 700 15 300 94 300
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4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló
havibérletek és 30 napos bérletek ára*

Tá vol ság
(km)

90%-os ked vez mé nyes bér let

 5   530

10   850

15 1 060

20 1 270

25 1 590

30 1 910

35 2 230

40 2 550

45 2 870

50 3 190

60 3 820

70 4 460

80 5 100

90 5 740

100 6 370

Tá vol ság
(km)

90%-os ked vez mé nyes bér let

120  7 520

140  8 630

160  9 690

180 10 700

200 11 700

220 12 600

240 13 500

260 14 400

280 15 200

300 15 900

350 17 700

400 19 100

450 20 300

500 21 300

500 fe lett 21 900

* A fél ha vi bér let ára a havi bér let árá nak fele”



2. melléklet
a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelethez

„2. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja
a helyközi menetrend szerinti

autóbusz-közlekedésben

Tá vol ság (km)
Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja

(Ft)

1–50 140

51–100 180

100 fe lett 245

Ku tya szál lí tá sért és az au tó busz ba be vitt, a ké zi -
poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je del mû cso ma gok
to váb bí tá sá ért az úti poggyász fu va ro zá sá ra meg ha tá ro zott
dí jat kell fi zet ni. Ke rék pár a ke rék pár szál lí tá sá ra al kal mas 
au tó bu szo kon szál lít ha tó, az al kal mas sá got a szol gál ta tó
kö te les az au tó bu szo kon fel tün tet ni.

Díj men tes a vak ve ze tõ, moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és 
a rend õrségi ku tya szál lí tá sa.

2. Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja a vas úti
köz le ke dés ben

Tá vol ság (km)
Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja

da ra bon ként
(Ft)

 5  440

 10  440

 15  440

 20  440

 25  440

 30  440

 35  440

 40  440

 45  440

 50  440

 60  525

 70  615

 80  700

 90  790

100  875

120 1 030

140 1 190

160 1 330

180 1 470

Tá vol ság (km)
Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja

da ra bon ként
(Ft)

200 1 610

220 1 740

240 1 860

260 1 970

280 2 090

300 2 190

350 2 430

400 2 630

450 2 790

500 2 920

500 fe lett 3 010

3. Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint
a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben

a) Egy útra  szóló

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

Tá vol ság (km) Fo rint ban

 5 200

 10 200

 15 200

 20 200

 25 200

 30 200

 35 200

 40 200

 45 200

 50 200

 60 240

 70 280

 80 320

 90 360

100 400

120 470

140 540

160 605

180 670

200 730

220 790

240 845

260 900
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Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

Tá vol ság (km) Fo rint ban

280  950

300  995

350 1100

400 1200

450 1270

500 1330

500 fe lett 1370

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

b) Ha vi bér let, 30 na pos bér let

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

Tá vol ság (km) Fo rint ban

 5 1 190

10 1 910

15 2 390

20 2 860

25 3 580

30 4 300

35 5 020

40 5 740

45 6 460

50 7 180

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

Tá vol ság (km) Fo rint ban

 60  8 600

 70 10 000

 80 11 500

 90 12 900

100 14 300

120 16 900

140 19 400

160 21 800

180 24 100

200 26 300

220 28 400

240 30 400

260 32 300

280 34 100

300 35 800

350 39 700

400 43 000

450 45 700

500 47 800

500 fe lett 49 300

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.”
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3. melléklet a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelethez

„3. mel lék let a 48/2007. (IV. 26.) GKM ren de let hez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja

1. A dí jak az au tó bu szok ülõ he lye i tõl és kom fort fo ko za tá tól füg gõ en a kö vet ke zõk:

Díj cso port
Ülõ hely

(fõ)

Ke re kít ve

alap kom fort ext ra

I. 9–20

Ft/km 205 270 350

Ft/óra 2 560 3 380 4 380

Leg cse ké lyebb díj (Ft) 12 800 16 900 21 900

II. 21–40

Ft/km 270 350 415

Ft/óra 3 380 4 380 5 190

Leg cse ké lyebb díj (Ft) 16 900 21 900 26 000

III. 41–54

Ft/km 350 415 495

Ft/óra 4 380 5 190 6 190

Leg cse ké lyebb díj (Ft) 21 900 26 000 31 000

IV. 55 fe lett

Ft/km 415 495 570

Ft/óra 5 190 6 190 7 130

Leg cse ké lyebb díj (Ft) 26 000 31 000 35 700

V. Csuk lós

Ft/km 525

Ft/óra 6 560

Leg cse ké lyebb díj (Ft) 32 800

Az ülõ he lyek szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá nak
mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let sze rin ti be so ro lást kell al kal maz ni.

2. a) Az „alap kom fort” fo ko zat ba tar toz nak azon au tó bu szok, ame lyek nem fe lel nek meg leg alább a „kom for tos” ka -
te gó ri á ban elõ írt jel lem zõk mind egyi ké nek.

b) A „kom fort” ka te gó ri á ba tar to zó au tó bu szok nak leg alább a kö vet ke zõ fel sze relt ség gel kell ren del kez ni ük:

– nap vé dõ ro let ta vagy füg göny az utas ab lak nál,

– mik ro fon és hang erõ sí tõ az au tó busz-ve ze tõ vagy utas kí sé rõ szá má ra (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes sé gû),
utas té ri hang szó rók kal,

– az utas tér tõl el kü lö ní tett, kü lön zár ha tó poggyász tér vagy után fu tó (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség),

– lég kon di ci o ná lás.

c) A „ki emelt kom fort” ka te gó ri á jú au tó bu szok nak a „kom for tos” ka te gó ria kö ve tel mé nye in fe lül ren del kez ni ük kell:

– vi de ó val (41 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén leg alább 2 kép er nyõ vel),

– for ró ital-au to ma tá val,

– víz öb lí té ses vagy ké mi ai mû köd te té sû WC-vel,

– az át já ró felé ki moz dít ha tó ülés sel,

– 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség ese tén is mik ro fon nal és hang erõ sí tõ vel az au tó busz-ve ze tõ vagy utas kí sé rõ szá má ra, 
utas té ri hang szó rók kal.

A „kom for tos” és a „ki emelt kom for tú” fo ko zat ba ak kor so rol ha tó va la mely au tó busz, ha a fo ko zat ra meg ha tá ro zott
fel té te lek mind egyi ké nek meg fe lel.

3. A díj szá mí tás mód ját az ha tá roz za meg, hogy a kü lön já rat idõ tar ta ma leg fel jebb 72 óra vagy azt meg ha lad ja.

a) A 72 óra vagy en nél rö vi debb idõ tar ta mú kü lön já ra tért a dí jat vagy la gos szá mí tás sal úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy
az au tó busz ülõ hely szá má ra, il let ve tí pu sá ra és kom fort fo ko za tá ra ér vé nyes óra-, il let ve ki lo mé ter dí jat meg kell szo roz ni 
a díj szá mí tá si idõ vel, ille tõ leg a díj szá mí tá si tá vol ság gal.
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A két ered mény kö zül a ma ga sabb dí jat kell fel szá mí ta ni. Ha az így szá mí tott díj nem éri el au tó bu szon ként a leg cse ké -
lyebb dí jat, ak kor meg ál la po dás sze rin ti, de leg fel jebb a leg cse ké lyebb díj nak meg fe le lõ a fi ze ten dõ díj. Ha a kü lön já ra -
tot – ugyan azon sze mé lyek bõl álló cso port szál lí tá sa cél já ból – egy nap fo lya mán több ször kell ki ál lí ta ni, a leg cse ké -
lyebb dí jat a napi szál lí tá sok be fe je zé se után egy szer le het fel szá mí ta ni.

A díj szá mí tá si idõ: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du lás tól, a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig el telt idõ, az ál ta lá -
nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész órá ra ke re kít ve.

A díj szá mí tá si tá vol ság: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du lás tól a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig meg tett ki lo mé -
ter, az ál ta lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész ki lo mé ter re ke re kít ve.

b) A 72 órát meg ha la dó kü lön já ra tok dí ját – az au tó busz ülõ hely szá má ra és kom fort fo ko za tá ra fi gye lem mel – a meg -
tett tá vol ság alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A díj szá mí tá si tá vol sá got az a) pont ban elõ ír tak sze rint kell meg ha tá roz ni, ha azon ban au tó bu szon ként és nap tá ri na -
pon ként a tel je sít mény nem éri el a 100 km-t, meg egye zés sze rin ti, de leg fel jebb 100 km ve he tõ szá mí tás ba. Min den
meg kez dett 24 óra tel jes nap nak szá mít.

c) A kü lön já rat ál tal meg tett ki lo mé ter-tá vol sá got az au tó busz me net író ké szü lé ke, an nak hi á nyá ban a ki lo mé -
ter-szám lá ló szer ke zet ál lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni. Ha a ki lo mé ter-szám lá ló szer ke zet út köz ben meg hi bá so dik,
a ki lo mé ter-tá vol sá got a min den ko ri leg újabb ki adá sú út há ló za ti tér kép alap ján kell ki szá mí ta ni.

4. Ha a szol gál ta tó a meg ren de lés vissza iga zo lá sá ban sze rep lõ nél ma ga sabb vagy ala cso nyabb ka te gó ri á ba tar to zó
au tó buszt ál lít ki, mind két eset ben az ala cso nyabb ka te gó ria sze rin ti dí jat kell fel szá mí ta ni.

5. A dí jak al kal ma zá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá got a meg ren de lõ kö te les iga zol ni.

6. A kü lön já rat tel je sí té se so rán fel me rü lõ au tó pá lya-hasz ná la ti, par ko lá si és komp dí jak a meg ren de lõt ter he lik.”

4. melléklet a 34/2009. (VII. 6.) KHEM rendelethez

1. Az R. 4. mel lék let 1. pont já ban a „bu da pes ti egye sí tett bér let” szö veg rész he lyé be a „Bu da pest-bér let” szö veg lép.

2. Az R. 4. mel lék let 1. pont já ban sze rep lõ táb lá zat 8. pont já ban a „Sze me re te lep” szö veg rész he lyé be a „Fe ri hegy”
szö veg lép.

3. Az R. 4. mel lék let 2. pont já ban a „bu da pes ti egye sí tett bér let tel” szö veg rész he lyé be a „Bu da pest-bér let tel” szö -
veg, a „bu da pes ti egye sí tett bér le tek” szö veg rész he lyé be a „Bu da pest-bér le tek” szö veg lép.

4. Az R. 5. mel lék let 1. pont já ban a „bu da pes ti egye sí tett bér let tel” szö veg rész he lyé be a „Bu da pest-bér let tel” szö -
veg, 1. pont d) al pont já ban a „bu da pes ti egye sí tett bér le tek” szö veg rész he lyé be a „Bu da pest-bér le tek” szö veg lép.

5. Az R. 5. mel lék let 2. pont já ban a „bu da pes ti egye sí tett bér let tel” szö veg rész he lyé be a „Bu da pest-bér let tel” szö -
veg lép.
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VII. Jog egy sé gi
 határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2009. BJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak bün te tõ
jog egy sé gi ta ná csa Bu da pes ten, 2009. év jú ni us hó 8. nap ján
tar tott nyil vá nos ülé sen a Leg fel sõbb Bí ró ság Bfv. I. Ta ná -
csá nak in dít vá nya alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

1. Nem ál la pít ha tó meg a csa lás (Btk. 318.  §) bûn cse -
lek mé nyé ben a bû nös sé ge an nak a ter helt nek, aki nek
a köl csön fel vé te le kor szán dé ká ban áll a köl csön vissza fi -
ze té se, és en nek a re á lis le he tõ sé ge is adott, de a hi tel meg -
szer zé se ér de ké ben a pi a ci ala pú köl csön fo lyó sí tá sá nak
fel té te lei te kin te té ben a hi tel in té ze tet té ve dés be ejti és
a pénz ügyi in téz mény e meg té vesz té se foly tán fo lyó sít ja
ré szé re az igé nyelt köl csönt. Az ilyen cse lek mény a Btk.
297/A.  §-ában fog lalt fel té te lek (úgy, mint a gaz da sá gi te -
vé keny ség gya kor lá sá hoz fo lyó sí tan dó hi tel nyúj tá sa ér de -
ké ben  valótlan tar tal mú ok irat fel hasz ná lá sa) ese tén hi te le -
zé si csa lás bûn tet té nek mi nõ sül het.

2. A hi tel in té zet meg té vesz té sé vel meg szer zett pénz -
köl csön rend sze res tör lesz té se, il let ve vissza fi ze té se ál ta -
lá ban a vissza fi ze té si szán dék ko moly sá gá ra és a kár oko -
zá si szán dék hi á nyá ra utal.

3. Ha a hi tel nyúj tás nem pi a ci fel té te lek mel lett tör té -
nik, ha nem arra va la mely gaz da ság po li ti kai cél ból az ál -
lam vagy más – a Btk. 288.  §-ában, il let ve a 314.  §-ában
meg ha tá ro zott – szer ve zet ál tal tá mo ga tott ked vez mé nyes
fel té te lek kel és/vagy cél jel leg gel ke rült sor, ak kor a cse -
lek mény rend sze rint a jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg -
szer zé se bûn tet té nek, il let ve az Eu ró pai Unió pénz ügyi ér -
de kei meg sér té se bûn tet té nek mi nõ sül het, és a csa lás meg -
ál la pí tá sá ra csak ak kor ke rül het sor, ha a csa lás bün te té si
té te le a hi vat ko zott bûn cse lek mé nyek bün te té si té te lé nél
sú lyo sabb.

4. A csa lás bûn tet te és más bûn cse lek mé nyek  miatt fo -
lya mat ban volt bün te tõ ügy ben a Nyír egy há zi Vá ro si Bí ró -
ság 14.B.3224/1997/64. szá mú íté le tét, va la mint a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság, mint má sod fo kú
bí ró ság 1.Bf.1528/2001/4. szá mú íté le tét az I. r. ter helt bû -
nös sé gét társ tet tes ként el kö ve tett hi te le zé si csa lás bûn tet -
té ben meg ál la pí tó és a bün te tés ki sza bá sá ra vo nat ko zó ré -
szé ben, va la mint a fe lül vizs gá la ti ügy ben el járt Leg fel -

sõbb Bí ró ság Bfv.I.2154/2003/5. szá mú vég zé sét ha tá lyon 
kí vül he lye zi. I. r. ter hel tet az el le ne társ tet tes ként el kö ve -
tett hi te le zé si csa lás bûn tet te  miatt emelt vád alól fel men ti.

A ter hén ma ra dó szám vi te li fe gye lem meg sér té sé nek
vét sé ge  miatt meg ro vás ban ré sze sí ti. Rosszal lá sát fe je zi
ki, és fel hív ja az I. r. ter hel tet, hogy a jö võ ben tar tóz kod jék 
bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl.

INDOKOLÁS

I.

A.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bfv.I.271/2008. szá mú fe lül vizs -
gá la ti ügyé ben el já ró ta ná csa a Be. 440.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ál la pí tott jog kö ré ben az elõt te fo lyó fe lül vizs -
gá la ti ügy nyil vá nos ülé sen tör tént egy ide jû fel füg gesz té se 
mel lett jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá -
ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz za a Be. 439.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont ja alap ján, mert a fe lül vizs gá la ti in dít vány
el bí rá lá sa so rán jog kér dés ben el kí ván tér ni a Leg fel sõbb
Bí ró ság más ítél ke zõ ta ná csa i nak ko ráb bi ha tá ro za ta i tól.

A jog egy sé gi in dít vány ra okot adó dön té sek a kö vet ke -
zõk:

1. A Bfv.I.271/2008. szá mú fe lül vizs gá la ti ügy ben az
el sõ fo kon el járt Pá pai Vá ro si Bí ró ság a 2007. ja nu ár 18.
nap ján kelt 2.B.121/2006/86. szá mú íté le té vel a fe lül vizs -
gá la ti in dít vánnyal érin tett I. r. ter hel tet, mint társ tet test,
2 rb. je len tõs ér ték re, bûn szö vet ség ben, üz let sze rû en el kö -
ve tett csa lás bûn tet te, 2 rb. je len tõs ér ték re, bûn szö vet ség -
ben, üz let sze rû en és foly ta tó la go san el kö ve tett csa lás bûn -
tet te, na gyobb ér ték re, bûn szö vet ség ben, üz let sze rû en el -
kö ve tett csa lás bûn tet te, 2 rb. köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet -
te, va la mint 9 rb. ma gán ok irat-ha mi sí tás vét sé ge  miatt,
hal ma za ti bün te té sül 3 év bör tön re, és 3 év köz ügyek tõl el -
til tás ra ítél te. Az íté let a bû nös ség kö ré be von ta és csa lás
bûn cse lek mé nye ként ér té kel te a ter helt nek az íté let 5. és
10. pont já ban meg ha tá ro zott cse lek mé nyét is.

Az íté le tet má sod fo kon a Veszp rém Me gyei Bí ró ság
 felülbírálta. A 2007. ok tó ber 20. nap ján kelt
2.Bf.211/2007/20. szá mú íté le té vel az el sõ fo kú bí ró ság
íté le tét az I. ren dû ter helt re vo nat ko zó ré szé ben – az 5. és
a 10. tény ál lá si pont he lyes bí té se és ki egé szí té se mel lett –
a csa lá si cse lek mé nyek rend be li sé ge te kin te té ben meg vál -
toz tat ta. I. r. ter hel tet 1 rb. köz ok irat-ha mi sí tás bûn tet te és
ma gán ok irat-ha mi sí tás vét sé ge  miatt el le ne emelt vád alól
fel men tet te. A bör tön bün te tés tar ta mát 4 év 6 hó nap ra,
a köz ügyek tõl el til tást 5 évre sú lyo sí tot ta.

A má sod fo kú bí ró ság az 5. és 10. tény ál lá si pon tot il le -
tõ en a ter helt bû nös sé gé nek csa lás bûn tet té ben tör té nõ
meg ál la pí tá sán nem vál toz ta tott. A má sod fo kú bí ró ság ál -
tal he lyes bí tett tény ál lás 5. és 10. pont ját a jog egy sé gi in -
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dít vá nyá nak mel lék le té ben az in dít vá nyo zó ta nács az aláb -
bi ak sze rint rög zí tet te:

Tény ál lás 5. pont ja.
XI. r. ter helt gép jár mû vet akart vá sá rol ni, mely hez az

I. r. ter helt fel aján lot ta a se gít sé gét. Az ügy let le bo nyo lí tá -
sa ér de ké ben az I. r. ter helt a Nis san Ma xi ma tí pu sú, bal -
ese tet szen ve dett, tö rött ál la po tá ban 600 000 Ft ér té ket
kép vi se lõ sze mély gép ko csi ra 2004. ja nu ár 5-én ha mis
adás vé te li szer zõ dést ké szí tett, amely sze rint a gép jár mû -
vet a Te le fon tár sa ság Rt. ere de ti tu laj do nos a XI. r. ter helt -
nek adta el. Az adás vé te li szer zõ dé sen az ere de ti tu laj do -
nos kép vi se lõ jé nek a ne vét alá ha mi sí tot ták. Er rõl a XI. r.
ter helt nek nem volt tu do má sa.

Az I. r. ter helt fel aján lot ta a XI. r. ter helt nek a köz re mû -
kö dé sét a gép jár mû re vo nat ko zó köl csön ügy let le bo nyo lí -
tá sa ér de ké ben is. A XI. r. ter helt e vé gett át ad ta ok ira ta it
az I. r. ter helt nek, aki ar ról fény má so la to kat ké szí tett, és
azo kat a G. Kft. hi tel ügy in té zõ jé nek a ren del ke zé sé re bo -
csá tot ta. Az ada tok bir to ká ban utób bi a köl csön szer zõ dést
elõ ké szí tet te. Ha mis bi zo má nyo si szer zõ dés ké szült,
amely sze rint az ere de ti tu laj do nos 2004. ja nu ár 6-án az
5 000 000 Ft ér té kû gép jár mû vet bi zo má nyo si ér té ke sí tés
ke re té ben át ad ta a kft.-nek.

A gép jár mû ek kor ere de ti tö rött ál la po tá ban volt, az ér -
ték meg je lö lés a  valóságnak nem fe lelt meg. A pénz in té zet
meg té vesz té se ér de ké ben a hi tel ügy in té zõ egy ál la pot fel -
mé rõ la pot ké szí tett, amely azt tar tal maz ta, hogy a gép jár -
mû ép ál la po tú. Ezt a XI. r. ter helt is alá ír ta. Az ily mó don
meg té vesz tett C. Rt. pénz in té zet a XI. r. ter helt ré szé re
2 000 000 Ft össze gû köl csönt fo lyó sí tott. Egy út tal a jár -
mû re el ide ge ní té si és ter he lé si ti lal mat kö tött ki és vé te li
jo got lé te sí tett. A sér tett pénz in té zet kép vi se le té ben XI. r.
ter helt tel lét re jött szer zõ dést a hi tel ügy in té zõ írta alá 2004. 
ja nu ár 6-án. A köl csön össze gét 2004. ja nu ár 19-én a XI. r.
ter helt vet te fel, és azt tel jes egé szé ben át ad ta az I. r. ter -
helt nek. Utób bi ter helt a gép jár mû vet ezt köve tõen meg ja -
vít tat ta, és a XI. r. ter helt bir to ká ba adta. Ne ve zett rö vid
ide ig hasz nál ta, majd vissza ad ta az I. r. ter helt nek, aki azt
to vább hasz nál ta.

A köl csön össze gét a XI. r. ter helt a sér tett nek meg fi zet -
te, így az oko zott 2 000 000 Ft kár tel jes egé szé ben meg -
térült.

Tény ál lás 10. pont ja.
M. Cs. egy tö rött, to tál ká ros ál la po tú Pe u ge ot Bo xer tí -

pu sú kis te her au tót kí vánt meg vá sá rol ni a P. Kft.-tõl. E vé -
gett kap cso lat ba lé pett az I. r. ter helt tel, majd a gép jár mû
tény le ges ál la po tát meg is mer ve vá sár lá si szán dé ká tól el -
állt. Ugyan ak kor a gép jár mû adás vé te lé rõl 2003. no vem -
ber 28-án olyan szer zõ dés ké szült, mi sze rint az érin tett kft. 
azt M. Cs.-nek 200 000 Ft-ért el ad ta.

A jár mû tény le ge sen az I. r. ter helt bir to ká ba ke rült, aki
azt köl csön szer zõ dés biz to sí té ka ként kí ván ta fel hasz nál ni. 
Ezért ha mis bi zo má nyo si szer zõ dést ké szí tett, mi sze rint
a P. Kft. a jár mû vet bi zo má nyo si ér té ke sí tés re a G. Kft.-
 nek át ad ta. Arra az el adó kép vi se lõ jé nek alá írá sát ráha -
misították, míg a bi zo má nyo si ol dal ról a hi tel ügy in té zõ

írta alá. Ezt köve tõen 2004-ben ha mis adás vé te li szer zõ dés 
ké szült, amely sze rint a P. Kft. a gép jár mû vet el ad ta
a VII. r. ter helt nek 3,2 mil lió fo rin tért. A szer zõ dés ben az
el adó alá írá sa ha mis volt, a vé tel ár a ki nem ja ví tott, to -
vább ra is to tál ká ros ál la po tá ban lévõ jár mû 200 000 fo rin -
tos ér té ké nek nem fe lelt meg. A pénz in té zet meg té vesz té se 
ér de ké ben az I. r. ter helt tel együtt mû köd ve a hi tel ügy in té -
zõ – még az adás vé te li szer zõ dést meg elõ zõ en – ál la pot fel -
mé rõ la pot ké szí tett, ame lyet õ, és a vevõ is alá írt, amely
 valótlanul azt tar tal maz ta, hogy a jár mû ép ál la po tú. A hi -
tel ké re lem ben is a  valótlan 3,2 mil lió fo rin tos vé tel ár
 került fel tün te tés re.

Az ily mó don meg té vesz tett Lí zing Rt. sér tett a VII. r.
ter helt ré szé re 2 560 000 Ft köl csön fo lyó sí tá sát en ge dé -
lyez te. 2004. ja nu ár 3-án a sér tett kép vi se le té ben el já ró hi -
tel ügy in té zõ köl csön szer zõ dést írt alá a VII. r. ter helt tel,
egy út tal a szer zõ dés ben a gép jár mû re el ide ge ní té si és ter -
he lé si ti lal mat kö töt tek ki, és arra vé te li jo got ala pí tot tak.

A G. Kft.-tõl a köl csön össze gét 2004. ja nu ár 26-án az
I. r. ter helt vet te fel, és a jár mû is az õ bir to ká ba ke rült. Azt
is me ret len hely re szál lí tot ta, a gép ko csi meg ja ví tá sa nem
zár ha tó ki. A G. 2001 Kft-nél a VII. r. ter helt he lyett min -
den eset ben fia, az I. r. ter helt járt el. A VII. r. ter helt neki
adta át az ön rész be fi ze té sé re szánt pénz össze get is. A
VII. r. ter helt az I. r. ter helt ál tal alá írás ra ha za vitt va la -
mennyi ok ira tot ott ho ná ban írta alá.

A köl csön tör lesz tõ rész le te it a VII. r. ter helt a szer zõ dés 
sze rint fi ze ti, ab ból az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lá ig több
mint 1 300 000 Ft-ot meg fi ze tett. Ré szé rõl a to váb bi kár
meg té rí té se is biz to sí tott.

E tény ál lás alap ján a Veszp rém Me gyei Bí ró ság íté le te
a tény ál lás 5. és 10. pont já hoz kap cso ló dó bû nös ség meg -
ál la pí tá sá nak jogi in do ka ként a Leg fel sõbb Bí ró ság
Bfv.I.2154/2003. szá mú fe lül vizs gá la ti ügy ben ho zott
[BH 2006/243. szám alatt köz zé tett] ha tá ro za tá nak a jog -
kér dés ben el fog lalt ál lás pont já ra hi vat ko zott, an nak szó
sze rin ti át vé te lé vel. Ki fej tet te, hogy meg valósítja a csa lás
bûn cse lek mé nyét az az egyéb ként fi ze tõ ké pes és a hi tel
vissza fi ze té sé re szán dék kal ren del ke zõ el kö ve tõ is, aki
egy adott hi tel hez ki zá ró la go san meg ha tá ro zott – akár
a jog sza bá lyok, akár a hi telt nyúj tó ál tal tá masz tott – kü lön 
fel té te lek fenn ál lá sa mel lett jut hat csak hoz zá, azon ban
avé gett, hogy ezek te kin te té ben a hi telt nyúj tót té ve dés be
ejt se, és a hi tel hez ek ként jo go su lat la nul hoz zá jus son,
 valótlanul, a meg kí vánt kü lön fel té te lek fenn for gá sát ál lít -
ja, ki e mel ten ha mis va gyo ni fe de ze tet ajánl fel az elõ írt
fel té te lek kö ré ben a hi telt nyúj tó ré szé re.

2. A Bfv.I.2154/2003. szá mú fe lül vizs gá la ti ügy ben
ala pul fek võ tény ál lás lé nye ge sze rint a ter helt, mint a fo -
nal gyár tó te vé keny sé get foly ta tó Rt. igaz ga tó ja, a te vé -
keny ség ter mé sze té bõl szár ma zó ke res let hi á nyos nyá ri
idõ szak lik vi di tá si gond ja it éve ken át rö vid le já ra tú hi tel -
fel vé tel lel ol dot ta meg. A ko ráb bi évek ben a hi te le ket min -
den eset ben si ke rült vissza fi zet nie. 1994. év ben – a ko ráb -
bi gya kor lat nak meg fele lõen – a ter helt az Rt. ré szé re is -
mét 25 mil lió fo rint rö vid le já ra tú hi telt kí vánt fel ven ni.
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Eb ben az idõ szak ban az Rt. még fi ze tõ ké pes volt. A hi tel -
ké re lem mel lék le tét ké pe zõ mér leg ben a hi tel biz to sí té ka -
ként mint egy 31 mil lió fo rint össze gû, sa ját ter me lé sû
kész le tet tün te tett fel, el hall gat va azt, hogy en nek a je len -
tõs há nya da mi nõ sé gi hiba foly tán ér té ke sí tés re al kal mat -
lan, egy ben a fo nal kész let re az ár be vé telt en ged mé nye zõ
nyi lat ko za tot tett a bank ja vá ra. A hi te le zõ bank emel lett
az Rt. egyes gé pe i re jel zá log be jegy zé sé vel is biz to sí tot ta
a hi tel ügy let bõl szár ma zó kö ve te lé sét. Az nem nyert bi zo -
nyí tást, hogy a ter helt nek nem állt szán dé ká ban a hi telt
vissza fi zet ni és az sem, hogy a hi tel vissza fi ze té sé nek
esély te len sé gé vel a fel vé te le kor tisz tá ban lett vol na. A
bank a fe de ze tül aján lott kész let ér té ke sí tés re al kal mat lan -
sá gá nak az is me re té ben az Rt. hi tel ké rel mét el uta sí tot ta
vol na. A hi tel fo lyó sí tá sát köve tõen az Rt. a ka mat fi ze té si
kö te le zett sé gé nek ele get tett, 2005-tõl azon ban a tõ ke tar -
to zást már nem fi zet te, mert vele szem ben idõ köz ben fel -
szá mo lá si el já rás in dult.

A Leg fel sõbb Bí ró ság eb bõl a tény ál lás ból azt a kö vet -
kez te tést von ta le, hogy a ter helt a hi tel meg szer zé se vé gett 
jog ta lan ha szon szer zé si cél zat tal ej tet te té ve dés be a hi telt
nyúj tó pénz in té ze tet és a sér tett kára a hi tel fo lyó sí tá sá val,
an nak össze gé vel egye zõ mér ték ben be kö vet ke zett. Ha -
son ló an ugyan is a BH 2001/160. szám alatt köz zé tett ese ti
ha tá ro zat ban más össze füg gés ben, de a köl csön összeg jog -
ta lan fel vé te lé re vo nat ko zó an is ki fej tett jogi ál lás pont tal – 
meg valósítja a csa lás bûn cse lek mé nyét az az egyéb ként fi -
ze tõ ké pes és a hi tel vissza fi ze té sé re szán dék kal ren del ke -
zõ el kö ve tõ is, aki egy adott hi tel hez ki zá ró la go san meg -
ha tá ro zott – akár a jog sza bá lyok, akár a hi telt nyúj tó ál tal
tá masz tott – kü lön fel té te lek fenn ál lá sa mel lett jut hat csak
hoz zá, azon ban avé gett, hogy ezek te kin te té ben a hi telt
nyúj tót té ve dés be ejt se, és a hi tel hez ek ként jo go su lat la nul
hoz zá jus son,  valótlanul, a meg kí vánt kü lön fel té te lek
fenn for gá sát ál lít ja, ki e mel ten ha mis va gyo ni fe de ze tet
ajánl fel az elõ írt fel té te lek kö ré ben a hi telt nyúj tó ré szé re.

B.

A Leg fel sõbb Bí ró ság BF. I. Ta ná csa az aláb bi kér dé sek 
el bí rá lá sát kez de mé nyez te a jog egy sé gi ta nács tól:

1. Meg ál la pít ha tó-e a csa lás bûn cse lek mé nyé ben a bû -
nös sé ge an nak a ter helt nek, aki nek ugyan szán dé ká ban áll
a köl csön fel vé te le kor a köl csön vissza fi ze té se, és en nek
a re á lis le he tõ sé ge is adott, még is a hi tel-nye rés ér de ké ben
a pi a ci ala pon tör té nõ köl csön fo lyó sí tás fel té te le it il le tõ en
a pénz in té ze tet té ve dés be ejt ve (vagy té ve dés ben tart va)
ke rül abba a hely zet be, hogy a pénz in té zet az igé nyelt köl -
csönt fo lyó sít ja a ré szé re?

2. A köl csön rend sze res tör lesz té se vagy vissza fi ze té se
a csa lá si szán dék hi á nyá nak az egyik kö vet kez te té si alap ja 
le het-e, vagy ez – a bû nös ség meg ál la pí tá sát nem érint ve –
csak a meg té vesz tés ha tá sá ra tör tént köl csön fo lyó sí tás sal
már be kö vet ke zett kár utó la gos meg té rí té se ként, a bün te -
tés ki sza bá sa kö ré ben ér té kel he tõ.

C.

Az in dít vá nyo zó ta nács ál lás pont ja a jog kér dés ben a kö -
vet ke zõ:

A Btk. 318.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény meg valósulásához – szán dé kos bûn cse -
lek mény rõl lé vén szó – az el kö ve tõi szán dék nak át kell
fog nia a tör vényi tény ál lás va la mennyi ele mét. A jog ta lan
ha szon szer zés egye nes szán dé kot fel té te le zõ cél za tán túl,
a szán dék nak, leg alább es he tõ le ges for má já ban, a tör vényi 
tény ál lás sze rin ti ered mény re, azaz a kár oko zás ra kell irá -
nyul nia.

An nak a hi tel fel ve võ nek a ter hé re te hát a csa lás bûn cse -
lek mé nye nem ál la pít ha tó meg, aki nek a hi tel igény lé se kor 
szán dé ká ban állt a sza bad pénz pi a ci fel té te lek kel biz to sí -
tott hi tel nek, va la mint já ru lé ka i nak (ka mat nak, költ ség -
nek) a tör lesz té se, il let ve vissza fi ze té se, s ek kor erre
– a szán dék ko moly sá gá nak alá tá masz tá sá ul – re á lis le he -
tõ sé ge is volt. Mind ez füg get len at tól, hogy a hi tel fel vé tel -
re az azt fo lyó sí tó pénz in té zet té ve dés be ej té sé vel (té ve -
dés ben tar tá sá val) ke rült sor, és e meg té vesz tõ ma ga tar tás
nél kül a pénz in té zet a hi telt nem is fo lyó sí tot ta vol na. Ilyen 
eset ben a meg té vesz tés foly tán a hi tel nyúj tói ol da lon ki -
ala kult aka ra ti hi bá nak csak pol gá ri jogi kö vet kez mé nye
le het.

A köl csön rend sze res tör lesz té se vagy vissza fi ze té se ál -
ta lá ban a vissza fi ze té si szán dék ko moly sá gá ra, azaz a kár -
oko zá si szán dék hi á nyá ra utal. Két ség te len vi szont, hogy
a hi tel fo lyó sí tás fel té te le ként meg sza bott fe de zet, vagy
biz to sí ték meg fe le lõ sé ge kö ré ben tör tént meg té vesz tés
a vissza fi ze té si szán dék ko moly ta lan sá gá nak az egyik, de
nem az egye dü li kö vet kez te té si alap ja le het, ám az ilyen
meg té vesz tõ ma ga tar tás mel lett sem zár ha tó ki fel tét le nül
a vissza fi ze té si szán dék.

Az in dít vá nyo zó ta nács – mind ezek szem elõtt tar tá sá -
val – té ves nek tart ja azt a jog ér tel me zést, mi sze rint a hi tel -
fel té te lek kö ré ben tör tént olyan meg té vesz tõ ma ga tar tás,
amely nek hi á nyá ban a köl csön fo lyó sí tá sá ra nem ke rül ne
sor, min den más kö rül mény tõl füg get le nül – au to ma ti ku -
san – ala pot ad a csa lás ban  való bû nös ség meg ál la pí tá sá ra,
mert a köl csön fo lyó sí tá sá val a pénz in té zet kára már be kö -
vet ke zik, eh hez ké pest a tör lesz tés, vagy vissza fi ze tés
a kár meg té rü lés kö ré ben ér té kel he tõ csu pán.

A Bfv.I.2154/2003. szá mú dön tés nek meg fe le lõ jog ér -
tel me zés, egy fe lõl a ki ala kult ítél ke zé si gya kor lat tal szem -
ben a bû nös ség kér dé se szem pont já ból fe les le ges sé ten né
a vissza fi ze té si szán dék és le he tõ ség vizs gá la tát, más fe lõl
a bün te tõ jo gi kár fo ga lom hi bás fel fo gá sát is je len ti.

A pénz in té ze tek ren del te tés sze rû mû kö dé se kö ré be il -
lesz ke dõ jel lem zõ te vé keny ség a pénz köl csön nyúj tá sa
sza bad pi a ci fel té te lek kel, ahol a ka mat nak mint „a pénz
hasz ná la ti dí já nak”, va la mint a fu tam idõ nek és az egyéb
fel té te lek nek a meg ha tá ro zá sa a fe lek meg ál la po dá sán
nyug szik. Eb ben a kör ben a pénz in té ze tet fo gal mi lag nem
ér he ti kár, ha az ál ta la fo lyó sí tott pénz köl csön já ru lé ka i val
együtt vissza fi ze tés re ke rül. A köl csön ren del te té sé bõl kö -
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vet ke zik ugyan is az, hogy a köl csönt nyúj tó ak tív va gyo -
ná ban a köl csön összeg nek meg fe le lõ idõ le ges (azaz a fu -
tam idõ le jár tá ig tar tó) ér ték csök ke nés be kö vet ke zik,
amely azon ban vég le ges sé – te hát bün te tõ jogi ér te lem ben
vett kár rá – csak az ál tal vál hat, ha a köl csönt egé szé ben
vagy rész ben nem fi ze tik vissza. Eh hez ké pest amennyi -
ben a köl csön igény lé se kor, ille tõ leg fo lyó sí tá sa kor
a vissza fi ze tés re á lis le he tõ sé ge és szán dé ka a köl csönt fel -
ve võ ré szé rõl meg ál la pít ha tó, a kár oko zá si szán dék ak kor
sem áll fenn, ha a köl csön igény lés so rán a ban kot meg té -
vesz tet ték, s e nél kül a köl csönt nem fo lyó sí tot ta vol na.

Et tõl el té rõ jog ér tel me zés nek – az in dít vá nyo zó ta nács
ál lás pont ja sze rint – csak ak kor le het he lye, ha a köl csön -
fo lyó sí tás nem sza bad-pénz pi a ci fel té te lek mel lett tör té -
nik; te hát ha a hi tel nyúj tás ra szo ci ál po li ti kai vagy más cél -
ból pre fe rált ked vez mé nyes – ál la mi lag tá mo ga tott – kon -
dí ci ók kal, és/vagy cél jel leg gel ke rül het csak sor, és a hi tel
fo lyó sí tá sá nak a fel té te le it il le tõ en tör té nik a meg té vesz -
tés. Ezek ben az ese tek ben ugyan is a kár a fo lyó sí tás sal
 valóban au to ma ti ku san be kö vet ke zik.

A fent ki fej tett ál lás pont nak meg fele lõen az in dít vá nyo -
zó ta nács ja vas la tot tett arra, hogy a bün te tõ jog egy sé gi ta -
nács mond ja ki:

A sza bad pi a ci fel té te lek mel lett fo lyó sí tott hi tel igény -
be vé te lé vel, amennyi ben an nak, va la mint já ru lé ka i nak
a vissza fi ze té sé re vo nat ko zó és re á lis le he tõ sé gen nyug vó
ko moly szán dék a hi tel igény lé se kor és a fo lyó sí tás kor
meg ál la pít ha tó, a csa lás bûn cse lek mé nye ak kor sem
 valósul meg, ha a fo lyó sí tás egyéb – kü lö nös – fel té te lei te -
kin te té ben a hi tel igény lõ a fo lyó sí tó pénz in té ze tet meg té -
vesz ti. Ilyen eset ben a meg té vesz tés kö ré ben ti pi ku san fel -
hasz nált ha mis tar tal mú köz- vagy ma gán ok irat a bû nös -
ség nek köz- vagy ma gán ok irat-ha mi sí tás ban  való meg ál -
la pí tá sá ra ad hat ala pot.

II.

1. A leg fõbb ügyész – BF.1221/2009/1. szám alatt –
a BF. I. Ta nács jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ra irá -
nyu ló in dít vá nyá ra – a Be. 442.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – tett nyi lat ko za tá ban egyet ér tett az in dít vány azon ál -
lás pont já val, hogy – mi vel az el kö ve tõ szán dé ká nak leg -
alább es he tõ le ge sen az ered mény re, azaz a kár oko zás ra is
ki kell ter jed nie – an nak a hi telt fel ve võ nek a ter hé re nem
ál la pít ha tó meg csa lás, aki nek a hi tel igény lé se kor szán dé -
ká ban állt a tör lesz tés, il let ve a vissza fi ze tés, s ek kor arra
re á lis le he tõ sé ge volt.

Hang sú lyoz va, hogy e kör ben az ügy összes kö rül mé -
nyé nek vizs gá la ta szük sé ges, egyet ér tett az zal a meg ál la -
pí tás sal is, hogy a köl csön rend sze res tör lesz té se vagy
vissza fi ze té se ál ta lá ban a vissza fi ze té si szán dék ko moly -
sá gá ra, azaz a kár oko zá si szán dék hi á nyá ra utal.

Fél re ért he tõ nek tar tot ta azon ban az in dít vány nak azt
a meg ál la pí tá sát, mely sze rint „a köl csönt nyúj tó ak tív va -

gyo ná ban” ... be kö vet ke zett „idõ le ges (azaz a fu tam idõ le -
jár tá ig tar tó) ér ték csök ke nés” ... „vég le ges sé – te hát bün te -
tõ jogi ér te lem ben vett kár rá – csak az ál tal vál hat, ha a köl -
csönt egész ben vagy rész ben nem fi ze tik vissza”.

Ál lás pont ja sze rint a bûn cse lek mény nem a fu tam idõ
vé gén vá lik be fe je zet té. Amennyi ben az el kö ve tõ vissza fi -
ze té si szán dék nél kül, a pénz in té ze tet e kér dés ben meg té -
veszt ve vesz fel köl csönt, a köl csön összeg ki uta lá sá val
a bûn cse lek mény be fe je zett alak za ta  valósul meg, hi szen
a pénz in té zet va gyo ná ban be állt ér ték csök ke nés vég le ges.

A hi vat ko zott meg ál la pí tást azért is té ves nek tar tot ta,
mert ér vé nyes (a hi te le zõ meg té vesz té sé nek hi á nyá ban lét -
re jött) szer zõ dés ese tén a köl csön nyúj tá sá val nem kö vet -
ke zik be ide ig le nes ér ték csök ke nés a pénz in té zet va gyo ná -
ban. Az ak tí vák kö ré ben  valóban csök ken a for gó esz kö zök 
kö zött meg lé võ pénz esz kö zök mennyi sé ge, egy ide jû leg
azon ban ugyan annyi val nõ a szin tén for gó esz köz nek mi -
nõ sü lõ kö ve te lé sek ál lo má nya.

Nem ér tett egyet to váb bá az zal az ér ve lés sel sem, mely
sze rint el té rõ jog ér tel me zés nek csak ak kor le het he lye, ha
a köl csön fo lyó sí tás nem sza bad-pénz pi a ci fel té te lek mel -
lett tör té nik; te hát, ha a hi tel nyúj tás ra szo ci ál po li ti kai vagy 
más cél ból pre fe rált ked vez mé nyes – ál la mi lag tá mo ga tott
– kon dí ci ók kal, és/vagy cél jel leg gel ke rül het csak sor, és
a hi tel fo lyó sí tá sá nak a fel té te le it il le tõ en tör té nik a meg té -
vesz tés. Ezek ben az ese tek ben ugyan is a kár a fo lyó sí tás -
sal  valóban au to ma ti ku san be kö vet ke zik.

A leg fõbb ügyész vé le mé nye sze rint a hi tel nyúj tás cél ja, 
a kon dí ci ók ked vez mé nyes vol ta nem érin ti a bûn cse lek -
mény meg ál la pít ha tó sá gá val kap cso lat ban ki fej tett ál lás -
pon tot. Vissza fi ze té si szán dék ese té ben ugyan is e kör ben
sem ál la pít ha tó meg a kár oko zás ra irá nyu ló es he tõ le ges
szán dék, ezért csa lás eb ben az eset ben sem  valósul meg.

Egyéb ként kár oko zás ese té ben sincs he lye a csa lás meg -
ál la pí tá sá nak ab ban az eset ben, ha az el kö ve tõ költ ség ve -
té si tá mo ga tás sal kap cso lat ban té vesz ti meg a dön tés re jo -
go sult szer vet, mi vel a Btk. 288.  §-ában meg ha tá ro zott jo -
go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé sé nek bûn tet te spe -
ci á lis bûn cse lek mény a csa lás hoz ké pest.

Te kin tet tel arra, hogy mind két vi ta tott meg ál la pí tás túl -
mu tat a jog egy sé gi ta nács ál tal el bí rá lan dó jog kér dé sen,
a leg fõbb ügyész e kér dé sek vizs gá la tá nak mel lõ zé sét tar -
tot ta in do kolt nak a jog egy sé gi ta nács ha tá ro za tá ból.

A leg fõbb ügyész mind ezek alap ján azt in dít vá nyoz ta,
hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság bün te tõ jog egy sé gi ta ná csa
– a ki fo gá solt meg ál la pí tá sok ki vé te lé vel – a BF. I. Ta nács
Bfv.I.271/2008/5. szá mú in dít vá nyá ban ki fej tet tek nek
meg fele lõen ha tá roz zon.

2. A jog egy sé gi ta nács a jog egy sé gi in dít ványt – a Be.
442.  §-ának (3) be kez dé se alap ján – nyil vá nos ülé sen bí -
rál ta el, ame lyen az in dít vá nyo zó az in dít vá nyát fenn tar -
tot ta.

A leg fõbb ügyész kép vi se lõ je az írás be li nyi lat ko za tá -
val egye zõ en szó lalt fel.
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III.

A Be. 439.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja ér tel mé ben
jog egy sé gi el já rás nak van he lye, ha a Leg fel sõbb Bí ró ság
va la mely ta ná csa jog kér dés ben el kí ván tér ni a Leg fel sõbb
Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta ná csá nak ha tá ro za tá tól. A Leg -
fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csa ezért a Leg fel sõbb Bí -
ró ság Bfv. I. Ta ná csá nak in dít vá nya alap ján – a Be.
440.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé re fi gye lem mel – a jog -
egy sé gi el já rást le foly tat ta.

A jog egy sé gi ta nács az in dít vá nyo zó ál tal kép vi selt jogi
ál lás pont tal, va la mint a leg fõbb ügyész nyi lat ko za tá val –
az alább ki fej ten dõk sze rint – egyet ér tett.

1. A jog egy sé gi ta nács elöl já ró ban azt vizs gál ta meg,
hogy mi lyen elõz mé nyei vol tak a bün te tõ ítél ke zés ha zai
gya kor la tá ban a jog egy sé gi in dít vány ban fel ve tett kér dés
el bí rá lá sá nak.

a) Az 1878. évi V. tör vény cikk, a Ma gyar Bün te tõ Tör -
vény könyv a bûn tet tek rõl és vét sé gek rõl (a továb biak ban:
Cse me gi Btk.) ha tá lya alatt foly ta tott bün te tõ jog gya kor lat 
a fon dor lat tal ki esz kö zölt hi tel nyo mán ke let ke zõ anya gi
vesz te sé get nem te kin tet te kár nak. Mi u tán ön ma gá ban
– ha szon szer zé si cél zat és kár oko zás hi á nyá ban – a hi tel
csa lárd (fon dor la tos) meg szer zé se nem mi nõ sült csa lás -
nak, a hi te le zõk ha té ko nyabb vé del me ér de ké ben az Elsõ
Bün te tõ No vel la [1908. évi XXXVI. tc. (I. Bn.)], a Btk.
384.  §-ába ön ál ló bûn cse lek mény ként ik tat ta be a hi te le zé -
si csa lás tény ál lá sát. (A Cse me gi Btk. 384.  §-a sze rint: csa -
lás nak te kin te tik, és egy évig ter jed he tõ fog ház zal bün te -
ten dõ: ha va la ki, ha bár csa lá si czél zat nél kül, ra vasz fon -
dor lat tal mást té ve dés be ejt, vagy té ve dés ben tart a vé gett,
hogy at tól ma gá nak hi te le zést vagy hi tel hosszab bí tást esz -
kö zöl jön ki.)

Ez a tör vénymódosítás egy ben meg erõ sí tet te azt a ko -
ráb bi gya kor la tot, hogy a hi tel fon dor lat tal tör té nõ meg -
szer zé se ese tén – jog ta lan ha szon szer zé si cél zat és a bün te -
tõ jo gi kár ra ki ter je dõ szán dék hi á nyá ban – a csa lás nem ál -
la pít ha tó meg.

b) A Cse me gi Btk. ha tá lya alatt ki ala kult ítél ke zé si
gya kor lat a Ma gyar Nép köz tár sa ság Bün te tõ Tör vény -
köny vé rõl  szóló 1961. évi V. tör vény (II. Btk.) ha tá lya
alatt sem vál to zott. Jól szem lél te ti az ak kor kö ve tett gya -
kor la tot az Ügyé szi Kis könyv tár 1969-ben meg je len te tett,
A va gyon el le ni bûn tet tek mi nõ sí té si kér dé sei címû 25. kö -
te te, amely (a 63. és a 64. ol da lán – egye bek mel lett) a kö -
vet ke zõ ket rög zí tet te:

Nem te kin ti kár nak a ki ala kult bí rói gya kor lat a fon dor -
lat tal ki esz kö zölt hi tel nyo mán ke let ke zõ anya gi vesz te sé -
get. Hi tel ügy let alatt nem csu pán a kész pénz-, il let ve áru -
hi te le zést kell ér te ni, ha nem min den olyan ügy le tet, ahol
a szol gál ta tás és az el len szol gál ta tás idõ ben a szo ká sos nál
tá vo labb esik egy más tól. Ez az idõ be li tá vol ság (idõ in ter -
val lum) az, amely alatt az adós a hi te le zõ pén zét hasz nál ja. 
A gya kor lat ezt so sem te kin tet te kár nak. Az 1878. évi
V. tv. ha tá lya ide jén a cse lek mény azért volt bün te ten dõ,
mert a tör vény kü lön tény ál lás ban ren del te azt (a hi te le zé si 

csa lást) bün tet ni. A Btk. azon ban ezt a tény ál lást, mint el -
avul tat, el hagy ta.

A ma is elõ for du ló ilyen el kö ve tés csak ak kor  valósítja
meg a csa lást, ha a tet tes nem köl csönt, vagy hi telt akar
sze rez ni, ha nem kárt akar okoz ni. Ha az eset kö rül mé nye i -
bõl azt a kö vet kez te tést le het le von ni, hogy a tet tes a köl -
csön for mát csu pán meg té vesz té sül hasz nál ta, de a ka pott
össze get ele ve nem is állt szán dé ká ban vissza fi zet ni, úgy
a csa lás meg ál la pít ha tó. De meg ál la pít ha tó ak kor is, ha
a köl csön fel vé te lé nek idõ pont já ban (a ter helt) sem mi fé le
re á lis le he tõ ség gel nem ren del ke zik a köl csön vissza fi ze -
té sé re. Eb bõl a kö rül mény bõl egy ma gá ban is – egyéb bi zo -
nyí té kok nél kül – arra kell kö vet kez tet ni, hogy a tet tes kárt 
akart okoz ni, hi szen neki kel lett a leg job ban tud nia, hogy
sem mi fé le le he tõ sé ge nincs a köl csön vissza fi ze té sé re (BH 
4938).

Nem vál toz tat a kö vet kez te tés he lyes sé gén az sem, ha
eset leg a tet tes ko ráb bi hi te le zõ it úgy elé gí ti ki, hogy újabb 
sér tet tet ká ro sít meg „köl csön” fel vé te lé vel és eb bõl fi zet.
Az ilyen lán co la tos cse lek mény so ro zat azon ré sze is bûn -
tett te hát, amely ré szé ben a tet tes a kárt utóbb (újabb bûn -
cse lek mény bõl szer zett pénz zel) meg té rí tet te.

Ha mind ezen el kö ve té si mó dok tet te sé nek van olyan jö -
ve del me vagy va gyo na, amely a meg té vesz tés sel szer zett
hi tel fe de ze té ül szol gál, ak kor sem ál la pít ha tó meg a csa -
lás, ha az ígért tör lesz té si ha tár idõ re az el kö ve tõ nem tel je -
sí tett (BH 5209, 5556). A bün te tõ el já rás nem szol gál hat
a kö ve te lé sek be haj tá sá nak esz kö zé ül.

A hi te le zé si csa lás nál kü lön tény ál lá si elem volt a jog ta -
lan va gyo ni ha szon szer zés cél za tá nak a hi á nya. Mint hogy
a tõke és ka ma ta i nak vissza fi ze té se a pri vi le gi zált eset
meg ál la pí tá sá nak elõ fel té te le (el len ke zõ eset ben a szer zett 
hi tel jog ta lan ha szon ná vá lik), így kár sem ke let kez he tett.
A tör vény te hát csu pán azt pö na li zál ta, hogy a tet tes olyan
ügy le ti ren del ke zés re kész tet te fon dor la tá val a sér tet tet,
ame lyet az kü lön ben nem tett vol na.

A jog ügy le tek kö zül egye dül a hi telt véd te a Cse me gi
Btk. bün te tõ jo gi esz kö zök kel. En nek az volt az in do ka,
hogy bár a hi tel ügy let ér vé nyes sé ge is meg tá mad ha tó
meg té vesz tés cí mén, de mint hogy ez bi zo nyos idõt vesz
igény be, és a tet tes cél ja ép pen az, hogy bi zo nyos ide ig
hasz nál has sa a tõ két, ezért a meg tá mad ha tó ság nem nyúj -
tott kel lõ vé del met a hi tel meg té vesz tés sel  való meg szer -
zé se el len. Az egyéb ügy le tek nél a meg tá mad ha tó ság és az 
ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sa kel lõ vé del met nyúj tott.
Mind eb bõl pe dig az kö vet ke zik, hogy a Cse me gi Btk. ha -
tá lya ide jén az ügy le ti aka rat fon dor lat tal  való be fo lyá so lá -
sa ön ma gá ban – kár és ha szon nél kül – nem volt bûn tett,
mert az ilyen ma ga tar tá sok kö zül csu pán egyet (a hi te le zé -
si csa lást) ren delt bün tet ni a tör vény, azaz – a cont ra rio –
a töb bit nem, mi vel kár és ha szon azok nál épp úgy nincs,
mint a hi te le zé si csa lás nál.

Az Ügyé szi Kis könyv tár ban fog lalt rész te les ok fej tést
a Bün te tõ Tör vény könyv kom men tár ja (KJK. Bp. 1968.) is 
alá tá masz tot ta. Asze rint, ha az el kö ve tõ szán dé ka ki zá ró -
lag hi tel ki esz köz lé sé re irá nyul, vagy is a köl csönt akar ja és 
ké pes vissza fi zet ni, jog ta lan ha szon szer zé si cél zat hi á nyá -
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ban csa lás ról nem le het szó. Az em lí tett kö rül mé nyek kö -
zött hi tel igény be vé te le ugyan is nem te kint he tõ jog ta lan
ha szon szer zés nek, még ab ban az eset ben sem, ha a hi telt
igény be vevõ a hi tel ki esz köz lé se ér de ké ben a köl csön adót 
meg té vesz ti (pl. a köl csön szük sé ges sé ge vagy sür gõs vol -
ta te kin te té ben). A BHÖ 452. pont ja sze rin ti hi te le zé si csa -
lást, mint sui ge ne ris bûn tet tet a Btk. nem vet te fel (i.m.
1468. ol dal).

Összeg zés kép pen meg ál la pít ha tó te hát, hogy sem
a Cse me gi Btk., sem pe dig az 1961. évi V. tör vény nyo mán 
ki ala kult jog gya kor lat nem ál la pí tot ta meg a jog ta lan ha -
szon szer zé si cél za tot a hi tel meg té vesz tés sel tör té nõ meg -
szer zé se ese tén és nem te kin tet te kár nak a fon dor lat tal ki -
esz kö zölt hi tel nyo mán ke let ke zõ anya gi vesz te sé get.

c) A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tv.
(Btk.) e te kin tet ben azo nos sza bá lyo zá sa foly tán a bí ró sá -
gok ítél ke zé si gya kor la ta sem vál to zott.

A kö vet ke ze tes gya kor la tot rög zí tet te a BM Könyv -
kiadó 1981-ben ki adott Ma gyar bün te tõ jog, Kü lö nös Rész
egye te mi tan könyv. Asze rint (lásd 515. ol dal): nem jön lét -
re csa lás, ha az el kö ve tõ a hi tel meg szer zé se vé gett té vesz ti 
meg a sér tet tet, és csu pán ké sõbb ala kul ki ben ne az el ha tá -
ro zás, hogy a köl csönt nem fi ze ti vissza. Nem hi tel sér tés
(Btk. 330. §), ha nem csa lás  valósul meg ak kor, ha az el kö -
ve tõ ele ve az zal a szán dék kal sze rez te meg a hi telt, hogy
an nak fe de ze tét el von va, il let ve a fe de zet bõl  való ki elé gí -
tést meg hi ú sít va, jog ta lan ha szon hoz fog jut ni.

A Bün te tõ Tör vény könyv ma gya rá za ta (KJK. Bp.
1986.) ez zel kap cso lat ban ugyan ezt rög zí tet te (i.m. 890.
ol dal).

A hi tel meg té vesz tés sel tör té nõ meg szer zé se te rén
a Cse me gi Btk. ha tá lya alatt ki ala kult gya kor lat – amely
a szer zõ dés meg kö té se kor kár oko zá si szán dék hi á nyá ban
a csa lás bûn cse lek mé nyét nem ál la pí tot ta meg – te hát nem
vál to zott azt köve tõen sem, hogy az 1961. évi V. tv. majd
a Btk. (1978. évi IV. tv.) a hi te le zé si csa lást ön ál ló bûn cse -
lek mény ként már nem pö na li zál ta.

2. A Leg fel sõbb Bí ró ság meg vizs gál ta, hogy a pi a ci
ala pú hi te le zés kö ré ben ál ta lá ban mi kor ál la pít ha tó meg
a csa lás.

a) A Btk. 318.  §-ának (1) be kez dé se sze rint csa lást kö -
vet el, aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett mást té ve dés be
ejt, vagy té ve dés ben tart és ez zel kárt okoz.

A csa lás el kö ve té si ma ga tar tá sa a té ve dés be ej tés vagy
a té ve dés ben tar tás. Az ítél ke zé si gya kor lat nem kö ve te li
meg, hogy a té ve dés be ej tés fon dor la tos, át lát ha tat lan vagy 
el há rít ha tat lan le gyen. Arra kell al kal mas nak len nie, hogy
a sér tett sze mé lyé hez kap cso ló dó an elõ idéz ze a kár oko -
zást.

A meg té vesz tés nek nem kell ki ter jed nie a jog ügy let
egé szé re. Csak az szük sé ges, hogy a jog ügy let olyan ele -
me it fog ja át, ame lyek a kár oko zás sal oko za ti össze füg -
gés ben áll nak.

A csa lás  valójában té ve dés bõl ere dõ va gyo ni ká ro so dás
elõ idé zé se. A té ve dés köz vet le nül és ön ma gá ban ká ro so -
dást nem okoz. A csa lá si kár en nél fog va köz vet ve, a té ve -

dés be ej tett vagy a té ve dés ben tar tott sze mély cse lek vé sé -
bõl szár ma zik az ál tal, hogy a meg té vesz tett sze mélyt a té -
ve dés cse lek vés re, ren del ke zés re, in téz ke dés re in dít ja,
ami nek a kö vet kez té ben va la ki nek (a té ve dé sé ben le võ nek 
vagy har ma dik sze mély nek) a va gyo ná ban ká ro so dás kö -
vet ke zik be.

A té ve dés be ej tés, il let ve a té ve dés ben tar tás és a va gyo -
ni kár kö zött oko za ti össze füg gés nek kell fenn áll nia, te hát
a kár a meg té vesz tett sze mély ma ga tar tá sá nak a kö vet kez -
mé nye.

A csa lás tény ál lá sa ak kor tel jes, ha az ered mény, a kár
be kö vet ke zik. A kár fo gal má ba tar to zik min den olyan
– a Btk. 137.  §-ának 5. pont já ban fog lalt kár fo ga lom nak is
meg fe le lõ – va gyo ni je len tõ sé gû jog sé re lem, amely nek
pénz ben ki fe jez he tõ ér té ke van.

Sem a Cse me gi Btk., sem az 1961. évi V. tör vény, sem
pe dig a ha tá lyos Btk. alap ján ki ala kult jog gya kor lat nem
te kin tet te kár nak a fon dor lat tal ki esz kö zölt hi tel nyo mán
ke let ke zõ anya gi vesz te sé get.

Ha vi szont a kár be kö vet ke zett, ak kor a csa lás be fe je zet -
té vált ak kor is, ha a ká ro so dás nem tar tós vagy pó tol ha tó.
A kár utó la gos meg té rí té se a mi nõ sí tést nem érin ti, csu pán
a bün te tés ki sza bá sa kö ré ben ér té kel he tõ.

b) A köl csön nyúj tás fel té te lei rend sze rint két – és csak
el mé le ti leg el vá laszt ha tó – fõbb cso port ba so rol ha tó ak.

Az elsõ cso port ba a hi tel-(köl csön-)nyúj tás fel té te le i nek 
a meg ál la pí tá sa (en nek ke re té ben a fi nan szí ro zan dó fel -
adat, a köl csön összeg, a vissza fi ze tés ide jé nek, mód já nak
meg ha tá ro zá sa, az adós azo no sí tá sa, adó si elõ éle té nek
tisz tá zá sa, a jö ve del me zõ ség vizs gá la ta stb.) tar to zik,
a má sik ba pe dig a nyúj tan dó köl csön biz to sí té ka i nak
a meg ha tá ro zá sa. Mind két cso port ba tar to zó fel té te lek
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló meg té vesz tõ ma ga tar tás egy aránt 
tény ál lás sze rû le het, ám más és más össze füg gés ben.

A csa lás meg ál la pí tá sá nak a fel té te le ugyan is a vissza fi -
ze té si szán dék hi á nya. Erre szám ta lan té nye zõ bõl, de leg -
gyak rab ban a fe de zet, il let ve a biz to sí té kok hi á nyá ból le -
het kö vet kez tet ni. Ám, ha a vissza fi ze tés nek van fe de ze te,
ha a fel aján lott biz to sí ték kel lõ fe de ze tet nyújt, a fi ze té si
szán dék hi á nya a csa lás meg ál la pí tá sát ugyan úgy meg ál la -
pít ha tó vá te szi.

A csa lás a Btk. XVIII. Fe je ze té ben sza bá lyo zott va gyon
el le ni bûn cse lek mény. Vé dett jogi tár gya a tu laj don, il let -
ve az ab ból fo lyó va gyo ni jo go sít vá nyok za var ta lan gya -
kor lá sá hoz fû zõ dõ tár sa dal mi ér dek. Eb bõl pe dig az kö vet -
ke zik, hogy a tu laj don, il let ve a va gyo ni jo gok sé rel mé nek
hi á nyá ban a va gyon el le ni bûn cse lek mény egyik fo gal mi
ele me a jog tárgy sér tés hi ány zik. Ezt a jog tárgy sér tést
a csa lás tény ál lá sá ban a kár oko zás je le ní ti meg, kö vet ke -
zés kép pen a kár be kö vet ke zé se hi á nyá ban a csa lás meg ál -
la pí tá sá ra nincs le he tõ ség.

Ha az adós a hi tel nyúj tás fel té te lei te kin te té ben meg té -
vesz ti a hi te le zõt, de a köl csönt vissza kí ván ja fi zet ni és
erre ké pes, ak kor a köl csön vissza fi ze té sé nek el ma ra dá sa
nem te kint he tõ a Btk. 137.  §-ának 5. pont já ban meg ha tá ro -
zott kár nak, mert nem ha lad ja meg a pi a ci ala pú hi te le zés
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üz le ti koc ká za tát. Ez a cse lek mény – ha son ló an a Cse me gi
Btk. sza bá lyo zá sá hoz – ugyan ak kor sért he ti a hi te le zõ hi -
tel po li ti ká ját és a hi te le zõ gaz da sá gi ér de ke it. A pi ac gaz -
da ság új ra éle dé sé vel ezért a tör vény a Btk. 297/A.  §-ában
– 1994. má jus hó 15. nap já tól – is mét bün te ten dõ vé nyil -
vá ní tot ta a hi te le zé si csa lást. A hi tel meg té vesz tés sel tör té -
nõ meg szer zé se – vissza fi ze té si szán dék és ké pes ség mel -
lett – azon ban csak a Btk. 297/A.  §-ában fog lalt fel té te lek
mel lett mi nõ sül het hi te le zé si csa lás ként. Ha azon ban az ott 
írt fel té te lek nem ál la pít ha tó ak meg, a cse lek mény nem
mi nõ sül sem csa lás nak, sem más va gyon el le ni bûn cse lek -
mény nek. A Leg fel sõbb Bí ró ság vál to zat la nul irány adó -
nak te kin ti azt a ko ráb ban is kö vet ke ze tes ítél ke zé si gya -
kor la tot, hogy a bün te tõ el já rás nem szol gál hat a kö ve te lé -
sek be haj tá sá nak az esz kö zé ül.

3. A Leg fel sõbb Bí ró ság Bf. I. Ta ná csa a BH 2006/243. 
szám alatt köz zé tett Bfv.I.2154/2003/5. szá mú ha tá ro za tá -
ban an nak alá tá masz tá sá ra, hogy dön té se össz hang ban áll
az ítél ke zé si gya kor lat tal, a BH 2001/160. szám alatt köz -
zé tett dön tés re hi vat ko zott.

A BH 2001/160. szám alatt köz zé tett dön tés sze rint:
meg valósítja a csa lás bûn tet tét, aki a la kás épí té si ked vez -
mény igény be vé te le kor – az en nek fo lyó sí tá sá hoz elõ fel té -
te lül meg kí vánt – sa ját erõ meg lé te te kin te té ben a pénz in -
té ze tet meg té vesz ti, és ez ál tal a köl csön összeg jog ta lan
fel vé te lé vel a pénz in té zet nek kárt okoz [1978. évi IV. tör -
vény 318.  § (5) bek. a) pont, 106/1988. (XII. 26.) MT r.
2.  §, 3.  § (2) bek., 141/1994. (XI. 2.) Korm. r. 5.  §].

A dön tés alap já ul fek võ ügy ben meg ál la pí tott tény ál lás
lé nye ge sze rint a ter hel tek azt a ha mis lát sza tot kel tet ték,
hogy a la kás épí té si ked vez mény fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges
va la mennyi fel té tel – így a fo lyó sí tás hoz elõ írt 30%-os ön -
erõ – fenn állt. E meg té vesz tõ ma ga tar tás cél ja a jog sza bá -
lyok sze rint igény be ve he tõ 2 200 000 fo rint össze gû
– vissza nem té rí ten dõ – la kás épí té si ked vez mény jo go su -
lat lan meg szer zé se volt. Az igény lés foly tán lét re jött szer -
zõ dés alap ján 1 760 000 fo rint ki fi ze té sé re ke rült sor. A
ter hel tek nek tény le ge sen szán dé ká ban állt az épít ke zés
meg kez dé se és bi zo nyos fokú el vég zé se.

Rög zí tet te még a bí ró ság, hogy a ter hel tek szán dé ka
a sér tett té ve dés be ej té se foly tán kár oko zás ra irá nyult, ami
be is kö vet ke zett.

A jog egy sé gi ta nács elöl já ró ban arra utal, hogy a la kás -
épí té si ked vez mény (szo ci ál po li ti kai tá mo ga tás) nem pi a ci 
ala pú hi tel (köl csön), ha nem az ál lam ál tal biz to sí tott
olyan nem gaz da sá gi jel le gû és vissza nem té rí ten dõ pénz -
ügyi tá mo ga tás, amely nek a jo go su lat lan igény be vé te le
ese tén a csa lás  valóban meg ál la pít ha tó.

Más ként mi nõ sül het a cse lek mény, ha a nem pi a ci ala pú 
pénz ügyi tá mo ga tás vagy más gaz da sá gi elõny nem szo -
ciálpolitikai célú, ha nem az ál lam gaz da ság po li ti kai cél ja i -
nak a meg valósítását szol gál ja. Ilyen eset ben a pénz ügyi
tá mo ga tás vagy más gaz da sá gi elõny igény be vé te le ese tén
gyak ran mind a csa lás, mind pe dig a Btk. 288.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo go su lat lan gaz da sá gi
elõny meg szer zé sé nek a tény ál lá si ele mei meg valósulnak.

A Btk. 288.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti jo go su lat lan
gaz da sá gi elõny meg szer zé se bûn tet té nek nem tény ál lá si
ele me sem a jog ta lan ha szon szer zé si cél zat, sem a kár oko -
zá sa. Meg ál la pí tá sá nak te hát – ha son ló an Btk.
297/A.  §-ában bün tet ni ren delt hi te le zé si csa lás hoz – ak -
kor is he lye le het, ha a csa lás fel té te lei egyéb ként nem áll -
nak fenn.

Ha a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás alap ján mind -
két vizs gált bûn cse lek mény (te hát a jo go su lat lan gaz da sá -
gi elõny meg szer zé se és a csa lás) tény ál lá si ele mei egy -
aránt ma ra dék ta la nul meg ál la pít ha tók, ak kor – a rész ben
azo nos jog tárgy sér tés foly tán – a  valódi ala ki hal ma zat
meg ál la pí tá sa ki zárt. A jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg -
szer zé sé nek tény ál lá sa mind ad dig elõbb re ho zott bün te -
ten dõ sé get te remt, amíg a csa lás öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés nél nem sú lyo sabb alak za ta  valósul meg. Az ilyen
cse lek mény te hát a Btk. 288.  §-ának (1) be kez dé se sze rint
mi nõ sül. Ha azon ban a csa lás en nél sú lyo sab ban bün te ten -
dõ, te hát leg alább nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
fe nye ge tett alak za ta ál la pít ha tó meg, ak kor – a kon szump -
ció el vé nek al kal ma zá sá val – a cse lek mény – ki zá ró lag –
csa lás ként mi nõ sít he tõ.

A jog egy sé gi ta nács ezért azt rög zí tet te ha tá ro za tá nak
ren del ke zõ ré szé ben, hogy amennyi ben a hi tel nyúj tás nem
pi a ci fel té te lek mel lett tör té nik, ha nem arra va la mely gaz -
da ság po li ti kai cél ból az ál lam vagy más – a Btk.
288.  §-ában, il let ve a 314.  §-ában meg ha tá ro zott – szer ve -
zet ál tal tá mo ga tott ked vez mé nyes fel té te lek kel és/vagy
cél jel leg gel ke rült sor, ak kor a cse lek mény rend sze rint
a jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé se bûn tet té nek,
il let ve az Eu ró pai Unió pénz ügyi ér de kei meg sér té se bûn -
tet té nek mi nõ sül het, és a csa lás meg ál la pí tá sá ra csak ak kor 
ke rül het sor, ha a csa lás bün te té si té te le a hi vat ko zott bûn -
cse lek mé nyek bün te té si té te lé nél sú lyo sabb.

Mind ezek alap ján te hát meg ál la pít ha tó, hogy a BH
2001/160. szám alatt köz zé tett dön tés nem te kint he tõ
a Bfv.I.2154/2003/5. szá mú dön tés elõz mé nyé nek, mert
ab ban az ügy ben nem pi a ci ala pú hi tel nyúj tá sá val össze -
füg gés ben ál la pí tot ták meg az el járt bí ró sá gok a csa lás el -
kö ve té sét.

4. A jog egy sé gi ta nács meg vizs gál ta, hogy mit te kin tett 
(vagy mit te kint he tett) a Bf. I. Ta nács a hi tel nyúj tás olyan
„kü lön” fel té te lé nek, amely kö ré ben meg valósuló meg té -
vesz tés alap ján a csa lás el kö ve té sét meg ál la pít ha tó nak ta -
lál ta. Ész lel te, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság a kü lön fel té tel
tar tal mát nem ha tá roz ta meg.

A jog egy sé gi ta nács ab ból in dult ki, hogy a Ptk. XLIV.
Fe je ze té nek 1. pont já ban sza bá lyo zott hi tel- és a köl csön -
szer zõ dé sek nek – a szer zõ dés ben ré szes fe lek szer zõ dé si
aka ra tá tól füg gõ – szám ta lan fel té te le le het. A hi tel és
a köl csön nyúj tá sá ra irá nyu ló meg té vesz tés at tól füg gõ en
le het je len tõs a csa lás meg ál la pí tá sa szem pont já ból, hogy
a hi tel nyúj tás sal oko za ti össze füg gés ben állt-e.

A jog egy sé gi ta nács meg íté lé se sze rint a Bf. I. Ta nács
a hi tel nyúj tás ún. kü lön fel té te lé nek azt te kin tet te, hogy
a gép ko csi vá sár lá sá ra nyúj tott köl csön csak a gép ko csi
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vá sár lá sá ra, az áru vá sár lá si köl csön csak áru vá sár lás ra,
a la kás vá sár lá si köl csön csak la kás vá sár lá sá ra stb. igé -
nyel he tõ. A kü lön fel té tel te hát az a cél vagy ren del te tés,
amely nek fi nan szí ro zá sá ra az adott faj ta/tí pu sú hi tel/köl -
csön ti pi zált fel té te le it a hi te le zõ meg ha tá roz ta.

A jog egy sé gi ta nács úgy fog lalt ál lást, hogy a hi tel meg -
hir de tett cél já nak a hi te le zés kö ré ben el kö vet he tõ csa lás
meg ál la pí tá sa szem pont já ból nincs szig ni fi káns je len tõ sé -
ge. A pénz ügyi piac hi te le zõ sze rep lõi az ilyen fel té te le ket
nem azért ha tá roz zák meg, hogy az men te sít se õket
a konk rét fel té te lek vizs gá la tá tól, és e fel té te lek nem je len -
tik azt sem, hogy az ilyen blan ket ta hi tel igény lé se el le né re 
a konk rét szer zõ dést ne ha tá roz hat nák meg at tól el té rõ tar -
ta lom mal. E szer zõ dé sek nek más a ren del te té se.

A hi te le zõk az ún. blan ket ta-szer zõ dé se ket a nagy tö -
meg ben je lent ke zõ igé nyek fi nan szí ro zá sá ra hasz nál ják. A 
na gyobb szá mú hi tel igény lé nye ge sen nö vel he ti a jö ve del -
me zõ sé get, s ezért az ilyen szer zõ dé sek kel a hi te le zõk ked -
ve zõbb fel té te le ket ajánl hat nak a le en dõ adó sok nak.

A blan ket ta-szer zõ dé sek meg könnyí tik az egyes ter mé -
kek is mer te té sét, egy sze rû sí tik, gyor sít ják az el já rást. A
szer zõ dõ fe lek azon ban a blan ket ta-szer zõ dé sek tõl egye zõ 
aka rat tal bár mi kor el tér het nek és a hi te le zõk a ti pi zált szer -
zõ dé si fel té te lek tõl füg get le nül is bár mit fi nan szí roz nak.
A hi te le zõ nek nem az a dön tõ szem pont, hogy mit fi nan -
szí roz, ha nem az, hogy mi lyen nye re ség gel és mi lyen koc -
ká zat tal fi nan szí roz za azt. Más ként meg fo gal maz va, a hi -
te le zõk bár mit fi nan szí roz nak, ami a meg fe le lõ jö ve del -
me zõ sé get biz to sít ja. A hi te le zõk azért vál lal koz nak, hogy
a pénz ügyi te vé keny ség bõl meg fe le lõ nye re sé get, hasz not
ter mel je nek.

A hi te le zõk a sa ját dön té sük alap ján az ál ta lá nos koc ká -
za ti fel té te lek tõl el té rõ, at tól ked ve zõbb fel té te le ket is
ajánl hat nak, en ged het nek. A ked ve zõbb fel té te lek az üz le -
ti ka ma tok nál ki sebb ka ma tot, a hi tel szer zés hez kap cso ló -
dó költ sé gek csök ken té sét, a fe de zet mér sék lé sét, vagy at -
tól el te kin tést stb. je lent het nek. Amennyi ben ez be vé tel-
vagy jö ve de lem ki esést ered mé nyez, azt – te hát az ilyen
ked ve zõbb fel té te le ket – va la ki nek fi nan szí roz nia kell. A
for rást rend sze rint vagy ma guk a hi te le zõk vagy (és) a piac 
egyéb sze rep lõi, az üz le ti part ne rek biz to sít ják. A leg jel -
lem zõbb az, hogy maga a pénz ügyi in téz mény fi nan szí roz -
za, de gya ko ri az is, hogy pl. az áru for gá si se bes sé gé nek
a nö ve lé se, a for ga lom élén kí té se és ez zel a jö ve del me zõ -
ség nö ve lé se vagy a lik vi di tá si hely zet ja ví tá sa stb. ér de ké -
ben a ke res ke dõk vagy más gaz da sá gi part ne rek. A ked ve -
zõbb (kü lön) fel té te lek meg ha tá ro zá sa min dig olyan üz let -
po li ti kai meg fon to lá so kon ala pul, ame lyek a koc ká za to -
kat, a le het sé ges vissza élé se ket is át fog ják.

Egé szen más a jogi meg íté lé se an nak, ha a ked ve zõbb
hi tel fel té te le ket a pi a ci sze rep lõk (hi te le zõk vagy más gaz -
dál ko dók) nem a sa ját dön té sük alap ján ha tá roz zák meg és
nem õk fi nan szí roz zák, ha nem kül sõ for rás ként az ál lam,
az Eu ró pai Unió vagy más Btk. 288.  §-ában, il let ve
a 314.  §-ában konk ré tan meg je lölt szer ve zet. Az ál lam stb.
ál tal biz to sí tott gaz da sá gi elõny jo go su lat lan igény be vé te -

le jel lem zõ en a III/3. pont ban már hi vat ko zott bûn cse lek -
mé nyek (Btk. 288.  §, 314.  §) meg ál la pí tá sá ra ad ala pot, és
nem a csa lás meg ál la pí tá sát ered mé nyez he ti. A kár be kö -
vet ke zé se nem is ké pe zi ele mét e bûn cse lek mé nyek tény -
ál lá sá nak.

5. A ki fej tet tek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács – az
in dít vá nyo zó ta náccsal egyet ér tés ben – azt az irány mu ta -
tást adta, hogy nem ál la pít ha tó meg a csa lás (Btk. 318.  §)
bûn cse lek mé nyé ben a bû nös sé ge an nak a ter helt nek, aki -
nek a köl csön fel vé te le kor szán dé ká ban áll a köl csön
vissza fi ze té se, és en nek a re á lis le he tõ sé ge is adott, de a hi -
tel meg szer zé se ér de ké ben a pi a ci ala pú köl csön fo lyó sí tá -
sá nak fel té te lei te kin te té ben a hi tel in té ze tet té ve dés be ejti
és a pénz ügyi in téz mény e meg té vesz té se foly tán fo lyó sít -
ja ré szé re az igé nyelt köl csönt. Az ilyen cse lek mény a Btk.
297/A.  §-ában fog lalt fel té te lek (ú.m. a gaz da sá gi te vé -
keny ség gya kor lá sá hoz fo lyó sí tan dó hi tel nyúj tá sa ér de ké -
ben  valótlan tar tal mú ok irat fel hasz ná lá sa) ese tén hi te le zé -
si csa lás bûn tet té nek mi nõ sül het.

A hi tel in té zet meg té vesz té sé vel meg szer zett pénz köl -
csön rend sze res tör lesz té se, il let ve vissza fi ze té se ál ta lá ban 
a vissza fi ze té si szán dék ko moly sá gá ra és a kár oko zá si
szán dék hi á nyá ra utal.

6. A jog egy sé gi ta nács vizs gál ta, hogy a csa lás meg ál -
la pí tá sa kö ré ben a meg té vesz tés mód já nak van-e, il let ve
le het-e je len tõ sé ge an nak a kér dés nek az el dön té sé ben,
hogy adott cse lek mény csa lás ként mi nõ sül-e vagy sem.
E kér dést nem le ge sen dön töt te el.

A Leg fel sõbb Bí ró ság már az adó csa lás és a csa lás el ha -
tá ro lá sá nak a kér dé se i vel fog lal ko zó 1/2006. BJE dön té sé -
ben arra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy nem a konk rét el kö -
ve tõi cse lek mény mód ja, jel le ge – pl. ha mis szám la be ál lí -
tá sa a köny ve lés be – re le váns a mi nõ sí tés kö ré ben, ha nem
az el kö ve té si ma ga tar tás nak azok a kö vet kez mé nyei, ame -
lye ket a bûn cse lek mény tény ál lá sa ered mény ként ha tá roz
meg.

En nek meg fele lõen a té ve dés be ej tés kap csán azt kell
hang sú lyoz ni, hogy ugyan az zal a meg té vesz tõ ma ga tar tás -
sal  való té ve dés be ej tés jog kö vet kez mé nyei is dif fe ren ci á -
lód hat nak, és az egyik eset ben meg valósul a csa lás, a má -
sik eset ben nem.

A csa lás tény ál lá sá ban sze rep lõ meg té vesz tés kö ré ben
an nak van meg ha tá ro zó je len tõ sé ge, hogy a meg té vesz tés
a sér tet tet in gye nes (illet ve rész ben in gye nes), vagy vissz -
ter hes jog ügy let meg té te lé re in dít ja-e. Amíg ugyan is in -
gye nes ség (pl. aján dé ko zás) vagy rész ben in gye nes ség (pl. 
ka mat tá mo ga tott köl csön) ese tén re le váns az, hogy mi lyen 
in dí ték ból, il let ve cél lal adta azt a sér tett, ez az in dok, il let -
ve cél a vissz ter hes jog ügy let (pl. köl csön) ese tén kö zöm -
bös. Vissz ter hes ség ese tén ugyan is – mi vel egyen lõ en két -
ol da lú kö te lem ke let ke zik, szol gál ta tá sok áll nak egy más -
sal szem ben – nem be szél he tünk sem jog ta lan ha szon szer -
zé si cél zat ról, sem pe dig kár oko zá sá ról.

7. Az in dít vá nyo zó ta nács sze rint a pi a ci fel té te lek kel
fo lyó sí tott hi te le zés kö ré ben a pénz in té ze tet fo gal mi lag
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nem ér he ti kár, ha az ál ta la fo lyó sí tott pénz köl csön a já ru -
lé ka i val együtt vissza fi ze tés re ke rül. A köl csön ren del te té -
sé bõl kö vet ke zik ugyan is az, hogy a köl csönt nyúj tó ak tív
va gyo ná ban a köl csön összeg nek meg fe le lõ idõ le ges (azaz
a fu tam idõ le jár tá ig tar tó) ér ték csök ke nés kö vet ke zik be,
amely azon ban vég le ges sé – te hát bün te tõ jo gi ér te lem ben
vett kár rá – csak az ál tal vál hat, ha a köl csönt egész ben
vagy rész ben nem fi ze tik vissza. Eh hez ké pest, amennyi -
ben a köl csön igény lé se kor, ille tõ leg fo lyó sí tá sa kor
a vissza fi ze tés re á lis le he tõ sé ge és szán dé ka a köl csönt fel -
ve võ ré szé rõl meg ál la pít ha tó, a kár oko zá si szán dék ak kor
sem áll fenn, ha a köl csön igény lés so rán a ban kot meg té -
vesz tet ték, s e nél kül a köl csönt nem fo lyó sí tot ta vol na.

A jog egy sé gi ta nács az in dít vá nyo zó ta nács ál lás pont já -
val egyet ér tett ab ban, hogy a pi a ci fel té te lek kel fo lyó sí tott
hi te le zés kö ré ben a pénz in té ze tet fo gal mi lag nem ér he ti
kár, ha az ál ta la fo lyó sí tott pénz köl csön a já ru lé ka i val
együtt vissza fi ze tés re ke rül.

Ugyan ak kor a leg fõbb ügyész is he lye sen mu ta tott rá,
hogy amennyi ben az el kö ve tõ vissza fi ze té si szán dék nél -
kül, a pénz in té zet meg té vesz té sé vel vesz fel köl csönt,
a csa lás bûn cse lek mé nye nem a fu tam idõ vé gén vá lik be -
fe je zet té. A köl csön össze gé nek a ki uta lá sá val a kár be kö -
vet ke zik, a hi tel in té zet va gyo ná ban be ál lott ér ték csök ke -
nés vég le ges sé vá lik, te hát a bûn cse lek mény be fe je zett
alak za ta meg valósul.

A hi te le zõ meg té vesz té se nél kül, ér vé nye sen lét re jött
szer zõ dés ese tén azon ban a köl csön fo lyó sí tá sá val a pénz -
ügyi in téz mény va gyo na ide ig le ne sen sem csök ken. Bár
a pénz esz kö zök mennyi sé ge  valóban csök ken, de ez zel
egy ide jû leg az ugyan csak a for gó esz kö zök kö ré be tar to zó
kö ve te lé sek ál lo má nya ugyan ek ko ra összeg gel meg nõ.

A bank ter mé sze te sen nem csak a ,,sza bály sze rû en” ki -
he lye zett köl csönt tart ja nyil ván, mint kö ve te lést, ha nem
azt az össze get is, ame lyet a bank tól „ki csal tak”. A két
hely zet azon ban el tér egy más tól.

Az elsõ eset ben a pénz a bank ren des – „sza bály sze rû” –
mû kö dé se so rán ke rül ki he lye zés re hi tel-(köl csön-)szer zõ -
dés ke re té ben. A bank ez zel az alap funk ci ó ját tel je sí ti. A
hi tel in té zet nek ép pen az a fel ada ta, hogy a kü lön bö zõ for -
rá sok ból ren del ke zé se alatt álló pénz esz kö zö ket ha szon nal 
ér té ke sít se, hi tel ként, vagy más mó don ki he lyez ze. En nél
fog va a bank pénz esz kö ze i nek jen tõs ré sze min dig ki he -
lye zett pénz összeg. Az így ki he lye zett pénz nem te kint he -
tõ kár nak. Ha az adós nem fi zet, ak kor a hi tel in té zet a szer -
zõ dés sze gé sért  való fe le lõs ség sza bá lyai sze rint ér vé nye -
sít he ti vele szem ben a kö ve te lé sét.

Ez zel szem ben a bank tól ki csalt pénz  valóban kár ként
je lent ke zik. A bank az ilyen (ki csalt) pénzt is nyilván -
valóan igyek szik vissza sze rez ni, ám a csa lás sal, mint
„bûn cse lek ménnyel oko zott kár”-nak a meg té rí té sé re más
sza bá lyok vo nat koz nak. Az ilyen ká rok nem a szer zõ dé ses 
kár fe le lõs ség, ha nem már a Ptk.-nak a szer zõ dé sen kí vül
oko zott ká ro kért  való fe le lõs ség re vo nat ko zó sza bá lyai

sze rint ér vé nye sít he tõk. A két kö ve te lés te hát el té rõ jog -
alap ból ered, és – eh hez ké pest – a vissza fi ze tés esé lyei is
el té rõ ek le het nek.

IV.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a Leg fel sõbb Bí ró ság jog -
egy sé gi ta ná csa meg ál la pí tot ta to váb bá, hogy a fe lül vizs -
gá la ti in dít vány ban hi vat ko zott és BH 2006/243. szám
alatt köz zé tett Bfv.I.2154/2003/5. szá mú vég zés sel fe lül -
vizs gált ügy ben az I. r. ter helt ma rasz ta lá sá ra a bün te tõ
anya gi jog sza bá lya i nak a meg sér té sé vel ke rült sor. Az
irány adó tény ál lás sze rint a ter helt a hi tel szer zõ dés meg -
kö té se kor koc ká za tot vál lalt, amely a gaz da sá gi te vé keny -
sé gé re ala po zot tan in do kolt nak te kint he tõ mér té kig el fo -
ga dott. Az F. Rt. a fel vett hi tel ka ma tá nak a tör lesz té sét
meg kezd te és olyan gaz da sá gi hely zet ben volt, amely mel -
lett nem zár ha tó ki, hogy a hi tel szer zõ dés meg kö té se kor
a hi telt – a gaz da sá gi hely ze té nél fog va – vissza tud ta vol -
na fi zet ni.

A ter helt fi ze té si kész sé gé re és ké pes sé gé re fi gye lem -
mel bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra a je len tõs kárt oko zó
csa lás bûn tet té ben a bün te tõ anya gi jog sza bá lya i nak
a meg sér té sé vel ke rült sor.

Tény, hogy a má sod fo kon jog erõs íté le té ben a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bí ró ság az I. r. ter hel tet hi te -
le zé si csa lás bûn tet té ben – és emel lett szám vi te li fe gye lem 
meg sér té sé nek vét sé gé ben – mond ta ki bû nös nek. A fe lül -
vizs gá la ti ügy ben el járt Leg fel sõbb Bí ró ság
a Bfv.I.2.154/2003/5. szá mú vég zé sé ben azon ban úgy fog -
lalt ál lást, hogy a ter helt e cse lek ményt azt meg elõ zõ en kö -
vet te el, hogy a hi te le zé si csa lás tény ál lá sa 1994. má jus hó
15. nap ján ha tály ba lé pett vol na. Bû nös sé gé nek ki mon dá -
sa még sem tör vénysértõ, mert az  valójában csa lás ként mi -
nõ sül.

A Be. 443.  §-ának (3) be kez dé se sze rint, ha az elvi kér -
dés ben adott irány mu ta tás ból kö vet ke zõ en a jog egy sé gi
ha tá ro zat tal érin tett jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat nak a ter helt
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ál la pí tó ren del ke zé se tör -
vénysértõ, a jog egy sé gi ta nács a tör vénysértõ ren del ke zést 
ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ter hel tet fel men ti, il let ve az el -
já rást meg szün te ti.

E ren del ke zés re te kin tet tel a jog egy sé gi ta nács egy rész -
rõl a ma rasz ta ló jog erõs dön tést az I. r. ter hel tet a társ tet -
tes ként el kö ve tett hi te le zé si csa lás bûn tet té ben bû nös nek
ki mon dó, va la mint a vele szem ben bün te tést ki sza bó ré -
szé ben, más rész rõl a ter helt fe lül vizs gá la ti ügyé ben el járt
Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül he lyez te.
E ter hel tet az el le ne hi te le zé si csa lás bûn tet te  miatt emelt
vád alól – a Be. 6.  §-a (3) be kez dé se a) pont já nak I. for du -
la ta és a 331.  §-ának (1) be kez dé se alap ján – fel men tet te.
Egy út tal a ter hén ma ra dó társ tet tes ként el kö ve tett szám vi -
te li fe gye lem meg sér té sé nek vét sé ge  miatt, mi u tán e cse -
lek mény az el bí rá lás kor már oly cse kély fok ban ve szé lyes

2009/93. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 23735



a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal maz ha tó leg ki -
sebb bün te tés ki sza bá sa is szük ség te len – a Be. 71.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján – meg ro vás ban ré sze sí tet te.
Rosszal lá sát fe jez te ki, és fel hív ta az I. r. ter hel tet, hogy
a jö võ ben tar tóz kod jék bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl.

A Leg fel sõbb Bí ró ság bün te tõ jog egy sé gi ta ná csa mind -
ezek re fi gye lem mel a jog egy sé gi in dít vány nak helyt adott, 
és a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tot a Bszi. 32.  §-a (4) be -
kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-a (2) be kez dé se ér tel mé ben
a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2009. jú ni us 8.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Mol nár Gá bor s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
bíró bíró

Akácz Jó zsef s. k., Dr. Ka to na Sán dor s. k.,
bíró  bíró

IX. Ha tá ro za tok Tára

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

A köztársasági elnök
80/2009. (VII. 6.) KE

határozata

a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa tagjának 
kinevezésérõl

A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor lá to -
zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény 38.  § (1) be -
kez dé se alap ján a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal el nö ké nek ja -
vas la tá ra dr. Do bos Ger gelyt 2009. jú li us 1-jé tõl hat évig
ter je dõ idõ tar tam ra a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal Ver seny -
ta ná csa tag já vá ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. jú ni us 30.

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

KEH ügy szám: IV-7/02665/2009.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1105/2009. (VII. 6.) Korm.

határozata

a DATÉSZ Dél-Alföldi Termelõi Értékesítõ
Szervezetek Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaságnak a zöldség-gyümölcs
ágazattal összefüggõ tevékenységét elõsegítõ

intézkedések elõkészítésérõl

A Kor mány an nak ér de ké ben, hogy a dél-al föl di zöld -
ség-gyü mölcs ága za tot fe nye ge tõ gaz da sá gi foglalkozta -
tási és pénz ügyi vál ság el ke rül he tõ le gyen, az Eu ró pai
 Bizottság 2009/C 16/01 szá mú bi zott sá gi köz le mé nyé vel
össz hang ban az aláb bi ha tá ro za tot hoz za:

1. A Kor mány fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz tert, hogy mû köd jön köz re a DATÉSZ
Dél-Al föl di Ter me lõi Ér té ke sí tõ Szer ve ze tek Ke res ke del -
mi és Szol gál ta tó Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(a továb biak ban: DATÉSZ Dél-Al föl di Zrt.) öt évre  szóló,
a cég cso port hely ze té nek hosszú távú sta bi li zá lá sát cél zó
üz le ti ter vé nek ki dol go zá sá ban.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

2. A Kor mány fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, va la mint
a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz tert, hogy a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel együt te sen
vizs gál ják meg az 1. pont ban meg ha tá ro zott üz le ti ter vet,
és amennyi ben együt te sen meg ál la pít ják, hogy az a cég -
cso port hely ze té nek hosszú távú sta bi li zá lá sá ra al kal mas,

a) a pénz ügy mi nisz ter az 1. pont ban meg ha tá ro zott
 üzleti terv vég re haj tá sát a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt. út ján olyan mó don se gít se elõ, hogy a DATÉSZ
Dél-Al föl di Zrt. vo nat ko zá sá ban a Re gi o ná lis Fej lesz té si
Hol ding Zrt. több sé gi tu laj don el éré sé hez szük sé ges tõ ke -
eme lést hajt vég re, és/vagy leg alább öt éves idõ tar tam ra
 szóló, pi a ci ka mat tal nyúj tott tagi köl csönt nyújt össze sen
600 mil lió Ft összeg ben,

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: az 1. pont ban meg ha tá ro zott üz le ti terv

 el ké szí té sét köve tõen ha la dék ta la nul

b) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény 2.  § k) pont ja alap ján a
 Magyar Fej lesz té si Bank Zrt. (a továb biak ban: MFB Zrt.)
a DATÉSZ Dél-Al föl di Zrt. szá má ra az 1. pont ban meg ha -
tá ro zott üz le ti terv vég re haj tá sá hoz 600 mil lió fo rint for -
gó esz köz hi telt nyújt son 80%-os ál la mi kész fi ze tõ ke zes -
ség vál la lás mel lett, pi a ci ka mat tal 5 éves fu tam idõ vel,
ezen be lül 1 éves tü rel mi idõ vel; az ál la mi ke zes ség vál la -

23736 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/93. szám



lás a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2008. évi CII. tör vény 35.  § (2) be kez dé se sze rin ti ke re tet
ter he li;

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: az 1. pont ban meg ha tá ro zott üz le ti terv
 el ké szí té sét köve tõen ha la dék ta la nul

c) fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert – a kö zös sé gi
 állami tá mo ga tá si sza bá lyok kal össz hang ban – a ke zes ség -
vál la lá si szer zõ dés meg kö té sé re, to váb bá arra, hogy kö te -
le zet tel szem ben az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 5. mel -

lék le te sze rint meg ál la pí tott ke zes ség vál la lá si dí jat kös sön 
ki, a DATÉSZ Zrt. a ke zes ség vál la lá si dí jat a Ma gyar
 Állam ré szé re fizeti,

d) a c) pont ban ír tak ra te kin tet tel a Ma gyar Köz tár sa ság 
2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény
36.  § (1) be kez dé se sze rin ti ke zes ség vál la lá si díj meg fi ze -
té sé tõl el te kint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: az 1. pont ban meg ha tá ro zott üz le ti terv

 el ké szí té sét köve tõen ha la dék ta la nul

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