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II. Törvények
2009. évi XLV.
törvény
a közúti közlekedésrõl szóló
1988. évi I. törvény módosításáról*
1. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kkt.) 15. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés szerinti díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén azt a közút kezelõje vagy az
általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet bírósági úton érvényesítheti. Az eljárásra a gépjármû
– a várakozóhely jogosulatlan használatának idõpontjában
a gépjármû-nyilvántartásba bejegyzett – tulajdonosának
(üzemben tartójának) lakóhelye (székhelye) szerinti helyi
bíróság kizárólagosan illetékes.”
2. § A Kkt. 18/B. § b) pontjának ba) alpontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[b) rendelkezésre állási idõ:]
„ba) minden olyan idõ, amely nem minõsül munkaidõnek
és pihenõidõnek, és amely során a munkavállalónak nem kell
a munkahelyén tartózkodnia, de készen kell állnia a jármû
vezetésének megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka
elvégzésére. E feltételek együttes érvényesülése esetén rendelkezésre állási idõnek minõsül különösen: a jármû kompon
vagy vasúton történõ szállításához kapcsolódó kíséreti idõ,
a határátlépéssel és idõtartamhoz kötött közlekedési korlátozásokkal (hétvégi, ünnepnapi közlekedési korlátozással)
összefüggõ, valamint a menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben foglalkoztatott munkavállalónak a napi munkaidõ beosztási terv alapján a járatok érkezése és indítása között várakozással eltöltött idõ,”
3. § A Kkt. 19. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közúti áruszállítást végzõ jármû megrakásához
alkalmazott, a jármûre szerelt vagy önjáró emelõ- és rakodógépet csak a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezõ, 18. életévét betöltött, egészségügyi
szempontból alkalmas személy kezelheti.”
4. § A Kkt. 20. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„20. § (1) Az e törvényben, valamint külön jogszabályban és közösségi jogi aktusban
a) a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött belföldi vagy nemzetközi közúti
közlekedési szolgáltatásra (árufuvarozásra és személyszállításra),
b) a meghatározott okmány meglétéhez kötött saját
számlás áru- és személyszállításra,
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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c) a közúti szállítás szociális elõírásaira, a vezetési idõre, a szünetre, illetve a megszakításra és a pihenõidõre,
d) a közúti közlekedésben használt menetíró készülék
és tachográf-korong, valamint a digitális tachográfokhoz
szükséges kártyák használatára,
e) a veszélyes áruk szállítására, a szállítóra (fuvarozóra), a közúti jármûre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a csomagolóra, a berakóra,
a töltõre, a címzettre és a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó kinevezésére és képesítésére,
f) a gyorsan romló élelmiszerek és élõ állatok közúti
szállítására,
g) a bérelt jármûvekkel végzett közúti áruszállításra,
h) a közúti közlekedési szolgáltatást vagy saját számlás
szállítási tevékenységet végzõ jármûvek mûszaki és környezetvédelmi tulajdonságaira, a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésére, továbbá az ömlesztett
áruk szállítására,
i) a nemzetközi kombinált árufuvarozást elõsegítõ kedvezményekre,
j) a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozására,
k) a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, a motorkerékpár-bukósisak és a mobil rádiótelefon használatára
vonatkozó rendelkezések megsértõi bírság fizetésére kötelezhetõk.
(2) A bírságolással kapcsolatos eljárás lefolytatására
– a (11) bekezdésben meghatározott ellenõrzési jogosultsághoz igazodóan – a közlekedési hatóság, a rendõrség,
a vámhatóság, a katasztrófavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság (a továbbiakban együtt: eljáró hatóság) jogosult.
(3) A (2) bekezdés szerinti bírságolási eljárásra az eljáró
hatóság ellenõrzõ tevékenységét szabályozó külön jogszabályban foglalt rendelkezéseket az e §-ban meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt valamely rendelkezés
megsértõjével szemben 10 000 forinttól 800 000 forintig
terjedõ bírság szabható ki. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabandó bírságok, valamint a több jogsértõ cselekmény vagy mulasztás esetén az ugyanabban az
eljárásban kiszabható bírság maximális összegét külön
jogszabály állapítja meg. Nincs helye bírság kiszabásának,
ha a jogsértõ cselekmény elkövetése óta egy év eltelt (elévülés).
(5) A bírságot a rendelkezés megsértéséért felelõs köteles megfizetni. Amennyiben valamely rendelkezés megsértéséért többen is felelõssé tehetõk, a külön jogszabályban meghatározott bírság összegét a jogsértésben való felelõsségük arányában kötelesek megfizetni. Ha a felelõsségük aránya nem állapítható meg, a bírságfizetési kötelezettség õket egyenlõ arányban terheli. Nem állapítható
meg a bírságfizetési kötelezettség a közúti szállítást végzõ
mûködési körén kívül esõ olyan elháríthatatlan ok esetén,
amelyet az nem látott és ésszerû elvárhatóság mellett nem
is láthatott elõre.
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(6) A kivetett bírság összegének megfizetése meghatározott számlaszámra történõ befizetéssel történik. A beszedett bírság összege az eljáró hatóságot illeti meg. A
megfizetett bírság, illetõleg a pénzkövetelés biztosítás
összegét a külön jogszabályban foglaltak szerint, az azt
megállapító határozat jogerõre emelkedéséig letétként kell
kezelni.
(7) Az (1) bekezdés k) pontját kivéve közúti forgalomban történõ ellenõrzés esetén a jármûvet – a veszélyes áru,
a gyorsan romló élelmiszer és az élõ állat szállítmány feltartóztatására vonatkozó elõírások megtartásával – a bírság, illetõleg a pénzkövetelés biztosítás megfizetéséig az
erre vonatkozó külön határozat kiadása nélkül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a biztosítási intézkedésekre vonatkozó feltételek szerint vissza lehet tartani. A jármû nem tartható vissza különösen abban az esetben, ha
a) a bírságfizetésre kötelezett (kötelezettek) székhelye,
illetve lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a Magyar Köztársaság területén van és a kötelezett rendelkezik
az állami adóhatóság által kiadott adószámmal, illetve
adóazonosító jellel, vagy
b) a bírságfizetési kötelezettség teljesítéséért pénzügyi
intézmény kezességet, bankgaranciát vállal vagy a kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkezõ
gazdálkodó szervezet átvállalja és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlõen igazolja.
(8) A jármû részére a visszatartás idejére várakozó helyet kell kijelölni és a jármû forgalmi engedélyét – az átvételét igazoló elismervény egyidejû kiállítása és a jármûvezetõ részére történõ átadása mellett – a visszatartás idõtartamára el kell venni. A külföldi hatóság által kiadott forgalmi engedélyt – ha azt a jogosult a visszatartás idõtartamának lejáratát követõ három napon belül nem veszi át –
a kiállító hatósághoz kell megküldeni.
(9) A jármû vezetõjét a külön jogszabályban foglaltak
szerint írásban tájékoztatni kell magyar, angol, német vagy
orosz nyelven a (8) bekezdés szerint kijelölt várakozási
helyrõl és annak megközelítési útvonaláról, továbbá a bírságolási eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekrõl.
(10) A jármû visszatartásából eredõ kárért az eljáró hatóság felelõsséggel nem tartozik.
(11) A Magyar Köztársaság területén magyar vagy külföldi rendszámú közúti jármûvel végzett áru-, illetve személyszállítási tevékenységre az (1) bekezdés szerinti rendelkezések megtartását
a) belföldi forgalomban közlekedõ jármû esetén
aa) a közlekedési hatóság és a rendõrség,
ab) az (1) bekezdés c)–e) pontja tekintetében, valamint az
(1) bekezdés h) pontjában a megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésének tekintetében a vámhatóság is,
ac) az (1) bekezdés e) pontja tekintetében a katasztrófavédelmi hatóság is,

17513

b) nemzetközi forgalomban közlekedõ jármû esetén
ba) a közlekedési hatóság, a rendõrség és a vámhatóság,
bb) az (1) bekezdés e) pontja tekintetében a katasztrófavédelmi hatóság is,
c) az üzembentartó telephelyén
ca) a közlekedési hatóság és a rendõrség,
cb) az (1) bekezdés c) és d) pontja tekintetében külön
jogszabály alapján a munkaügyi hatóság is,
d) az (1) bekezdés e) pontja tekintetében – a veszélyes
áru szállítójának (fuvarozójának), feladójának, csomagolójának, be- és kirakójának, töltõ- és ürítõjének, címzettjének telephelyén is – külön jogszabály alapján a katasztrófavédelmi hatóság és a vámhatóság is,
e) az (1) bekezdés k) pontja tekintetében a rendõrség
jogosult együtt vagy önállóan ellenõrizni. A közúti forgalomban közlekedõ jármûnek az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott ellenõrzésébe a munkaügyi hatóság
is, a belföldi forgalomban közlekedõ jármûnek az (1) bekezdés a) és b), valamint f)–j) pontjában meghatározott ellenõrzésébe a vámhatóság is, az (1) bekezdés h) pontjában
meghatározott, a megengedett legnagyobb össztömeget,
tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek ellenõrzésébe a közút kezelõje is bevonható.
(12) Amennyiben a közúti jármûvel végzett tevékenység az (1) bekezdésben megjelölt rendelkezéseknek a határon történõ belépés alkalmával nem felel meg, a vámhatóság vagy a rendõrség a közúti jármû belépését – a közlekedési hatóság haladéktalan értesítése mellett – megtagadhatja.
(13) Az e § szerinti, a közúti áru- és személyszállítást
érintõ ellenõrzések szakmai útmutatását és koordinációját
– a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint – a közlekedési hatóság látja el.
(14) Az e § alapján lefolytatott bírságolási eljárás során
hozott döntéssel szemben elõterjesztett fellebbezés esetén
a fellebbezéssel nem támadott rendelkezés jogerõs.”
5. § (1) A Kkt. 21. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A gépjármû üzemben tartója, illetve a 21/A. §
(2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjármûvet
használatra átvevõ személy felel azért, hogy az általa üzemeltetett, illetve használt gépjármûvel]
„f) a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna),
a kötelezõ haladási irányra,”
[vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes
elõírások betartásra kerüljenek.]
(2) A Kkt. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az (1) bekezdés szerinti egyes elõírásokat megszegik, az üzemben tartóval, illetve a 21/A. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a gépjármûvet használatra átvevõ személlyel szemben 30 000 forinttól 300 000 forintig
terjedõ közigazgatási bírságot kell kiszabni. Az egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok össze-
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gét a Kormány rendeletben határozza meg. Amennyiben
egy cselekménnyel több elõírást szegnek meg és azt egy
eljárásban bírálják el, a kiszabandó bírság összegét az
egyes szabályszegésekhez rendelt bírságösszegek összegeként kell megállapítani.”
(3) A Kkt. 21. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(6) bekezdés számozása (4)–(7) bekezdésre változik:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott közigazgatási
bírság kiszabásának kizárólag a külön jogszabály szerinti
technikai eszközzel készített és továbbított felvétellel dokumentált szabályszegés esetén van helye.”
6. § (1) A Kkt. 21/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a gépjármûvet az üzemben tartó a szabályszegést megelõzõen más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt a használatba
vevõ személy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt,
a (4) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatával
igazolja, vagy – azon gépjármûvek esetében, amelyek külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja, amelyek a (4) bekezdés
szerinti adatokat tartalmazzák, a közigazgatási bírságot
a használatba vevõ személlyel szemben kell kiszabni.”
(2) A Kkt. 21/A. § (4) bekezdése b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél, illetve
fuvarlevél tartalmazza]
„b) a természetes személy üzemben tartó és használatba vevõ nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét,
nem természetes személy üzemben tartó és használatba
vevõ esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét,”
7. § A Kkt. 21/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Helyszíni bírság, továbbá szabálysértési eljárásban
pénzbírság nem szabható ki azzal a személlyel szemben,
akivel szemben a szabálysértés alapjául szolgáló elõírás
megsértése miatt a 21. § (1) és (2) bekezdése alapján vagy
a 21/A. § (2) bekezdése alapján közigazgatási bírság kiszabásának van helye.”
8. § A Kkt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § A 18. § (7) bekezdésében, a 20. § (1) bekezdésében és a 29/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a közlekedési hatóság a bírság kiszabását akkor mellõzi, ha a bírság kiszabására okot adó tevékenység vagy mulasztás az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot,
a közlekedés biztonságát vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését közvetlenül nem veszélyezteti, harmadik személynek kárt nem okoz, a tevékenység vagy mulasztás tekintetében a rosszhiszemûség, a hatóság félreve-
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zetésének szándéka nem állapítható meg, és a tevékenység
vagy mulasztás elsõ ízben fordul elõ.”
9. § (1) A Kkt. 48. § (3) bekezdése a) pontjának 15. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„15. a közúti árufuvarozásra, személyszállításra és
egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét,
valamint a bírságolással összefüggõ hatósági feladatok általános szabályait,”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) A Kkt. 48. §-a (3) bekezdésének b) pontja a következõ 28. alponttal egészül ki:
[(3) Felhatalmazást kap
b) a miniszter, hogy]
„28. a közút és mûtárgyai tervezésére, építésére, valamint a forgalom biztonságát és forgalmi rendjét meghatározó technikai eszközökre, továbbá a közutak kezelésére
vonatkozó mûszaki elõírásokat (Útügyi Mûszaki Elõírások),”
[rendeletben állapítsa meg.]
(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdése a következõ j)–l) ponttal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi j) pont jelölése m) pontra változik:
[(3) Felhatalmazást kap]
„j) a miniszter, hogy a közlekedésrendészetért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel együttesen
– a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel, valamint
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszterrel egyetértésben – a közúti árufuvarozásra, személyszállításra és
egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggõ hatósági feladatok részletes szabályait,
k) a miniszter, hogy az elektronikus hírközlésért felelõs
miniszterrel, az energetikáért felelõs miniszterrel, a vízgazdálkodásért felelõs miniszterrel, valamint az építésügyért felelõs miniszterrel egyetértésben az utak más
nyomvonalas létesítmény által történõ megközelítésének,
keresztezésének részletes szabályait,
l) a miniszter, hogy a közúti közlekedési ágazatban
használt önjáró emelõ- és rakodógépek kezelõinek képzésére és vizsgáztatására vonatkozó szabályokat az iparügyekért és a kereskedelemért felelõs miniszterrel egyetértésben”
[rendeletben állapítsa meg.]
10. § (1) Ez a törvény – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) A törvény 1–4. §-a, 5. §-ának (2)–(3) bekezdése,
6–8. §-a, 9. §-ának (1)–(2) bekezdése, valamint 9. § (3) bekezdésében a Kkt. 48. § (3) bekezdésének j) és k) pontját
megállapító rendelkezése 2009. augusztus 1-jén lép ha-
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tályba, a 4–8. § rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
elkövetett szabályszegések esetében kell alkalmazni, a hatálybalépését megelõzõen elkövetett szabályszegések esetében pedig akkor, ha a bírság mértéke, illetve a bírság legmagasabb mértéke tekintetében kedvezõbb rendelkezést
állapít meg.
(3) 2009. augusztus 1-jén a Kkt. 18. §-a (7) bekezdésében a ,,végzõket 30 000 Ft-tól 200 000 Ft-ig” szövegrész
helyébe „végzõket 200 000 Ft-ig” szöveg és a ,,kötelezi”
szövegrész helyébe „kötelezheti” szöveg, 29/A. §-a (1) bekezdésében a ,,kötelezi” szövegrész helyébe „kötelezheti”
szöveg, 48. §-a (5) bekezdésében a ,,33. § (2) bekezdésében meghatározott díj” szövegrész helyébe a ,,33/A. §-ban
meghatározott díj és pótdíj” szöveg lép.
(4) E törvény 5. §-ának (1) bekezdése 2010. január 1-jén
lép hatályba.
(5) E törvény 9. § (3) bekezdése szerinti együttes rendeletet 2009. december 31-ig kell megalkotni.
(6) 2009. augusztus 1-jén a Kkt. 21. § (5) bekezdésében
az „A (3) bekezdés” szövegrész helyébe az „A (4) bekezdés” szöveg, 33. § (2) bekezdésében a ,,21. § (3) bekezdése” szövegrészek helyébe a ,,21. § (4) bekezdése” szöveg,
33. § (2) és (4) bekezdésében a ,,21. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a ,,21. § (5) bekezdése” szöveg lép.
(7) 2010. január 1-jén a Kkt. – e törvény 4. §-ával megállapított – 20. §-a (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A beszedett bírság a központi költségvetés központosított bevételét képezi. A kivetett bírság összegének
megfizetése meghatározott számlára történõ befizetéssel
történik. A megfizetett bírság, illetõleg a pénzkövetelés
biztosítás összegét a külön jogszabályban foglaltak szerint, az azt megállapító határozat jogerõre emelkedéséig az
eljáró hatóságnak letétként kell kezelnie.”
(8) Ez a törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2009. évi XLVI.
törvény
a vasúti közlekedésrõl szóló
2005. évi CLXXXIII. törvény módosításáról*
1. § (1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 8-i ülésnapján fogadta el.
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„(1) A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén
található vasúti rendszerekre, a belföldi vasúti közlekedésre és a belföldön végzett vasúti közlekedési tevékenységre, valamint az azzal összefüggõ jogokra és kötelezettségekre, a személyszállítási közszolgáltatás odaítélésének
szabályai tekintetében a trolibusszal végzett közlekedési
tevékenységre, továbbá a Magyar Köztársaság területén
folytatott vasúti közlekedést irányító, mûködtetõ, illetve
az abban részt vevõ természetes személyekre és szervezetekre terjed ki.”
(2) A Vtv. 1. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vasúti közszolgáltatásnak minõsülõ menetrend
szerinti vasúti személyszállítási tevékenységre a vasúti és
közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. október 23-ai
1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) e törvénnyel
együttesen alkalmazandó.
(4) A vasúti személyszállítási szolgáltatásra a vasúti
személyszállítást igénybe vevõ utasok jogairól és kötelezettségeirõl szóló, 2007. október 23-ai 1371/2007/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1371/2007/EK rendelet) e törvénnyel és a 88. § (1) bekezdésének h) pontja alapján kiadott külön jogszabállyal
együttesen alkalmazandó.”
2. § A Vtv. 2. §-a (2) bekezdésének 6., 12. és 18. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés
a következõ új 19–21. ponttal egészül ki:
[Vasúti tevékenységek, szolgáltatások:]
„6. határon átmenõ vasúti személyszállítás: az a vasúti
személyszállítás, amelyben az utazás megkezdésének
a helye és a célállomás, vagy legalább azok egyike a Magyar Köztársaság területén kívül van, de az útvonal részben a Magyar Köztársaság területén halad;”
„12. határon átmenõ vasúti árutovábbítás: az a vasúti
árutovábbítás, amelyben a küldemény átvételének és kiszolgáltatásának helye, vagy legalább azok egyike a Magyar Köztársaság területén kívül van, de az útvonal részben a Magyar Köztársaság területén halad;”
„18. vasúti közszolgáltatás: vasúton végzett személyszállítási közszolgáltatás [1370/2007/EK rendelet 2. cikk
a) pont];
19. nemzetközi személyszállítási szolgáltatás: olyan
vasúti személyszállítási szolgáltatás, amelynek során a vonat valamely, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam)
legalább egy határán áthalad, és amelynek fõ célja a különbözõ EGT-államok állomásai közötti személyszállítás;
a vonatot egyesíthetik és szétválaszthatják, továbbá a különbözõ vasúti szerelvények különbözõ kiindulási és célállomással rendelkezhetnek, feltéve, hogy valamennyi
vasúti kocsi legalább egy határon áthalad;
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20. átmenõ vasúti szolgáltatás: EGT-államok területén, áruk be- vagy kirakodása nélkül, továbbá utasok felvétele vagy leszállása nélkül végzett áthaladás;
21. belsõ szolgáltató:
a) a települési (fõvárosi) önkormányzat belsõ szervezeti egysége, vagy
b) a települési (fõvárosi) önkormányzat többségi befolyása alatt álló olyan gazdasági társaság, amelynek tevékenységét a települési (fõvárosi) önkormányzat irányítja,
vagy
c) olyan egyéb gazdasági társaság, amelyben a települési (fõvárosi) önkormányzat meghatározó befolyással
rendelkezik.”
3. § A Vtv. 3. §-a (2) bekezdésének g)–h) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A közlekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata:]
„g) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK tanácsi
irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról,
továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK
irányelv módosításáról szóló 2004. április 29-ei
2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
(a továbbiakban: 2004/49/EK irányelv) 8. cikkének (2) és
(4) bekezdésében, továbbá 32. cikkében, valamint az
1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében és
8. cikkének (2) bekezdésében elõírt jelentés közzététele,
h) az 1370/2007/EK rendelet szerinti illetékes hatóságként az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben az országos, a térségi és az elõvárosi vasúti közszolgáltatási kötelezettségnek – a közszolgáltatási menetrend
jóváhagyásával történõ – megállapítása, a közszolgáltatást
végzõ vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerzõdés
megkötése,”
4. § A Vtv. 5. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A települési (fõvárosban a fõvárosi) önkormányzat
(a továbbiakban: önkormányzat), valamint önkormányzatok társulásának önként vállalt feladata lehet:]
„e) az 1370/2007/EK rendelet szerinti illetékes helyi
hatóságként a helyi vasúti közszolgáltatás – menetrend jóváhagyásával történõ – megállapítása, valamint a 27. §
(11) bekezdése szerinti szerzõdés megkötése.”
5. § A Vtv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Az 1371/2007/EK rendeletben nem szabályozott
kérdésekben a vasúti személyszállításra kötött szerzõdésekre a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.)
a szerzõdésekre vonatkozó általános, továbbá a vállalkozási szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit a vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl szóló külön jogszabályban foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.”
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6. § A Vtv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A vasúti társaság a közforgalmú személyszállítás körében a közforgalmú menetrendben meghatározott
vonalon az ott meghirdetett vonatokat közlekedteti.
(2) A közforgalmú személyszállítási szolgáltatást végzõ
vállalkozó vasúti társaság a közforgalmú személyszállítási
szolgáltatására vonatkozó általános szerzõdési feltételeket
tartalmazó személyszállítási üzletszabályzatot köteles készíteni, amely tartalmazza a szolgáltatás minõségi elõírásait [1371/2007/EK rendelet 28. cikk (1) bek.]. A személyszállítási üzletszabályzatot, valamint annak módosítását a vasúti igazgatási szerv külön jogszabályban foglaltak szerint hagyja jóvá. A jóváhagyás nem tagadható meg,
ha a személyszállítási üzletszabályzat a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. A jóváhagyott,
mindenkor hatályos személyszállítási üzletszabályzatot
a vállalkozó vasúti társaság nyilvánosan közzéteszi.
(3) A Kormány a vasúti személyszállítás részletes szabályairól szóló rendeletben határozza meg
a) a vasúti személyszállítási szolgáltatásnak az
1371/2007/EK rendeletben nem szabályozott részletes feltételeit, valamint az 1371/2007/EK rendeletben foglaltak
alóli mentességeket;
b) a személyszállítási üzletszabályzatra, valamint annak vasúti igazgatási szerv általi jóváhagyására vonatkozó
szabályokat; valamint
c) a vasúti társaság közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó minõségbiztosítási rendszerével
[1371/2007/EK rendelet 28. cikk (1) bek.] kapcsolatos
részletes szabályokat.”
7. § (1) A Vtv. 27. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ szöveg lép:
„A VASÚTI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS
ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLENTÉTELEZÉSE
ÉRDEKÉBEN MEGÁLLAPÍTHATÓ KÁRTALANÍTÁS”
(2) A Vtv. 27. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(10) bekezdés
számozása (4)–(11) bekezdésre változik:
„(1) A miniszter a vasúti közszolgáltatás biztosítása érdekében – az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével – a belföldi vasúti személyszállítást végzõ vasúti társasággal vasúti közszolgáltatási szerzõdést köt (vasúti
közszolgáltatási szerzõdés). Ha az 1370/2007/EK rendelet
vagy e törvény másként nem rendelkezik, a vasúti közszolgáltatási szerzõdésre a Ptk. szerzõdésekre vonatkozó általános szabályai az irányadók. Az e törvény hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerzõdéseket – a villamossal végzett helyi közforgalmú vasúti szolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerzõdés kivételével – az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint kell megkötni. A villamossal végzett helyi közforgalmú vasúti szolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerzõdést akkor kell az e törvény pályázatra vonatkozó szabályai szerint megkötni, ha a köz-
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szolgáltatási szerzõdés a közbeszerzésekrõl szóló törvény
alapján szolgáltatási koncessziónak minõsül.
(2) A vasúti közszolgáltatási szerzõdés az 1370/2007/EK
rendelet 4. cikkében foglaltakon túlmenõen tartalmazza:
a) a vasúti közszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat,
b) az elõírt feladatok ellátását biztosító személyi, tárgyi
és pénzügyi feltételeket,
c) a vasúti közszolgáltatás folyamatos nyújtását biztosító feltételeket, így különösen a vasúti személyszállítás
akadályoztatása esetén a személyszállítási közszolgáltatás
biztosításával kapcsolatos feladatokat,
d) a vasúti közszolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen, lényeges vagyoni eszközök tulajdonviszonyait, a vállalkozó vasúti társaság birtokába adott vagy más módon
rendelkezésére bocsátott eszközök használatára, karbantartására és visszaszolgáltatására vonatkozó szabályokat,
e) a vállalkozó vasúti társaság vasúti közszolgáltatási
tevékenységgel összefüggõ jogait és kötelezettségeit,
f) vasúti közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó adatok
szolgáltatására és az ellenõrzésre vonatkozó szabályokat,
mellékletként a vasúti társaság közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó önköltségszámítási szabályzatát,
amennyiben a társaságra vonatkozó önköltségszámítási
szabályzat elkészítése a számvitelrõl szóló törvény szerint
a vasúti társaságra nézve kötelezõ,
g) a jegyrendszerre vonatkozó elõírásokat,
h) a vasúti közszolgáltatási szerzõdés módosításának,
felmondásának feltételeit,
i) a vasúti közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetére vonatkozó jogkövetkezményeket, a vasúti közszolgáltatási szerzõdés teljesítésével kapcsolatos esetleges jogviták rendezésének
módját,
j) a vasúti közszolgáltatás megkezdésének idõpontját
és a vasúti közszolgáltatási szerzõdés érvényességének
idõtartamát.
(3) Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében elõírt elõzetes tájékoztatási kötelezettség teljesítését
követõen a pályázati felhívást az ellátásért felelõsnek legalább két országos terjesztésû napilapban, továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben, az önkormányzatnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben és a helyi napilapban is közzé kell tennie a pályázat benyújtási határidejét
legalább 60 nappal megelõzõen. A felhívásban tájékoztatást kell adni a pályázaton való részvétel és a pályázati kiírás beszerzési lehetõségének feltételeirõl, az ajánlattétel
határidejérõl, az elbírálás módjáról és szempontjairól, az
eredményhirdetés és a szerzõdéskötés legkésõbbi idõpontjáról, a szolgáltatás megkezdésének idõpontjáról, valamint
a szerzõdés idõtartamáról.”
8. § A Vtv. a 27/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, és a Vtv. 27/A. §-t követõen a következõ
27/B–27/F. §-sal egészül ki:
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„27/A. § (1) A vállalkozó vasúti társaság a vasúti közszolgáltatási szerzõdés teljesítéseként közszolgáltatási ellentételezésre jogosult.
(2) Közszolgáltatási ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségbõl származó gazdasági hátrány számszerûsítésére, a vállalkozó vasúti társaságot megilletõ
pénzügyi ellentételezés mértékére az 1370/2007/EK rendelet Mellékletének rendelkezéseit a pályázat útján odaítélt vasúti közszolgáltatási szerzõdés esetén is megfelelõen alkalmazni kell.
(3) Az ellentételezéssel kapcsolatos részletes szabályokat a közszolgáltatási szerzõdésben kell rögzíteni olyan
módon, hogy
a) az ellátásért felelõs és a vállalkozó vasúti társaság
között megkötött közszolgáltatási szerzõdés egyértelmûen
rögzíti a vállalkozó vasúti társaság közszolgáltatási feladatait, és
b) a vállalkozó vasúti társaságot megilletõ ellentételezés számításának rendje elõzetesen megszabott, objektív
és átlátható módon meghatározott feltételekre épül, valamint
c) az ellentételezés mértéke nem haladja meg a vállalkozó vasúti társaság közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek és az ágazatban elérhetõ
ésszerû nyereségnek a díjbevétellel, fogyasztói árkiegészítéssel és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.
(4) Amennyiben a vállalkozó vasúti társaság nem pályázat útján került kiválasztásra, az ellentételezés számításánál költségként az azonos jellegû és színvonalú közszolgáltatási feladatokat ellátó, hatékonyan mûködõ szolgáltatók átlagköltségeit kell figyelembe venni.
(5) Pályázat alapján kiválasztott vállalkozó vasúti társaság esetében az ellentételezés a pályázati eljárás során kialakított, közszolgáltatási szerzõdésben rögzített összeg.
A pályázat alapján kiválasztott, adott területen (területrészen, hálózaton, vonalcsoporton vagy vonalakon) kizárólagos joggal bíró vállalkozó vasúti társaság, a közszolgáltatási szerzõdésben rögzített ellentételezés szabályain túlmenõen, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült
indokolt költségeinek megtérítését az (1)–(2) bekezdésben
foglalt szabályokra figyelemmel abban az esetben kezdeményezheti, ha számszerûen alátámasztva igazolja a körülményeknek a szerzõdés megkötését követõ jelentõs változását. A körülményeknek a szerzõdés megkötését követõ jelentõs változásként az utazási igények, vagy a gazdálkodási környezet tekintetében bekövetkezõ azon változások vehetõk figyelembe, amelyekkel a szerzõdés megkötésekor a vállalkozó vasúti társaság a szerzõdés idõtartamára
vonatkozóan, az üzleti tevékenység szokásos kockázataként nem számolhatott.
(6) Közszolgáltatási ellentételezéssel járó közszolgáltatási szerzõdés vagy meghatározott közszolgáltatási kötelezettség esetén a vállalkozó vasúti társaság köteles belsõ
számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni az adott
közszolgáltatási szerzõdéshez, illetõleg közszolgáltatási
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kötelezettséghez kapcsolódó eszközökrõl és forrásokról,
bevételekrõl és ráfordításokról a külön jogszabály alapján
meghatározott számviteli politikában rögzített, az átcsoportosítás lehetõségét kizáró elszámolási rendnek megfelelõen.
(7) A nyilvántartást vonali szinten és úgy kell vezetni,
hogy az (5) bekezdés szerinti egyes tételek érintett tevékenységhez való hozzárendelésének módszere egyértelmû
legyen. A vállalkozó vasúti társaság az elkülönített elszámolást a közszolgáltatási szerzõdés lejártát követõen az
adózás rendjére vonatkozó jogszabályban elõírt határidõig
õrzi meg.
27/B. § (1) A pályázati kiírásban szereplõ feltételeket és
a pályázat elbírálásának szempontjait a következõ szempontok szerint kell meghatározni:
a) a lakosság életviteléhez tartozó intézményrendszer
elérhetõsége, eljutási lehetõségek a centrumokba (településközpontokba), vonzásközpontokba a lakosság utazási
igényeinek megfelelõen,
b) a településfejlesztési és területfejlesztési igények,
c) a szolgáltatások minõségével szemben támasztott elvárások, így különösen eljutási sebesség, gyakoriság, pontosság, megbízhatóság, zsúfoltság, utasbiztonság, tisztaság,
d) a mozgásukban korlátozott személyek utazási lehetõségei,
e) a szolgáltatások közötti összhang és a szolgáltatók
közötti együttmûködés a menetrend, az átszállási lehetõségek, a jegyrendszer és az utastájékoztatás tekintetében,
f) a jármûvek és szolgáltatási infrastruktúra színvonala,
azok használata, környezeti hatások,
g) a személyzettel szembeni elvárások, foglalkoztatási
feltételek,
h) a szolgáltatások ráfordításigénye.
(2) A feltételek körében az ellátásért felelõs a szolgáltató kötelezettségeként elõírhatja a letelepedést, a korábbi
szolgáltató munkavállalóinak, illetõleg azok meghatározott körének meghatározott feltételekkel történõ átvételét,
továbbá alvállalkozó meghatározott mértékû bevonását
a közszolgáltatásba, az alvállalkozó személyének megjelölése nélkül.
(3) A pályázók többváltozatú ajánlat tételére is felkérhetõk. Hálózatra, hálózatrészre vagy vonalcsoportra vonatkozó pályázat esetén az ellátásért felelõs az érvényes
pályázatok alapján – a pályázati kiírásban meghatározott
módon – elõminõsítéssel élhet és annak eredményétõl függõen tárgyalást kezdeményezhet az alkalmasnak minõsített pályázókkal benyújtott ajánlatuk részleteirõl. A pályázat nyertesének csak az összességében legelõnyösebb
ajánlatot tevõ pályázó nyilvánítható.
(4) A pályázatok elbírálásáról az ellátásért felelõsnek
a beérkezett pályázatok adatait összegzõ és a döntés részletes indoklását ismertetõ emlékeztetõt kell készítenie
a pályázat eredményének kihirdetéséig. Az emlékeztetõnek tartalmaznia kell a kiválasztott szolgáltató alkalmasságát igazoló tényeket, a megfelelõ színvonalú szolgáltatás
nyújtásának garanciáit és – amennyiben van ilyen – a szol-
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gáltatót a közszolgáltatási kötelezettség ellátása fejében
megilletõ veszteség-kiegyenlítés mértékét. Az ellátásért
felelõsnek az emlékeztetõt a pályázattal összefüggõ valamennyi dokumentummal együtt a közszolgáltatási szerzõdés megkötésétõl számított 10 évig meg kell õriznie. Az
emlékeztetõben foglaltakra mint közérdekû adatokra külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
27/C. § (1) Pályázat kiírásának mellõzésével, nyilvános
ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében bízható meg
a szolgáltató, ha az ellátásért felelõs által igényelt közszolgáltatás egyetlen járatra vagy vonalra korlátozódik és
a szolgáltató pénzügyi ellentételezésre – ide nem értve
a fogyasztói árkiegészítést – nem válik jogosulttá. Az ajánlatkérésen alapuló eljárásra egyebekben a 27. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.
(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti eljárás
a vasút pályahálózat, illetõleg a közszolgáltatási feladatok részekre bontásával a pályázati eljárás megkerülése céljából.
27/D. § (1) Az ellátásért felelõs pályázat nélkül, közvetlenül bízhat meg szolgáltatót a szolgáltató által kezdeményezett, korábban nem biztosított közszolgáltatásra, ha az
nem haladja meg az 1370/2007/EK rendelet 5. cikkének
(4) bekezdésében szereplõ értéket, vagy teljesítményt, valamint az valós utazási igények ésszerû kielégítését szolgálja, és nem jár együtt más szolgáltató közszolgáltatási
szerzõdésben rögzített jogainak sérelmével vagy mûködõképességének veszélyeztetésével.
(2) Az ellátásért felelõs közvetlenül, odaítélés keretében
bízza meg közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló szolgáltatót, ha
a) a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás megfelelõ pályázat, illetve ajánlat hiányában eredménytelenül
zárult,
b) a szolgáltatás megkezdése a pályázati vagy ajánlatkérésen alapuló eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval ellehetetlenült,
c) a korábbi szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási
szerzõdés azonnali vagy idõ elõtti felmondásának van helye,
d) egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága.
(3) A (2) bekezdésben említett esetekben a megbízás
közszolgáltatási szerzõdés megkötésével vagy annak közös megegyezésen alapuló módosításával új eljárás lebonyolításához elegendõ idõtartamra, de legfeljebb 2 évre
szólhat.
(4) A közvetlen megbízásra vonatkozó döntésrõl
a 27/B. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásával emlékeztetõt kell készíteni.
(5) A belsõ szolgáltató pályáztatás nélkül is megbízható
a szolgáltatás elvégzésével (a továbbiakban: közvetlen
odaítélés). A közvetlen odaítélés alapján szolgáltatást
nyújtó belsõ szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységét
az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (2) bekezdésének
a)–c) és e) pontjában meghatározott szabályok alapján, kizárólag az ellátásért felelõs illetékességi területén végzi.
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27/E. § (1) A vasúti igazgatási szerv a közszolgáltatási
szerzõdésben rögzített kötelezettségek ellentételezésének
biztosítása érdekében kártalanítási kötelezettséget állapíthat meg olyan vasúti társaságok részére, amelyek nem
közszolgáltatásnak minõsülõ vasúti személyszállítási
szolgáltatást nyújtanak két meghatározott belföldi állomás
között, amely szakaszra más vasúti társaság hatályos közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés esetében az adott állomások között
nem közszolgáltatásnak minõsülõ vasúti személyszállítást
végzõ vasúti társaságok függetlenül attól, hogy belföldi
vagy nemzetközi vasúti személyszállítást végeznek, azonos mértékû kártalanítást kötelesek fizetni. A kártalanításból befolyó és ellentételezésként kifizetett összeg nem haladhatja meg az érintett közszolgáltatási kötelezettségek
során felmerült költségek egészének vagy egy részének fedezéséhez szükséges mértéket, figyelembe véve a vonatkozó bevételeket és az említett kötelezettségek teljesítésébõl származó ágazatban elérhetõ ésszerû nyereséget is.
(3) Az e § szerinti kártalanítás megállapításakor tiszteletben kell tartani a méltányosság, az átláthatóság, az
egyenlõ elbánás és az arányosság elvét. Az arányosság elvét különösen figyelembe kell venni a szolgáltatásért az
utasok által fizetett díjak alapján számolt átlagos ellenérték és a kártalanítás mértéke közötti eltérés vizsgálatakor.
(4) Az e § alapján kivetett kártalanítás mértéke nem veszélyeztetheti annak a vasúti személyszállítási szolgáltatásnak a gazdasági életképességét, amelyre azt kivetették.
(5) A miniszter az e § alkalmazásával összefüggésben
keletkezett információkat megõrzi, annak biztosítása érdekében, hogy a kártalanítás eredete és azok felhasználása
nyomon követhetõvé váljon, és az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja.
27/F. § (1) Az 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott összevont jelentést az önkormányzat, illetve a miniszter a felelõsségi körébe tartozó
közszolgáltatási tevékenységrõl a tárgyévet követõ év május 31. napjáig készíti el. A jelentést az önkormányzat
a honlapon vagy a megyei napilapban, a miniszter a minisztérium honlapján teszi közzé.
(2) Az 1370/2007/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésében elõírt jelentéstételi kötelezettséget a helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás tekintetében a közlekedésért és az
önkormányzatokért felelõs miniszter együttesen, az elõvárosi és térségi közforgalmú vasúti szolgáltatás tekintetében a közlekedésért felelõs miniszter teljesíti.”
9. § A Vtv. 33–35. §-ai helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„33. § (1) A belföldön bejegyzett vasúti társaság a vasúti
pályahálózatot kizárólag a közlekedési hatóság által kiállított vasútbiztonsági tanúsítvány birtokában használhatja.
A vasútbiztonsági tanúsítvány igazolja, hogy a vasúti társaság létrehozta a biztonsági rendszerét, és a kockázatok
korlátozása és a vasúti pályahálózat biztonságos üzemeltetése érdekében képes megfelelni a kölcsönös átjárhatósági
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mûszaki elõírásokban, valamint a nemzeti biztonsági szabályokban meghatározott követelményeknek.
(2) A vasútbiztonsági tanúsítvány a következõ részekbõl áll:
a) vasútbiztonsági tanúsítvány a jogosult biztonságirányítási rendszerének elfogadásáról,
b) vasútbiztonsági tanúsítvány a jogosultnak az igénybe venni kívánt vasúti pályahálózaton való biztonságos
közlekedéséhez szükséges – az ÁME-k és a nemzeti vasútbiztonsági szabályok alkalmazásával, a személyzet bizonyítványainak elfogadásával, és a jogosult által használt
vasúti jármûvek üzembe helyezésének engedélyezésével
kapcsolatos – sajátos követelmények teljesítése érdekében
tett intézkedései elfogadásáról, a jogosult által benyújtott
dokumentáció alapján.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti vasútbiztonsági tanúsítványban részletezni kell a vasútbiztonsági tanúsítvány által érintett vasúti tevékenység jellemzõit.
(4) Az országos mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság részére a (2) bekezdés a) pontja szerint kiadott
vasútbiztonsági tanúsítvány valamennyi EGT-állam területén hatályos az egyenértékû vasúti szolgáltatásokra.
(5) A vasútbiztonsági tanúsítvánnyal már rendelkezõ
vasúti társaságnak a vasútbiztonsági tanúsítvány a hatálya
alá nem tartozó vasúti pályahálózat használatához kiegészítõ vasútbiztonsági tanúsítványt kell kérnie. A kiegészítõ vasútbiztonsági tanúsítványban a közlekedési hatóság
azt igazolja, hogy a vasúti társaság e további vasúti pályahálózatra vonatkozóan is megfelel a (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek. E rendelkezést megfelelõen alkalmazni kell abban az esetben is, ha más EGT-államban
a 95/18/EK irányelvvel összhangban kiadott mûködési engedély alapján mûködõ és ott vasútbiztonsági tanúsítványt
szerzett vasúti társaság a Magyar Köztársaság területén
lévõ vasúti pályahálózatot kívánja használni.
(6) A kiegészítõ vasútbiztonsági tanúsítvány vonatkozásában alkalmazni kell a 35. § (2)–(7) bekezdéseiben foglaltakat.
34. § (1) Vasúti pályahálózat irányítása, mûködtetése
kizárólag a közlekedési hatóság által kiállított vasútbiztonsági engedély alapján végezhetõ.
(2) A vasútbiztonsági engedély a következõ részekbõl áll:
a) vasútbiztonsági engedély a jogosult biztonságirányítási rendszerének elfogadásáról,
b) vasútbiztonsági engedély a vasúti pályahálózat mûködtetõje által az adott vasúti pályahálózat, illetve a forgalomirányító és jelzõrendszer biztonságos tervezéséhez,
karbantartásához és üzemeltetéséhez szükséges sajátos
követelmények teljesítése érdekében tett intézkedéseinek
elfogadásáról.
35. § (1) A jogosultnak a vasútbiztonsági tanúsítvány,
illetve a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez teljesítenie kell a külön jogszabályban meghatározott mûszaki,
mûködési követelményeket, valamint a személyzetre, vasúti jármûre és a vasúti társaság belsõ szervezetére vonatkozó biztonsági követelményeket.
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(2) A közlekedési hatóság a vasútbiztonsági tanúsítványt, illetve a vasútbiztonsági engedélyt ötéves idõtartamra adja ki. A vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve a vasútbiztonsági engedély idõbeli hatályának újabb öt évre történõ meghosszabbítását a jogosultnak kell kérelmeznie az
idõbeli hatályának lejárta elõtt.
(3) A jogosultnak – az idõbeli hatály lejárta elõtt – új
vasútbiztonsági tanúsítványt, illetve vasútbiztonsági engedélyt kell beszereznie, ha az (1) bekezdésben felsorolt engedélyezési feltételek megváltoznak. A vasútbiztonságra
vonatkozó jogszabályok jelentõsebb megváltozása esetén
a közlekedési hatóság a vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve a vasútbiztonsági engedély felülvizsgálatát elõírhatja.
(4) A jogosult haladéktalanul köteles tájékoztatni a közlekedési hatóságot a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, illetve a vasútbiztonsági engedéllyel kapcsolatos feltételekben
bekövetkezett minden változásról, valamint minden olyan
esetben, amikor új személyi állományi kategóriák vagy új
típusú vasúti jármûvek bevezetésére kerül sor.
(5) A közlekedési hatóság ellenõrzi, hogy a vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve a vasútbiztonsági engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek fennállnak-e.
(6) Amennyiben a közlekedési hatóság megállapítja,
hogy a jogosult nem elégíti ki a vasútbiztonsági tanúsítványban, illetve a vasútbiztonsági engedélyben megfogalmazott feltételeket, haladéktalanul visszavonja a vasútbiztonsági tanúsítványt, illetve a vasútbiztonsági engedélyt.
A kiegészítõ vasútbiztonsági tanúsítvány visszavonása
esetén a közlekedési hatóság a döntésérõl, valamint annak
indokairól haladéktalanul tájékoztatja a más EGT-államban létrejött vállalkozó vasúti társaság vasútbiztonsági tanúsítványát kiállító vasútbiztonsági hatóságot. A közlekedési hatóság a vasútbiztonsági tanúsítvány visszavonásáról értesíti a vasúti pályahálózat mûködtetõjét.
(7) A közlekedési hatóság a miniszter útján a határozat
jogerõre emelkedéstõl számított egy hónapon belül tájékoztatja az Európai Vasúti Ügynökséget a 33. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve
a vasútbiztonsági engedély kiadásáról, meghosszabbításáról, módosításáról vagy visszavonásáról. A közlekedési
hatóság tájékoztatása kiterjed az érintett vasúti társaság
nevére, székhelyére, a vasútbiztonsági tanúsítvány kiállításának idõpontjára, a vasútbiztonsági tanúsítvány hatályára és érvényességére, valamint a vasútbiztonsági tanúsítvány visszavonása esetén a döntése indokolására.
(8) A vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, kiegészítõ vasútbiztonsági tanúsítvánnyal és a vasútbiztonsági engedéllyel
kapcsolatos részletes szabályokat a miniszter rendeletben
állapítja meg. A rendeletben meg kell határozni
a) a helyi vasúti pályahálózatra vonatkozó vasútbiztonsági engedélyre, és a helyi közforgalmú vasúti társaságra
vonatkozó vasútbiztonsági tanúsítvánnyal,
b) az országos vasúti pályahálózatokhoz közvetlenül
nem kapcsolódó, kizárólag vasúti személyszállítás céljára
fenntartott térségi és elõvárosi vasúti pályahálózatra vonatkozó vasútbiztonsági engedéllyel, és a kizárólag e vas-
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úti pályahálózatokon közlekedõ vasúti társasággal, valamint
c) a kizárólag a tulajdonosa által árutovábbításra használt sajátcélú vasúti pályahálózatokra vonatkozó vasútbiztonsági engedéllyel
kapcsolatos szabályokat.”
10. § A Vtv. 36. §-át megelõzõ cím helyébe a következõ
szöveg lép, és azt követõen a Vtv. a következõ alcímmel
egészül ki:
„A VASÚTI KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁVAL
ÖSSZEFÜGGÖ MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉNEK
FELTÉTELEI
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört
betöltõ munkavállalók képzése és vizsgáztatása”
11. § A Vtv. 36/A. §-a a következõ új (2) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) Ha a vasúti jármûvezetõ képzésének költségeit
a vasúti társaság tanulmányi szerzõdés keretében fedezte,
és a munkavállaló a munkaviszony megszûnésére tekintettel e költség részben vagy egészében történõ megtérítésére
válik kötelezetté, e kötelezettség teljesítéséért a munkavállalót vasúti jármûvezetõként foglalkoztató új munkáltató
a költségeket fedezõ korábbi munkáltatóval szemben
készfizetõ kezesként felel, ha az új munkaviszony létesítésére olyan idõpontban kerül sor, amikor a tanulmányi szerzõdés szerint a korábbi munkáltatónál töltendõ idõszak
még nem telt el.”
12. § A Vtv. 36/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg a Vtv. a 36/B-át követõen a következõ
36/C–36/G. §-okkal és az azokat megelõzõ alcímekkel
egészül ki:
„A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ
munkakört betöltõ munkavállalók egészségi
alkalmassága
36/B. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ – külön jogszabályban meghatározott – munkakörök
betöltése egészségi alkalmassághoz kötött.
(2) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ munkavállaló köteles a külön jogszabályban meghatározott esetekben elõzetes, idõszakos, rendkívüli és záró egészségi alkalmassági vizsgálatokon részt
venni.
(3) Az egészségi alkalmasság megállapítását a Kormány által külön jogszabályban kijelölt hatóság vagy hatóságok végzik.
(4) A hatóság vagy hatóságok a (3) bekezdés szerinti
feladatot a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ és a közlekedési hatóság által névjegyzékbe
vett orvos bevonásával végzik.
(5) Ha a Kormány nem közigazgatási feladat ellátására
létrehozott szervezetet jelöl ki a (3) bekezdés szerinti fel-

2009/81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

adat ellátására, e szervezet tevékenységét a közlekedési
hatóság ellenõrzi.
A vasúti jármûvezetõi engedély
36/C. § (1) Vasúti jármû vezetése a közlekedési hatóság
által kiállított vasúti jármûvezetõi engedélyhez (a továbbiakban: engedély) kötött tevékenység. Engedélyt az kaphat, aki 20. életévét betöltötte, valamint teljesíti az alapvetõ oktatásra és vizsgára, az egészségi alkalmasságra és az
általános szakmai készségekre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feltételeket. Az engedély jogosultja a jármûvezetõ.
(2) Az országos vasúti pályahálózaton vasúti jármû vezetésére jogosító – a külön jogszabályban meghatározott
formában kiadott – engedély valamennyi EGT-állam területén hatályos.
(3) Az engedéllyel szemben támasztott tartalmi követelményeket és az engedély megszerzésének és hatályának
részletes szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
A vasúti jármûvezetõi tanúsítvány
36/D. § (1) Ha külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a vasúti közlekedés lebonyolításában részt vevõ vasúti
jármûvezetõnek a használt vasúti pályahálózat és a vezetni
jogosult vasúti jármû tekintetében a foglalkoztató vasúti
társaság által kiállított vasúti jármûvezetõi tanúsítvánnyal
(a továbbiakban: tanúsítvány) kell rendelkeznie.
(2) A tanúsítványban külön-külön kell megjelölni a jármûvezetõ által önálló munkavégzés keretében használt
infrastruktúrát, amelyen vezetni jogosult, és a vasúti jármûvet, amelyet vezetni jogosult. A tanúsítvány az abban
meghatározott infrastruktúrákon és jármûveken hatályos.
(3) A tanúsítvánnyal szemben támasztott tartalmi követelményeket és a tanúsítvány megszerzésének részletes
szabályait a miniszter rendeletben állapítja meg.
36/E. § (1) Tanúsítványt vasúti jármûvezetõi engedéllyel rendelkezõ jármûvezetõ szerezhet, ha:
a) rendelkezik a külön jogszabályban megállapított
nyelvtudással, vonalismerettel, szakismereti és alkalmassági vizsgával a tanúsítvánnyal érintett vasúti pályahálózat
tekintetében, és
b) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott
szakismereti és alkalmassági vizsgával a tanúsítvánnyal
érintett jármûre vonatkozóan.
(2) A foglalkoztató vasúti társaság biztonságirányítási
rendszere részeként meghatározza
a) a tanúsítványok kiadása vagy megújítása, meghosszabbítása, módosítása, felfüggesztése, visszavonása
vagy elvesztése alkalmával követendõ eljárást,
b) a tanúsítvány kiállítására, megújítására, felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó határozat felülvizsgálatára irányuló, a jármûvezetõ kérelmére indítható fellebbezési eljárást, valamint
c) a vasúti jármûvezetõk biztonságirányítási rendszerre
vonatkozó képzésének szabályait.

17521

(3) A vasúti társaság biztosítja és ellenõrzi, hogy az alkalmazásában álló vasúti jármûvezetõk engedélyei és tanúsítványai hatályosak legyenek, ennek érdekében belsõ
ellenõrzési rendszert mûködtet.
36/F. § (1) A tanúsítvány hatályban tartásához annak
birtokosa a tanúsítvány megszerzésére vonatkozó követelményekkel azonos ismeretanyagból a vasúti társaság biztonság-irányítási rendszerében meghatározott rendszerességgel, de legalább háromévente, illetve több mint egyéves távollét esetén idõszakos vizsgára kötelezett.
(2) A jármûvezetõként történõ foglalkoztatás megszûnésekor a tanúsítvány hatályát veszti. Ebben az esetben
a jármûvezetõ jogosult a tanúsítvány hiteles másolatára,
valamint a képzettségének, képesítéseinek, tapasztalatának és szakmai alkalmasságának bizonyítékául szolgáló
összes okmányra, melyeket az új foglalkoztató vasúti társaság a tanúsítvány kiadása során figyelembe vesz.
A vasúti forgalom lebonyolítása
36/G. § A vasúti forgalom lebonyolításának szabályait
a miniszter
a) a vasúti közlekedés biztonságának,
b) nyílt hozzáférésû vasúti pályahálózat [49. §] esetében a hozzáférésre jogosultak [53. § (1) bekezdés] közötti
egyenlõ bánásmód elvének,
figyelembevételével, rendeletben állapítja meg.”
13. § A Vtv. 53. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„53. § Hozzáférésre jogosult
a) a belföldön bejegyzett, országos mûködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozó vasúti társaság,
b) vasúti árutovábbítás céljából más EGT-államban létrejött, a 95/18/EK irányelvvel összhangban kiállított mûködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozó vasúti társaság,
c) nemzetközi személyszállítás céljából más EGTállamban létrejött, a 95/18/EK irányelvvel összhangban
kiállított mûködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozó vasúti társaság,
d) külföldön létrejött vállalkozó vasúti társaság nemzetközi szerzõdés rendelkezése vagy viszonosság esetén,
e) az országos mûködési engedéllyel rendelkezõ vállalkozó vasúti társaság részvételével mûködõ nemzetközi
csoportosulás határon átmenõ vasúti árutovábbítás, illetõleg határon átmenõ vasúti személyszállítás céljából, valamint
f) belföldön bejegyzett vállalkozó vasúti társaság részvétele nélkül mûködõ nemzetközi csoportosulás tranzitforgalom lebonyolítása céljából.”
14. § A Vtv. az 53. §-t követõen a következõ új
53/A–53/C. §-sal egészül ki:
„53/A. § (1) Nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás nyújtása esetén a vasúti társaságnak jogában áll
utasok felszállását és leszállását biztosítani a nemzetközi
útvonalon található bármely állomáson, beleértve az
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ugyanazon EGT-államban található állomásokat (kabotázs) is.
(2) Ha kabotázst is magában foglaló nemzetközi személyszállítási szolgáltatás nyújtása céljából egy hozzáférésre jogosult menetvonalat igényel, az igény benyújtását
megelõzõen legalább harminc nappal e szándékáról tájékoztatja az érintett pályahálózat-mûködtetõt és a vasúti
igazgatási szervet. A tájékoztatás kiterjed a nyújtani tervezett szolgáltatás menetrendjére és az igénybe venni kívánt
pályavasúti szolgáltatásokra, a szolgáltatás keretében biztosítandó ülõhelyek számára, a szolgáltatás díjára, valamint az utasok részére nyújtandó járulékos szolgáltatások
körére.
(3) A különbözõ EGT-államokban található állomások
közötti nemzetközi személyszállítási szolgáltatás céljának
megvalósulása, valamint a hatályos közszolgáltatási szerzõdésekre gyakorolt lehetséges gazdasági hatása értékelésének elõsegítése érdekében, a vasúti igazgatási szerv biztosítja a közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott vasúti személyszállítást odaítélõ bármely illetékes hatóság,
valamint az egyéb, a közösségi vasutak fejlesztésérõl
szóló 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv
10. cikkének (3) bekezdése alapján a hozzáférés korlátozására jogosult bármely érdekelt illetékes hatóság és az ezen
a nemzetközi személyszállítási szolgáltatási útvonalon
közszolgáltatási szerzõdést teljesítõ bármely vasúti társaság tájékoztatását a (2) bekezdésben meghatározott adattartalommal.
53/B. § (1) Az 53. § c) pontja szerinti esetben az érintett
nemzetközi személyszállítási szolgáltatást nyújtani szándékozó vasúti társaság azt követõen jogosult a nyílt hozzáférésre, hogy a vasúti igazgatási szerv kérelemre indult eljárásban megállapította, hogy a nyújtani tervezett szolgáltatás fõ célja a különbözõ EGT-államokban található állomások közötti személyszállítás.
(2) A vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdés szerinti eljárásban a belföldi, vagy a nemzetközi személyszállítás
alapján kiszámított forgalmi hányad és volumen, valamint
a teljes viszonylat belföldre esõ arányának figyelembevételével határoz.
(3) A vasúti igazgatási szerv bármely érdekelt vasúti társaság vagy a közszolgáltatási szerzõdés odaítélésérõl döntõ szerv kérelmére vagy hivatalból felülvizsgálja az (1) bekezdés szerinti határozatát, ha az eredeti döntés alapjául
szolgáló körülmények megváltoztak.
53/C. § (1) Az 53. § c) pontja szerinti esetben a miniszter a hazai vasúti közlekedési ágazat érdekeinek védelmében rendeletben korlátozhatja a nyílt hozzáférést a nemzetközi személyszállítási szolgáltatás részét képezõ olyan kiindulási és célállomás közötti személyszállítási szolgáltatás esetén, amelyek egy vagy több közszolgáltatási szerzõdés tárgyát képezik.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti rendelet korlátozza az
utasoknak a nemzetközi személyszállítási szolgáltatás útvonalán található bármely állomáson történõ felvételét
vagy leszállását – ideértve az ugyanazon EGT-államban
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található állomásokat is – a rendelet e rendelkezése csak
abban az esetben alkalmazandó, ha a vasúti igazgatási
szerv határozatában megállapítja, hogy a jog gyakorlása
a vasúti társaság közszolgáltatási tevékenységében gazdasági hátrányt okozhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárást a vasúti igazgatási
szerv
a) a miniszter – továbbá a 27. § (11) bekezdése szerinti
esetben az önkormányzat képviselõ-testületének – kezdeményezésére, vagy
b) a vasúti pályahálózat mûködtetõje vagy közszolgáltatási szerzõdést teljesítõ vasúti társaság kérelmére
folytatja le.
(4) A vasúti igazgatási szerv a (2) bekezdés szerinti eljárásban közszolgáltatási szerzõdés odaítélésérõl döntõ
szervet vagy szerveket és a közszolgáltatást végzõ vasúti
társaságot a megalapozott döntéshez szükséges információk átadására hívhatja fel. A vasúti igazgatási
szerv – szükség esetén az érintett felekkel való konzultációt követõen – az összes lényeges információ kézhezvételét követõ 60 napon belül határoz. A vasúti igazgatási
szerv a határozatában meghatározza a (2) bekezdésben
meghatározott gazdasági hátrány elkerülése érdekében
szükséges intézkedéseket, valamint azt az idõtartamot,
amelynek elteltét követõen a határozat felülvizsgálatát
a) a közszolgáltatási szerzõdést odaítélõ szerv,
b) a pályahálózat-mûködtetõ,
c) a közszolgáltatási szerzõdést teljesítõ vasúti társaság, vagy
d) az érintett nemzetközi személyszállítási szolgáltatást nyújtani szándékozó vasúti társaság
leghamarabb kérelmezheti, illetõleg kezdeményezheti.
(5) A vasúti igazgatási szerv a közszolgáltatási szerzõdés gazdasági egyensúlya veszélyeztetettségének vizsgálatakor figyelembe veszi
a) a nyújtani tervezett új szolgáltatás megjelenésének
hatását a közszolgáltatási szerzõdésben szereplõ bármely
szolgáltatás nyereségességére, ideértve a közszolgáltatási
szerzõdést odaítélõ szervnél felmerülõ nettó költségre
gyakorolt közvetett hatást is,
b) az érintett viszonylaton az utasok részérõl jelentkezõ
igényt a vasúti személyszállítási szolgáltatások iránt,
c) a megállók helyét és számát a határ mindkét oldalán,
valamint
d) a nyújtani tervezett új szolgáltatás menetrendjét.”
15. § (1) A Vtv. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„57. § (1) A vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására
a vasúti pályahálózat mûködtetõje (nem független vasúti
pályahálózat-mûködtetõ esetén a VPSZ) és a hozzáférésre
jogosult keretmegállapodást köthetnek. A keretmegállapodást kötött hozzáférésre jogosult a keretmegállapodásban rögzített feltételek szerint jogosult vasúti pályahálózat-kapacitás igénylésére. A keretmegállapodás nem zár-
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hatja ki harmadik személy jogosultaknak a vasúti pályahálózathoz történõ hozzáférését.
(2) A keretmegállapodás létrejöttéhez a vasúti igazgatási szerv jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás nem tagadható meg, ha a keretmegállapodás az e törvényben, valamint a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelel.
(3) A keretmegállapodás tartalmazza a következõ éves
üzemi menetrend érvényességi idejét meghaladó idõszakra vonatkozóan a hozzáférésre jogosult által igényelt és
a vasúti pályahálózat mûködtetõje, illetve – nem független
vasúti pályahálózat-mûködtetõ esetén – a VPSZ által felajánlott pályahálózat-kapacitás jellemzõit.
(4) A keretmegállapodás ötéves idõtartamra köthetõ, és
az eredeti idõtartamával megegyezõ idõtartammal meghosszabbítható, indokolt esetben azonban a keretmegállapodás hatálya rövidebb vagy hosszabb idõtartamban is
meghatározható. A keretmegállapodás öt évnél hosszabb
idõtartamra kereskedelmi szerzõdések, különleges beruházások vagy kockázatok által indokolt esetben köthetõ.
(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen, a szakosított infrastruktúrát használó, jelentõs és hosszú távú befektetéseket
igénylõ szolgáltatás esetében – a hozzáférésre jogosult
kellõ indokolása esetén – a keretmegállapodás 15 évre köthetõ meg. Az idõtartam csak kivételes esetekben, elsõsorban nagyléptékû, hosszú távú beruházások esetében haladhatja meg a 15 évet és különösen akkor, ha a beruházásra
vonatkozó kötelezettségvállalásokat a többéves amortizációs tervvel együtt szerzõdésbe foglalták. A hozzáférésre
jogosult ebben az esetben megkövetelheti a számára a keretmegállapodás hatálya alatt biztosítandó kapacitásmutatók részletes meghatározását, ideértve a menetvonalak kihasználtságát, mennyiségét és minõségét.
(6) A keretmegállapodást a vasúti pályahálózat mûködtetõje, illetve – nem független vasúti pályahálózat-mûködtetõ esetén – a VPSZ a vasúti igazgatási szerv elõzetes
hozzájárulásával egyoldalúan módosíthatja – ideértve
a rögzített kapacitás mértékének korlátozását is –, ha:
a) a vasúti pályahálózat jobb kihasználása indokolja,
b) a keretmegállapodás megkötésére a körülmények
utóbb bekövetkezett változásából eredõen már nem lenne
jogszabályi lehetõség.
(7) A keretmegállapodás megszüntetésének és a (6) bekezdés szerinti módosításának esetére a keretmegállapodásban a hozzáférésre jogosult részére arányos kártalanítás vagy kártérítés is kiköthetõ.”

16. § (1) A Vtv. 73. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés
a következõ o)–s) ponttal egészül ki:
[A vasúti igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik:]
„e) az 57. § és 57/A. § szerinti keretmegállapodások jóváhagyása,
f) integrált vasúti társaság 66. § (1) bekezdése szerinti
belsõ megállapodásának jóváhagyása, az abban foglaltak
ellenõrzése, illetõleg annak megsértése esetén mérlegelési
jogkörben bírság alkalmazása,”
„o) a 79/B. § (1) bekezdése szerinti panaszok kezelése,
p) a vasúti személyszállítást igénybe vevõ utasok jogaira vonatkozó rendelkezések betartásának ellenõrzése,
q) az 53/B. § (1) bekezdése szerinti esetben az érintett
nemzetközi személyszállítási szolgáltatást nyújtani szándékozó vállalkozó vasúti társaság kérelmére indult eljárásban annak megállapítása, hogy a nyújtani tervezett szolgáltatás fõ célja a különbözõ EGT-tagállamokban található állomások közötti személyszállítás-e,
r) a közszolgáltatási szerzõdés gazdasági egyensúlya
veszélyeztetésének vizsgálata nemzetközi vasúti személyszállítási szolgáltatás bevezetésére tekintettel,
s) a 27/E. § szerinti kártalanítási kötelezettség megállapítása.”

(2) A Vtv. az 57. §-t követõen a következõ új 57/A. §-sal
egészül ki:
„57/A. § 2010. január 1-jétõl kezdõdõen ötéves idõtartamra szóló, egyszer megújítható elsõ keretmegállapodás
hozható létre a 2010. január 1-jét megelõzõen vasúti közlekedési tevékenységet végzõ hozzáférésre jogosultak által használt kapacitásmutatók alapján, a különleges beruházások vagy a létezõ kereskedelmi szerzõdések figyelembevétele érdekében.”

18. § A Vtv. a 79. §-át követõen a következõ új
79/A–79/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

(2) A Vtv. 73. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti mérlegelés során
a hatóság a bírság kiszabását akkor mellõzi, ha a bírság kiszabására okot adó tevékenység vagy mulasztás az életet,
a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését
közvetlenül nem veszélyezteti, harmadik személynek kárt
nem okoz, a tevékenység vagy mulasztás tekintetében
a rosszhiszemûség, a hatóság félrevezetésének szándéka
nem állapítható meg, és a tevékenység vagy mulasztás elsõ
ízben fordul elõ.”
17. § A Vtv. 74. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A vasúti igazgatási szerv közzéteszi a 73. § (1) bekezdésének a)–h) és q)–r) pontjai szerinti eljárásokban hozott határozatait azzal, hogy a közzététel kiterjed a Hálózati Üzletszabályzat, a keretmegállapodás, a belsõ megállapodás, valamint az üzemi menetrend szövegére is. A közzétett határozat nem tartalmazhatja az érdekeltek által elõzetesen – indokoltan – üzleti titoknak minõsített adatokat.”

„A vasúti személyszállítást igénybe vevõ utasok
jogainak védelme
79/A. § (1) A vasúti igazgatási szerv felügyeli a vasúti
személyszállítást igénybe vevõ utasok jogaira vonatkozó
jogszabályi rendelkezések vasúti társaságok általi megtartását. E tevékenysége körében hivatalból ellenõrzi és
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elemzi az 1371/2007/EK rendeletben, e törvényben, a vasúti személyszállítás részletes feltételeirõl szóló rendeletben, valamint a vasúti társaságok személyszállítási üzletszabályzatában – ideértve a szolgáltatás minõségi elõírásait is – foglaltak megtartását.
(2) A vasúti igazgatási szerv (1) bekezdés szerinti eljárására a 75. § (3)–(4) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(3) Ha a vasúti igazgatási szerv az (1) bekezdésben
meghatározott valamely rendelkezésnek az utasok széles
körét érintõ megsértését állapítja meg,
a) elõírja a vasúti társaság részére a tevékenység jogszerû végzéséhez szükséges lépések megtételét,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás folytatását,
c) külön jogszabályban foglaltak alapján bírságot szabhat ki,
d) a jogsértõt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére.
(4) A kötelezettségek súlyos és ismétlõdõ megszegése
esetén – amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott
egyéb jogkövetkezmények nem vezettek eredményre – a vasúti igazgatási szerv felfüggesztheti vagy visszavonhatja a vasúti személyszállításra szóló mûködési engedélyt.
79/B. § (1) A vasúti személyszállítást igénybe vevõ
vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban:
panaszos) panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, ha
álláspontja szerint a vasúti társaság megsértette a 79/A. §
(1) bekezdésében meghatározott valamely rendelkezést.
E panasz akkor terjeszthetõ elõ, ha a panaszos a vasúti társaság panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítõ eredményre. Panaszt
benyújtani a vasúti társaság panaszkezelési eljárását lezáró
dokumentum panaszossal való közlésétõl számított 30 napon belül lehet. E határidõn túl a vasúti igazgatási szervhez benyújtott panaszokat a vasúti igazgatási szerv érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja. A vasúti társaság panaszkezelési eljárásában hozott, az ügyet lezáró dokumentumot a vasúti igazgatási szerv részére a panasz mellékleteként be kell
nyújtani. Ennek hiányában a vasúti igazgatási szerv hiánypótlási felhívást bocsát ki.
(2) Panasz olyan beadvány benyújtásával tehetõ, amely
tartalmazza a panaszos és a panaszolt vasúti társaság azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés
megjelölését, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét
magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos
állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat. A vasúti igazgatási szerv a bejelentésnek minõsülõ beadványok
megtételének elõsegítése érdekében honlapján is közzéteszi a panasz megtételére szolgáló ûrlapot.
(3) Ha a panaszban foglaltakkal kapcsolatban a vasúti
igazgatási szerv eljárásra nem jogosult, köteles a panaszt
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szerv részére
áttenni, és errõl a panaszost értesíteni.
(4) A vasúti igazgatási szerv a panaszost, az érintett vasúti társaságot és az érintett harmadik felet meghallgathatja,
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valamint tõlük további felvilágosítást és információt kérhet.
(5) A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos
által tett ismételt, továbbá a névtelen panasz vizsgálata
mellõzhetõ.
(6) A panasz alapján – ha az alaposnak bizonyul – a vasúti igazgatási szerv dönt a szükséges hatósági lépések
megtételérõl, s errõl a panaszost tájékoztatja.”
19. § (1) A Vtv. 80. §-ának (4) bekezdése a következõ új
m)–o) ponttal egészül ki:
[A közlekedési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozik:]
„m) a vasúti jármûvezetõi engedélyek kiállítása, megújítása, nyilvántartása, másolatok készítése, az engedélyek
felfüggesztése és visszavonása, valamint a kiállító vasúti
társaság értesítése a tanúsítványok felfüggesztésének kérésérõl,
n) az egészségi alkalmasság megállapítása, valamint
a vizsgáló szervezet 36/B. § szerinti tevékenységének ellenõrzése,
o) a képzést és vizsgáztatást, illetve az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végzõ személyek
nyilvántartásának vezetése.”
(2) A Vtv. 80. §-a a következõ új (13)–(17) bekezdéssel
egészül ki:
„(13) A közlekedési hatóság a (4) bekezdés o) pontja
szerinti személyekrõl a következõ adattartalommal vezet
nyilvántartást:
a) természetes személyazonosító adatai,
b) lakhelye, elektronikus levelezési címe.
(14) Az adatkezelésre e § alapján jogosult (a továbbiakban: adatkezelõ) a (13) bekezdésben meghatározott adatokat a nyilvántartás vezetése érdekében kezeli.
(15) Az adatkezelõ a (13) bekezdésben meghatározott
adatokat addig az idõpontig tartja nyilván, amíg a képzésre
és vizsgáztatásra, illetve az egészségi alkalmasság vizsgálatára és véleményezésére való jogosultsága fennáll.
(16) Az adatkezelõ a kezelt adatokat személyazonosító
adatok nélkül statisztikai célokra felhasználhatja, azokból
statisztikai célra adatot szolgáltathat.
(17) A közlekedési hatóság a (4) bekezdés n) pontja, továbbá a 81. § (2) bekezdése, (4) bekezdése, (8) bekezdésének a)–d) pontja, (9) bekezdésének a) pontja, valamint
(10) bekezdésének a) pontja alapján hozott elsõfokú határozatát közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkavédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekû közlekedési infrastruktúra kialakítása
érdekében fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá
nyilváníthatja.”
20. § A Vtv. 81. §-ának (8)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A közlekedési hatóság a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakörök betöltésének feltételeire
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén:
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a) a közlekedési hatóság által kiállított engedélyt felfüggeszti, errõl az érintett vasúti jármûvezetõt és a foglalkoztató vasúti társaságot haladéktalanul értesíti, egyúttal
meghatározza az engedély visszaszerzése érdekében követendõ eljárást,
b) másik EGT-állam illetékes hatósága által kiadott engedély esetén a kiállító hatósághoz címzett indokolt kérelmében további ellenõrzés elvégzését, vagy az engedély
felfüggesztését kezdeményezi,
c) tanúsítvány esetén a kiállító szervhez címzett indokolt kérelmében további ellenõrzés elvégzését, vagy a tanúsítvány felfüggesztését kezdeményezi, és a kiállító
szerv válaszáig megtilthatja az érintett jármûvezetõ nemzeti vasúti rendszereken történõ munkavégzését,
d) felszólítja a pályahálózat-mûködtetõt az érintett vonat továbbközlekedtetésének leállítására, a vasúti jármûvezetõt a további munkavégzéstõl eltiltja, ha az érintett
vasúti jármûvezetõ további munkavégzése a vasúti közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti,
e) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggõ munkakört betöltõ, a d) pontban nem említett munkavállaló
ilyen munkakörében történõ további munkavégzését megtiltja, továbbá
f) a munkáltatóval szemben bírságot szabhat ki,
g) a 2007/59/EK irányelv 29. cikk (5) bekezdése szerinti eljárást lefolytatja, ha úgy véli, hogy egy másik tagállam illetékes hatósága által hozott határozat az a)–d) pontokban rögzített feltételeknek nem felel meg.
(9) Ha a közlekedési hatóság a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal (kiegészítõ tanúsítvánnyal) vagy vasútbiztonsági
engedéllyel kapcsolatos jogszabályi rendelkezés megsértését állapítja meg,
a) a vasútbiztonsági tanúsítvánnyal (kiegészítõ tanúsítvány) vagy vasútbiztonsági engedély hiányában, illetve az
abban elõírt feltételektõl eltérõen végzett vasúti közlekedési tevékenység végzését megtiltja, és
b) a vasúti társasággal szemben bírságot szabhat ki.”
21. § A Vtv. 82. §-ának (1) bekezdése a következõ új
e) ponttal egészül ki:
[A közlekedési hatóság jogosult]
„e) a képzést és vizsgáztatást, illetve az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végzõ személyek
természetes személyazonosító adatait”
[kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minõsítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos
igazolása céljából – nyilvántartani]
22. § A Vtv. 87. §-a a következõ új (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A belsõ szolgáltató a helyi közlekedés ellátásáért felelõs illetékességi területén kívül a helyi járattal
közigazgatási határon kívül végzett személyszállítást,
valamint más önkormányzatok területén végzett személyszállítást a közszolgáltatási szerzõdés belsõ szolgáltatóként történt közvetlen odaítélését követõ 1 évig
tarthatja fenn.
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(11) A 2009. december 3-át megelõzõen megkötött közszolgáltatási szerzõdések az azokban rögzített határidõ leteltéig hatályban maradnak azzal, hogy módosításuk során az
1370/2007/EK rendelet rendelkezéseit figyelembe kell venni.
(12) Az egyenlõ esélyû hozzáférés feltételeit a közforgalmú menetrend alapján végzett személyszállításban
részt vevõ vasúti jármûveken, továbbá a pályaudvar, a vasútállomás és a megállóhely személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló részében fokozatosan, de
legkésõbb 2013. január 1-jéig meg kell teremteni.”
23. § (1) A Vtv. 88. §-a (1) bekezdésének c), d) és
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint
a bekezdés a következõ új h) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) a vasúti piacfelügyeleti bírság legmagasabb mértékére, a vasúti bírság mértékére, valamint a 79/A. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott bírság mértékére, továbbá
a megfizetésükre vonatkozó részletes szabályokat,
d) a vasúti árufuvarozási szerzõdésre vonatkozó részletes szabályokat,”
„g) a jogszabályban meghatározott vasúti munkaköröket betöltõ munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményeket és az egészségügyi vizsgálat feltételeit, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását
végzõ hatóság vagy hatóságok kijelölését, az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végzõ személyek
nyilvántartásának részletes szabályait,
h) a vasúti személyszállításnak az 1371/2007/EK rendeletben nem szabályozott részletes feltételeit, a személyszállítási üzletszabályzat tartalmára és jóváhagyására vonatkozó részletes szabályokat, valamint a vasúti társaság
közforgalmú személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó
minõségbiztosítási rendszerével kapcsolatos szabályokat”
[rendeletben állapítsa meg.]
(2) A Vtv. 88. §-a (2) bekezdésének 2. és 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés
a következõ új 25–28. ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy]
„2. a vasútbiztonsági tanúsítványra, a vasútbiztonsági
engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat,”
„8. a vasúti jármûvek üzembe helyezése engedélyezésének és idõszakos hatósági vizsgálatának, valamint hatósági nyilvántartásának elõírásait,”
„25. a közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott ellentételezés fedezetének biztosítása érdekében a vasúti
személyszállítási szolgáltatást nyújtó vasúti társaságokat
terhelõ kártalanítási kötelezettség megállapításának mérlegelési szempontjait az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben,
26. a vasúti jármûvezetõi engedély és tanúsítvány kiadására, megszerzésére, és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat,
27. a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáférésnek
az 53/C. § szerinti korlátozását,
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28. a vasúti pálya más nyomvonalas létesítmény által
történõ megközelítésének, keresztezésének részletes szabályait az elektronikus hírközlésért felelõs miniszterrel, az
energetikáért felelõs miniszterrel, a vízgazdálkodásért felelõs miniszterrel, valamint az építésügyért felelõs miniszterrel egyetértésben”
[rendeletben állapítsa meg.]
24. § (1) A Vtv. 89. §-a a következõ új j)–k) ponttal egészül ki:
[Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„j) az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK
irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztésérõl szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti
infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló
2001/14/EK irányelv módosításáról [a törvény végrehajtására a 88. § (2) bekezdésének 3., 5. és 6. pontjában adott
felhatalmazások alapján megalkotott miniszteri rendelettel
együtt];
k) az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken
mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk
minõsítésérõl [a törvény végrehajtására a 88. § (1) bekezdésének g) pontjában, valamint 88. §-a (2) bekezdésének
2. és 12. pontjában adott felhatalmazások alapján megalkotott rendeletekkel együtt].”
(2) A Vtv. 89. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének számozása
(1) bekezdésre módosul:
„(2) Ez a törvény a következõ rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK
rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK
rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást
igénybe vevõ utasok jogairól és kötelezettségeirõl.”
25. § (1) E törvény – a (2)–(3) bekezdésekben meghatározott kivételekkel – a kihirdetés napját követõ 5. napon
lép hatályba.
(2) 2009. október 1-jén a Vtv. 53/C. §-ának (4) bekezdésében a ,,60 napon” szövegrész helyébe „45 munkanapon”
szövegrész lép.
(3) 2009. december 3-án lép hatályba az e törvény
a) 1. §-ával megállapított Vtv. 1. §-ának (1) és
(3)–(4) bekezdése,
b) 3. §-ával megállapított Vtv. 3. §-a (2) bekezdésének
g)–h) pontja,
c) 4. §-ával megállapított Vtv. 5. §-a (1) bekezdésének
e) pontja,
d) 5. §-ával megállapított Vtv. 19. §-a,
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e) 6. §-ával megállapított Vtv. 20. §-a,
f) 7. §-ával megállapított Vtv. 27. §-a, és az azt megelõzõ alcím,
g) 8. §-ával megállapított Vtv. 27/A–27/F. §-a,
h) 9. §-ával megállapított Vtv. 33–35. §-a,
i) 10. §-ával megállapított Vtv. 36. §-át megelõzõ cím
és alcím, valamint 36. §-a,
j) 11. §-ával megállapított Vtv. 36/A. §-ának (2) bekezdése,
k) 12. §-ával megállapított Vtv. 36/B–36/G. §-a,
l) 16. §-ával megállapított Vtv. 73. §-a (1) bekezdésének o)–p) pontja,
m) 18. §-ával megállapított Vtv. 79/A. §-t megelõzõ alcím és 79/A–79/B. §-a,
n) 19. §-ával megállapított Vtv. 80. §-a (4) bekezdésének m)–o) pontja,
o) 20. §-ával megállapított Vtv. 81. §-ának (8)–(9) bekezdése,
p) 24. §-ának (1) bekezdésével megállapított Vtv.
89. §-ának k) pontja,
q) 24. §-ának (2) bekezdésével megállapított Vtv.
89. §-ának (2) bekezdése.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Vtv. 9. §-ának (2) bekezdésében „a miniszter útján” szövegrész, valamint a Vtv. 87. §-ának (1) bekezdése.
(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 1. §-a
(1) bekezdésének m) pontja.
(6) 2009. december 3-án a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény 254. §-ának (2) bekezdésében
az „autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvény” szövegrész helyébe az „autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállításról vagy villamossal végzett helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás esetén a vasúti közlekedésrõl szóló törvény” szövegrész,
a ,,törvény” szövegrész helyébe a ,,törvények” szövegrész
lép.
(7) 2009. december 2-án hatályát veszti a Vtv.
a) 18. § (1) bekezdésében a ,,személyszállítást vagy
vasúti” szövegrész,
b) 18. § (2) bekezdése,
c) 33. §-ának (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: tanúsítvány)” szövegrész, valamint
d) 34. §-ának (1) bekezdésében az „(a továbbiakban:
engedély)” szövegrész.
(8) 2009. december 31-én hatályát veszti a Vtv. 2. §-a
(3) bekezdésének 9. pontja, 13. §-a (2) bekezdésének
a) pontja, az 53. §-a (1) bekezdésének e)–f) pontja.
(9) E törvény 2010. január 1. napján hatályát veszti.
26. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Vtv.
a) 6. § (7) bekezdésében a ,,tulajdonosa” szövegrész
helyébe a ,,tulajdonosa vagy használója” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdésében az „e törvény” szövegrész helyébe „külön jogszabály” szöveg,

2009/81. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

c) 11. §-ának (2) bekezdésében a ,,Nemzetközi személyszállítási és árufuvarozási” szövegrész helyébe
a ,,Határon átmenõ személyszállítási és árutovábbítási”
szöveg,
d) 27. §-ának (3) bekezdésében és (7) bekezdéseiben
a ,,nemzetközi” szövegrész helyébe a ,,határon átmenõ”
szöveg
lép.
(2) 2009. december 3-án a Vtv.
a) 3. §-a (2) bekezdésének j) pontjában a ,,27. § szerinti
szerzõdés” szövegrész helyébe a ,,vasúti közszolgáltatási
szerzõdés” szöveg,
b) 5. §-a (1) bekezdésének e) pontjában a ,,27. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe a ,,27. § (11) bekezdése”
szöveg,
c) 12. §-ának (1) bekezdésében a ,,27. § (1)–(8) bekezdésének és 27/A. §-ának” szövegrész helyébe a ,,27. §
(1)–(10) bekezdésének és 27/A–27/D. §-ának” szöveg,
d) 15. §-ának (3) bekezdésében a ,,27. § (1)–(8) bekezdésében és 27/A. §-ában” szövegrész helyébe a ,,27. §
(1)–(10) bekezdésében és 27/A–27/D. §-ában” szöveg,
e) 74. §-ának (6) bekezdésében a ,,q)–r) pontjai” szövegrész helyébe a ,,p)–r) pontjai” szövegrész,
f) 80. §-a (4) bekezdésének i) pontjában, valamint
81. §-a (9) bekezdésének a) pontjában a ,,tanúsítvány”
szövegrész helyébe a ,,vasútbiztonsági tanúsítvány” szöveg
lép.
27. § (1) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 59. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A hatóság a bírság kiszabását akkor mellõzi, ha
a bírság kiszabására okot adó tevékenység vagy mulasztás
az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteherviselési kötelezettség teljesítését közvetlenül nem veszélyezteti, harmadik személynek kárt nem okoz, a tevékenység vagy mulasztás tekintetében a rosszhiszemûség, a hatóság félrevezetésének szándéka nem állapítható meg, és a tevékenység vagy mulasztás elsõ ízben fordul elõ.”
(2) A Vkt. 88. §-ának (2) bekezdése a következõ
y) ponttal egészül ki:
[(2) Felhatalmazást kap a miniszter]
„y) a víziút más nyomvonalas létesítmény által történõ
megközelítése, keresztezése részletes szabályainak az
elektronikus hírközlésért felelõs miniszterrel, az energetikáért felelõs miniszterrel, a vízgazdálkodásért felelõs miniszterrel, valamint az építésügyért felelõs miniszterrel
egyetértésben,”
[rendeletben történõ megállapítására.]
(3) A Vkt. 59. §-ának (1) bekezdésében a ,,megfizetésére kötelezi” szövegrész helyébe „megfizetésére kötelezheti” szöveg, 60. §-a (1) bekezdésében a ,,megfizetésére kötelezi” szövegrész helyébe a ,,megfizetésére kötelezheti

17527

azzal, hogy a bíráság kiszabása csak az 58. § (8) bekezdésében foglaltak mérlegelésével mellõzhetõ” szöveg,
88. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a ,,létesítmények
építése, üzemeltetése és megszüntetése” szövegrész helyébe a ,,létesítmények üzemeltetése” szöveg lép.
28. § A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. tv.
66/A. §-a (1) bekezdésében a ,,megsértõi 20 000 Ft-tól
3 000 000 Ft-ig terjedõ bírságot kötelesek fizetni” szövegrész helyébe a ,,megsértõivel szemben 3 000 000 Ft-ig terjedõ bírság szabható ki. A hatóság a bírság kiszabását akkor mellõzi, ha a bírság kiszabására okot adó tevékenység
vagy mulasztás az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát vagy a közteherviselési
kötelezettség teljesítését közvetlenül nem veszélyezteti,
harmadik személynek kárt nem okoz, a tevékenység
vagy mulasztás tekintetében a rosszhiszemûség, a hatóság
félrevezetésének szándéka nem állapítható meg, és
a tevékenység vagy mulasztás elsõ ízben fordul elõ.” szöveg lép.
29. § (1) Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2007/58/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasutak fejlesztésérõl
szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv, valamint a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról szóló
2001/14/EK irányelv módosításáról 1. cikk 1–5. pont,
1. cikk 7–8. pont, 2. cikk 1–5. pont, 3. cikk (1) bekezdésének második albekezdése;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken
mozdonyokat és vonatokat mûködtetõ mozdonyvezetõk
minõsítésérõl 3. cikk j) pont cikk, 4. cikk (1) bekezdés
a)–b) pont, 6. cikk (1) bekezdés, 7. cikk, 12. cikk, 13. cikk
(1)–(2) bekezdés, 15. cikk, 16. cikk (2) bekezdés, 17. cikk,
18. cikk (1) bekezdés, 19. cikk (1) bekezdés a)–f), 20. cikk
(3), 22. cikk (1) bekezdés a) pont, 24. cikk (1) bekezdés,
25. cikk (2) bekezdés, 29. cikk (4)–(5) bekezdés.
(2) Ez a törvény a következõ rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK
rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és
az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK
rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást
igénybe vevõ utasok jogairól és kötelezettségeirõl.

Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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VI. Az Alkotmánybíróság
határozatai és végzései
Az Alkotmánybíróság
62/2009. (VI. 16.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára, nemzetközi szerzõdésbe ütközésének megállapítására, valamint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány tárgyában – dr. Bragyova András, dr. Kovács Péter és
dr. Trócsányi László alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következõ
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ve 154. § (4) bekezdésével összefüggésben benyújtott,
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt elutasítja.
6. Az Alkotmánybíróság a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 49. § e) pontja, 122. § (2) bekezdése, 125/A. §-a, 147. § 10. pontja és 162. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást
megszünteti.
7. Az Alkotmánybíróság a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (1) bekezdésének
b) pontja nemzetközi szerzõdésbe ütközésének vizsgálatára irányuló indítványt visszautasítja.
8. Az Alkotmánybíróság a 2007-ben a felsõoktatásban
felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl
szóló 1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 54. § (2) bekezdésének második mondata alkotmányellenes, ezért azt
megsemmisíti.
A megsemmisítést követõen a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 54. § (2) bekezdése a következõ szöveggel marad hatályban:
„A mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben és
a doktori képzésben a felsõoktatási intézmény bírálja el és
rangsorolja a felvételi kérelmeket.”
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 103. § (1) bekezdésének h) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.
3. Az Alkotmánybíróság a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 23. § (3) bekezdése, 27. §
(8) bekezdésének b) pontja, 34. § (3) bekezdése, 35. §
(4) bekezdése, 39. § (6) bekezdése, 53. § (4) bekezdése,
54. § (1) bekezdése, 55. § (2) bekezdése, 101. § (1) bekezdésének b) pontja és 115. § (10) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványt elutasítja.
4. Az Alkotmánybíróság a felsõoktatási intézmények
felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
5. Az Alkotmánybíróság a felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény 152. § (4) bekezdésével, illet-

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS
I.
Hat indítványozó, köztük országgyûlési képviselõ kérte
a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Fot.) különbözõ rendelkezéseinek megsemmisítését, illetve ezekkel összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását.
1. Két indítványozó a Fot. egyes, gazdasági tanáccsal
összefüggõ rendelkezéseinek alkotmányellenességét állította.
1.1. Az egyik indítványozó szerint a Fot. 23. § (3) bekezdésének az a kitétele, amely szerint a gazdasági tanács
tagjainak felsõfokú végzettséggel kell rendelkezniük, sérti
az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ait. Az indítványozó sérelmezte, hogy bár a hallgatók is „egyetem-alkotó tényezõnek” minõsülnek, a Fot. 23. § (3) bekezdése alapján még
sincs lehetõségük személyesen részt venni a gazdasági tanács döntéshozatalában. Az indítványozó hivatkozott az
Alkotmány 70/A. §-ának sérelmére is, mivel a törvényi
rendelkezés alapján hátrányosabb helyzetben vannak,
mint az oktatók és a kutatók.
1.2. Egy másik indítványozó szerint a Fot. 27. § (8) bekezdésének b) pontja sérti a felsõoktatási intézmények Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aiból levezetett autonómiáját.
Álláspontja szerint a gazdasági tanács alkotmányellenesen
avatkozhat be a szenátus mûködésébe azzal, hogy az gaz-
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dasági szervezetalakítási kérdésekben csak a gazdasági tanács minõsített többséggel elfogadott javaslata alapján
dönthet. Mindez az indítványozó szerint sérti a felsõoktatási intézmények gazdálkodási autonómiáját.
2. Egy másik indítványozó a Fot. azon rendelkezéseinek megsemmisítését kérte, amelyek a felsõoktatási intézményekbe történõ felvételi rendszerét szabályozzák.
2.1. Az indítványozó kifogásolta a Fot. 101. § (1) bekezdésének b) pontját, amely szerint a Kormány határozatban állapítja meg az adott évben államilag támogatott képzésbe felvehetõ hallgatói létszámot. Az indítványozó szerint az állami támogatást – mivel az a mûvelõdéshez való
jog anyagi garanciája – csak jogszabály szabályozhatja, az
állami irányítás egyéb jogi eszközének minõsülõ normatív
határozat nem. Ezzel az indítványozó tartalmilag az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének sérelmét állította.
Ugyanezen okok miatt az indítványozó szerint a Fot.
101. § (1) bekezdésének b) pontja ellentétes az 1976. évi
9. törvényerejû rendelettel kihirdetett Gazdasági, Szociális
és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával
(a továbbiakban: GSZKE) is. A GSZKE 4. cikke szerint
ugyanis a felsõoktatással összefüggõ jogok csak törvényi
korlátozásoknak vethetõk alá. Álláspontja szerint a Fot.
101. § (1) bekezdésének b) pontja – a GSZKE-vel ellentétes tartalma miatt – sérti az Alkotmány 7. § (1) bekezdését.
A fenti okok miatt az indítványozó kérte a Fot. 101. §
(1) bekezdése b) pontjának felhatalmazására alkotott
1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését is.
2.2. Az indítványozó alkotmányellenesnek tartja a Fot.
jelentkezõk rangsorba állításáról szóló 54. §-át, valamint
ezzel összefüggésben a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 25. § (4) bekezdését. Az indítványozó
szerint abból következõen, hogy az Alkotmány preambuluma szerint Magyarország szociális piacgazdaság, az állam idõnként köteles beavatkozni a piaci viszonyokba. Az
indítvány tartalma szerint a versenyhelyzet megteremtése
sérti az Alkotmány 9. § (1) bekezdésében rögzített piacgazdaságot. Az indítványozó álláspontja szerint a felvételi
eljárás Fot. által bevezetett szabályai szerint a hátrányos
területen élõknek kevesebb lehetõsége lesz ténylegesen
igénybe venni a felsõoktatást, ami miatt sérül az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében rögzített diszkriminációtilalom.
Az indítványozó szerint a felvételi rendszer következtében a kevésbé népszerû karokon elõfordulhat olyan helyzet is, hogy a kevés államilag támogatott hely miatt nem
indul képzés. Az ilyen helyzet a már felvett hallgatók tekintetében sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl levezetett jogbiztonság elvét.
Hivatkozott továbbá arra is, hogy az R. elõre nem látható fogalmakat tartalmaz, amely ellentétes a normavilágosság követelményével. Az indítványozó szerint sérti a jog-
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államiság követelményét az is, hogy az R. hatálybalépésére a jogalkotó nem biztosított kell idõt, így nem volt
lehetõség felkészülni az alkalmazására.
2.3. Végül az indítványozó szerint a Fot. 39. § (6) bekezdése sérti a felsõoktatási autonómiát, mivel a jelentkezõk felvételérõl ténylegesen a Kormány dönt. Meglátása
szerint a Kormány csak a felvételi eljárás normatív feltételeit határozhatja meg, az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aival
ellentétes, ha a felvételi szintet is a végrehajtó hatalom állapítja meg.
3. Két indítványozó a mesterképzés államilag támogatott létszámkeretére vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát kérte az Alkotmánybíróságtól.
3.1. Az egyik indítványozó szerint a Fot. 53. § (4) bekezdése alkotmányellenes korlátot állít azzal, hogy az
alapképzésben résztvevõk 65%-át elzárja annak lehetõségétõl, hogy államilag támogatott képzésben folytassa tanulmányait. Álláspontja szerint a rendelkezés ellentétes az
Alkotmány 70/A. §-ával, mivel „egyéb helyzet” szerinti
különbségtételt valósít meg, valamint sérti az Alkotmány
70/F. §-ában rögzített elvet, amely szerint a felsõoktatás
mindenki számára hozzáférhetõ.
3.2. A másik indítványozó – mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állító, de tartalmilag utólagos
normakontrollt kérõ indítványában – a Fot. 103. § (1) bekezdésének h) pontja alkotmányellenességét állítja. Nem
látja biztosítottnak az Alkotmány 70/F. §-ában rögzített elvek érvényesülését, továbbá álláspontja szerint sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését és 8. § (2) bekezdését az, hogy
nincs meghatározva, hogy a miniszter milyen pályázati
rendszerben dönt az államilag támogatott hallgatói helyek
intézmények közti megoszlásáról. Hivatkozik arra, hogy
a pályázati rendszer nem egyértelmû, nem kiszámítható és
eredménye nem látható elõre, és az, hogy egyáltalán folytatható-e a választott szakterületen mesterképzés, nem
utalható a miniszter hatáskörébe.
4. Az egyik indítványozó szerint a Fot. 34. § (3) bekezdése, valamint 35. § (4) bekezdése ellentétes a személyes
adatok védelmével. Az indítványozó abban látja, az Alkotmány 59. § (1) bekezdésének a sérelmét, hogy a hivatkozott rendelkezések által elõírt, 80 évig történõ adatkezelésnek nincs célja, az adatkezelési idõ indokolatlanul hosszú.
5. Az egyik indítványozó a Fot. 115. § (10) bekezdésének alkotmányellenességét állítja. Álláspontja szerint sérti
a felsõoktatási intézmények autonómiáját, hogy amikor
a fenntartó keresettel támadja a felsõoktatási intézmény
határozatát, a bíróság nem csak jogszabálysértés esetén
járhat el; ebbõl kifolyólag jogosult jogszabályszerû határozatot is megváltoztatni. Az indítványozó szerint a Fot.
115. § (10) bekezdése megfosztja a bíróságot jogalkalmazói szerepétõl, és így közvetett, de diszkrecionális beavat-
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kozási lehetõsége keletkezik a fenntartónak az intézmény
életébe.
6. Az egyik indítványozó arra is hivatkozott, hogy
a Fot. 122. § (2) bekezdése következtében az állam egyes
esetekben nem tagadhatja meg saját tulajdonában lévõ, de
a felsõoktatási intézmény kezelésébe adott tulajdonának
elidegenítését. Az indítványozó szerint emiatt nem valósul
meg az állami tulajdon alkotmányos védelme, amely az
Alkotmány 13. § (1) bekezdésének sérelmét eredményezi.
7. Egy másik indítványozó a Fot. 55. § (2) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint a jogalkotó, azzal, hogy
legfeljebb 12 féléven keresztül teszi lehetõvé a tanulmányok államilag támogatott folytatását, tartalmilag megszüntette a tanári oklevéllel rendelkezõk számára a második tanár szak költségmentességét. Elõadta, hogy a jogalkotó errõl nem tájékoztatta a felvételizõket kellõ idõben,
és emiatt sérült az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl levezethetõ jogbiztonság elve.
8. Két indítványozó a Fot. képzési hozzájárulással
összefüggõ rendelkezéseinek megsemmisítését kérte. Az
egyik indítványozó szerint a képzési hozzájárulás sérti az
Alkotmány 70/F. §-át, mert nem teszi mindenki számára
hozzáférhetõvé a felsõfokú oktatást. A másik indítványozó
szerint valamilyen tandíj bevezetése önmagában nem
alkotmányellenes, az viszont sérti az Alkotmány
70/G. §-át, hogy a felsõoktatási intézményeknek szûk
mozgástere van az összeg meghatározásánál. Továbbá az
Alkotmány 70/A. §-ával ellentétes módon hátrányos megkülönböztetésnek találta azt is, hogy a Fot. 147. § 10. pontjába foglalt értelmezõ rendelkezés különbséget tesz egyes
hátrányos helyzetû hallgatók között.
9. Végül az egyik indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását kérte az Alkotmánybíróságtól, a Fot. átmeneti rendelkezéseivel összefüggésben.
9.1. Álláspontja szerint a Fot. 152. § (4) bekezdése ellentétes a Fot. 154. § (4) bekezdésével. Az ellentmondásból kifolyólag nem egyértelmû, hogy a Fot. rendelkezései
kiterjednek-e azokra a hallgatókra, akik a felsõoktatásról
szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: régi Fot.)
alapján kezdték meg tanulmányaikat. Meglátása szerint
azért áll fenn alkotmányellenes mulasztás, mert a törvényhozó nem teremtette meg azokat a garanciális szabályokat, amelyek alapján biztosított a 2006. szeptember 1.
elõtt tanulmányokat kezdõ hallgatók mûvelõdéshez való
joga.
9.2. Az indítványozó sérelmesnek találta a Fot. 162. §
(1) bekezdését is, amely szerint a Kormány a létszámkeretet 2006 és 2009 között mérlegelés alapján határozza meg.
Hivatkozott arra, hogy nincsenek meghatározva a mérle-
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gelés szempontjai, és nincs törvényi garancia arra, hogy
egyáltalán biztosított-e az államilag támogatott létszámkeret.
A tartalmilag összefüggõ indítványokat az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak közzétételérõl
szóló, többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt
3/2001. (XII. 3.) Tü határozat (ABK 2009. január, 3.,
a továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján az
Alkotmánybíróság egyesítette, és jelen határozatában egységesen bírálta el.
Az indítványok benyújtását követõen „a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról” szóló
2007. évi CIV. törvény több ponton módosította a Fot. indítványokkal támadott szabályait. Mivel azonban a szabályok kifogásolt tartalma a módosítást követõen is megmaradt, ezért az Alkotmánybíróság az indítványokat a határozat meghozatalakor hatályos szabályok alapján bírálta el.
Érdemi, az indítványok egyes elemeinek elbírálhatóságát
döntõen befolyásoló módosítás azonban, hogy „a 2008.
március 9-i országos ügydöntõ népszavazásokon hozott
döntések végrehajtásáról” szóló 2008. évi IX. törvény
(a továbbiakban: Tv.) hatályon kívül helyezte a Fot. képzési hozzájárulás megfizetésére vonatkozó szabályait.
További jelentõs módosításokat vezetett be 2009.
január 1-i hatállyal „a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény módosításáról” szóló 2008. évi
XCVII. törvény (a továbbiakban: Fotm.), elsõdlegesen
a felsõoktatás gazdálkodási és vállalkozási tevékenysége
területén.
Az Alkotmánybíróság az indítványok egyes elemeivel
összefüggésben kikérte az oktatási és kulturális miniszter
véleményét. A miniszter azonban nem tájékoztatta a véleményérõl az Alkotmánybíróságot.

II.
1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:
„A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és
a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való
békés politikai átmenet elõsegítése érdekében az Országgyûlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következõk szerint
állapítja meg:
(...)
2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
jogállam.
(...)
8. § (...)
(2) A Magyar Köztársaságban az alapvetõ jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
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(...)
9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság,
amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlõ védelemben részesül.
(...)
13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz
való jogot.
(...)
59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet
a jóhírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint
a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
(...)
70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(...)
70/F. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok számára a mûvelõdéshez való jogot.
(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közmûvelõdés
kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelezõ általános iskolával, képességei alapján mindenki
számára hozzáférhetõ közép- és felsõfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülõk anyagi támogatásával
valósítja meg.
70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és
támogatja a tudományos és mûvészeti élet szabadságát,
a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
(2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány mûvelõi jogosultak.”
2. A Fot. vonatkozó, az indítvány elbírálásakor hatályos rendelkezései:
„23. § (...)
(3) A gazdasági tanácsnak hét vagy kilenc tagja van. A
gazdasági tanács létszámát a mûködés megkezdéséhez
szükséges engedélyben meghatározott hallgatói létszám
adatai alapján kell meghatározni a következõk szerint: ha
a felsõoktatási intézmény maximális hallgatói létszáma
a) nem éri el a tizenötezret, hét,
b) eléri a tizenötezret, kilenc
tagból áll. A gazdasági tanács tagja az lehet, aki felsõfokú
végzettséggel rendelkezik. A gazdasági tanács tagjainak
a megbízatása öt évre szól, amely legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható.
(...)
27. § (...)
(8) A szenátus az a)–m) pont tekintetében dönt, illetve
az n)–q) pont tekintetében dönthet (...)
b) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésérõl [121. §], gazdálkodó szervezettel történõ együttmûködésrõl, feltéve, ha azt a gazda-
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sági tanács tagjai legalább kétharmadának igenlõ szavazatával meghozott véleménye támogatja,
(...)
34. § (...)
(3) A felsõoktatási intézmény az alkalmazottak és
a hallgatók személyes adatait csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával
és teljesítésével, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az
e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelõ mértékben, célhoz kötötten kezelheti. A felsõoktatási intézmény az alkalmazottak személyes adatait – ha a társadalombiztosítási szabályok eltérõen nem rendelkeznek – a foglalkoztatás megszûnésétõl
számított tíz évig kezelheti. A felsõoktatási intézmény
a hallgatók személyes adatait a hallgatói jogviszony megszûnésétõl számított nyolcvan évig kezelheti.
(...)
35. § (...)
(4) A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért
felelõs szerv a hallgatóknak hallgatói azonosító számot ad
ki. Az azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggõ jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel kísérésére szolgál. Nem kell új azonosító számot adni
annak, aki a közoktatásban kapott tanulói azonosító számot. A felsõoktatás információs rendszere tartalmazza
a hallgatói nyilvántartást. A hallgatói nyilvántartás
a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza. A hallgatói nyilvántartásból személyes adat – az
érintetten kívül – csak hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás, illetõleg a hallgatói hitel jogszerû igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást
nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenõrzésére
hivatott részére. A hallgatói nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl
számított nyolcvan évig lehet kezelni.
(...)
39. § (...)
(6) A jelentkezések elbírálásának rendjét, a jelentkezések rangsorba állítását és ennek alapján a jelentkezõk
rangsorolását, továbbá a felvételi követelmények teljesítésének feltételeit, a felvételhez szükséges szintet, valamint
a felvételi eljárás során kérhetõ eljárási díj megállapításának rendjét és a díj legmagasabb összegét, illetõleg a díj
befizetése alóli mentesülés eseteit a Kormány határozza
meg.
(...)
49. § (...)
e) teljesítse a tanulmányai folytatásához kapcsolódó fizetési kötelezettségét, így különösen költségtérítéses képzésben költségtérítést fizessen.
(...)
53. § (...)
(4) A mesterképzésre felvehetõ államilag támogatott
hallgatói létszámkeret az adott évet megelõzõ harmadik
évben megállapított új belépõk létszámkeretének harminc-
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öt százaléka. A doktori képzésre és a szakirányú továbbképzésre felvehetõk létszámkerete a mesterképzésre felvehetõ létszámkeret tíz százaléka.
(...)
54. § (1) Az alapképzésben és a felsõfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi
jelentkezések rangsora és a jelentkezési lapokon felállított
intézményi rangsorok alapján kell elosztani. Az adott felsõoktatási intézmény az alapító okiratában meghatározott
maximális hallgatói létszám mértékéig annyi államilag támogatott hallgatót fogadhat, ahány felvételi kérelem teljesítése az adott felsõoktatási intézményre jut.
(2) A mesterképzésben, a szakirányú továbbképzésben
és a doktori képzésben a felsõoktatási intézmény bírálja el
és rangsorolja a felvételi kérelmeket. A miniszter határozza meg, hogy e körben hány államilag támogatott hallgatói
hellyel rendelkezik a felsõoktatási intézmény.
(...)
55. § (...)
(2) Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsõoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben
(a továbbiakban: támogatási idõ), beleértve a felsõfokú
szakképzést is. A fogyatékossággal élõ hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhetõ. A támogatási idõbe
be kell számítania megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak
fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A
támogatási idõ számításánál figyelmen kívül kell hagyni
a támogatási idõ terhére teljesített félévet, ha megszûnt
a felsõoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait
nem tudta másik felsõoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsõoktatási intézmény a megszûnt
intézményben befejezett félévekbõl nem ismert el. A támogatási idõ legfeljebb két félévvel megnõ, ha a hallgató
egységes, osztatlan képzésben vesz részt, és a képzési követelmények szerint a képzési idõ meghaladja a tíz félévet.
A részidõs képzés ideje és a távoktatás ideje legfeljebb
négy félévvel meghosszabbítható. A doktori képzésben
részt vevõ hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat
félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsõoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely
képzési ciklusban végbizonyítványt szerzett, ugyanabban
a képzési ciklusban nem vehet részt államilag támogatott
képzésben. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsõfokú
szakképzés tekintetében is.
(...)
101. § (1) A Magyar Köztársaság Kormánya (...)
b) határozatban megállapítja az adott évben államilag
támogatott képzésbe felvehetõ hallgatói létszámot, továbbá elosztja a képzési területek, a képzés munkarendje és
a képzés szintje szerint,
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(...)
103. § (1) A miniszter felsõoktatás-szervezési feladatai:
(...)
h) pályázat alapján meghatározza az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint a szakirányú továbbképzésre felvehetõ hallgatói létszám intézmények közötti elosztását.
(...)
115. § (...)
(10) A bírósági eljárás a megszabott határidõ lejártától
számított harminc napon belül indítható meg. A bíróság
nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidõ jogvesztõ. A bíróság a fenntartó kérésére a felsõoktatási intézmény döntését megváltoztathatja, illetve elrendelheti,
hogy a felsõoktatási intézmény részben vagy egészben tegyen eleget a fenntartó felhívásában foglaltaknak. Az eljárásra a Fõvárosi Bíróság az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.
(...)
122. § (...)
(2) Az állami felsõoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévõ állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben,
a Magyar Állam nevében eljárva átruházhatja. Az értékesítés
a) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános
rendelkezések figyelembevételével,
b) a vagyon valós piaci értékének ellenértéke fejében,
c) a miniszter elõzetes egyetértésével,
d) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. értékesítést
megelõzõ értesítése mellett,
e) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési – fõvárosban az ingatlan fekvése szerinti kerületi – önkormányzat elõvásárlási jogának biztosításával
történhet.
(3) A miniszter hozzájárulásáról az értékesítési szándék
írásbeli bejelentésétõl számított harminc napon belül dönt,
amennyiben ezen idõpontig döntést nem hozott, úgy az
egyetértést megadottnak kell tekinteni. Nem szükséges az
elõzetes egyetértés abban az esetben, ha ingatlan értékesítésére azért kerül sor, mert az intézmény legkésõbb az intézményfejlesztési tervében meghatározott idõtartamon
belül az értékesítendõ ingatlannal azonos településen másik ingatlant kíván vásárolni. A minisztert az értékesítés
megkezdését megelõzõen errõl tájékoztatni kell.
(...)
147. § (...)
10. hátrányos helyzetû hallgató (jelentkezõ): az a beiratkozás idõpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkezõ), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ
védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt,
(...)
152. § (...)
(4) Az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény alapján
megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – válto-
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zatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.
(...)
154. § (...)
(4) Az e törvény hatálybalépésekor mûködõ felsõoktatási intézmények 2006. június 30-ig felülvizsgálják szervezeti és mûködési szabályzatukat, és megküldik a fenntartónak. Az új szervezeti és mûködési szabályzatot 2006.
szeptember 1-jétõl kell alkalmazni valamennyi hallgató tekintetében, függetlenül attól, hogy a hallgatói jogviszony
mikor keletkezett. Az új szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni azokat az átmeneti szabályokat,
például a tanulmányi és vizsgarendet, amelyek a korábbi
képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez szükségesek. 2006. június 30-ig a hallgatói önkormányzatok elkészítik alapszabályukat és megküldik jóváhagyás céljából a szenátusnak.
(...)
162. § (1) Az 53. § (3) bekezdésében foglaltakat elsõ alkalommal a 2006. szeptember 1-jén induló alapképzések
tekintetében kell alkalmazni. A mesterképzésre, doktori
képzésre, szakirányú továbbképzésre felvehetõ államilag
támogatott hallgatói keretszámot elsõ alkalommal
2009-ben kell e rendelkezések alapján megállapítani. A
Kormány a mesterképzésre felvehetõ államilag támogatott
hallgatói létszámot a 2006–2009-es tanévekre mérlegelés
alapján, a felsõoktatásban államilag támogatott képzésben
résztvevõk összlétszáma alapján határozza meg.”
3. Az R. vonatkozó rendelkezései:
„25. § (1) A Hivatal a besorolási döntést
a) a februárban induló szemeszterre történõ jelentkezés
esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év január 15.
napjáig,
b) a szeptemberben induló szemeszterre történõ jelentkezések esetén legkésõbb a képzés indítása szerinti év
augusztus 1. napjáig
hozza meg. A besorolási döntés idõpontját a Hivatal állapítja meg.
(2) Besorolási döntéskor arról születik döntés, hogy
a jelentkezõ felvehetõ-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkezõ csak egy helyre sorolható be.
(3) A Hivatal a besorolásról a felsõfokú szakképzésre, az
alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre a jelentkezõ
felvételérõl képzési áganként vagy szakonként (önálló szakképzettséget adó szakirányonként) egységes – a mesterképzésre jelentkezõk esetében intézményi – rangsor alapján
dönt. A felsõfokú szakképzéseket a besorolási döntések során egy képzési ágként kell kezelni.
(4) A jelentkezõk rangsorba állításakor figyelembe kell
venni
a) a 10. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkezõ által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is,
b) az 5. § (1) bekezdése szerint közzétett létszámot,
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c) a mûködési engedélyben szereplõ intézményi kapacitást,
d) a Kormány által az adott évre meghatározott, országosan felvehetõ államilag támogatott hallgatók létszámkeretét,
e) a képzési áganként, szakonként vagy önálló szakképzettséget eredményezõ szakirányonként az elõzõ három évben átlagosan felvett hallgatói létszám összlétszámon belüli arányát azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
f) a mûvészeti és mûvészetközvetítõ képzési területek
esetén mûvészeti áganként az egyes intézményekbe az elõzõ három évben átlagosan felvett hallgatói létszámot, azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
g) a felsõoktatási intézménybe az elõzõ három évben
költségtérítéses képzésre felvett hallgatók arányának átlagát azzal, hogy attól legfeljebb 10%-kal lehet eltérni,
h) a felsõoktatási intézmény számára a miniszter által
pályázat keretében képzési területenként és munkarendenként megállapított államilag támogatott mesterképzési létszámot.
(5) A jelentkezõkrõl egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki
a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelezõ besorolni.
25/A. § (1) A besorolási döntés elõkészítésében a Hivatal és a felsõoktatási intézmények vesznek részt.
(2) A besorolási döntés elõkészítéseként a Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít
az egyes képzések ponthatárára.
(3) A javaslat alapján a felsõoktatási intézmények – az
5. § (1) bekezdése szerint meghatározott felvehetõ létszámra figyelemmel – kezdeményezhetik
a) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb keretszám növelését;
b) az egyes képzésekre a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb keretszám csökkentését.
(4) A felsõoktatási intézmények döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít.
(5) A (3)–(4) bekezdésben leírtakat az adott évben felvehetõ államilag támogatott hallgatói létszámkeret legteljesebb kitöltéséig, illetve a besorolási döntés napjáig kell
ismételni.
(6) A felsõoktatási intézmények a (2) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott idõpontjáig kötelesek továbbítani az Oktatási Hivatalnak a jelentkezõk általuk meghatározott eredményeit.
(7) A felsõoktatási intézmények számára a (2) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésétõl kezdve folyamatosan biztosítani kell az egyes képzéseikre jelentkezõkrõl a jelentkezési sorszámok és a felvételi pontszámok szerinti létszámot megmutató statisztikát.
25/B. § (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését
a Ket. elõírásai szerinti határozatban közli a jelentkezõvel.
(2) A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelentkezõ valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást.
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(3) A Hivatal a besorolásról szóló döntést eljuttatja az
érintett felsõoktatási intézményeknek is.”

III.
Az indítványok részben megalapozottak.
1. Az Alkotmánybíróság a felvételi rendszerrel összefüggõ indítványok elbírálását megelõzõen áttekintette
a felsõoktatási intézmények autonómiájának alkotmányos
szabályozását.
Az Alkotmány 70/F. §-a biztosítja a mûvelõdéshez való
jogot, amelyet a Magyar Köztársaság a ,,képességei alapján
mindenki számára hozzáférhetõ” felsõoktatás útján valósít
meg. Az Alkotmány szövegébõl következõen tehát a felsõoktatási intézmények léte és mûködése az Alkotmány
70/F. §-ában rögzített alapjog intézményi garanciája.
Az Alkotmány 70/G. §-a szerint a Magyar Köztársaság
„tiszteletben tartja és támogatja” a tudományos élet szabadságát; a (2) bekezdés értelmében „[t]udományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét
megállapítani kizárólag a tudomány mûvelõi jogosultak”.
Az Alkotmánynak e rendelkezése „kizárja bizonyos eredmények állam általi preferálását, tudományos igazságként
való deklarálását és oktrojálását, hangsúlyozva az államnak a tudományos élet területén tanúsítandó semlegességét” [34/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 177,
182.]. Az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aiból az vezethetõ
le, hogy a felsõoktatási autonómia alkotmányos célja kettõs: egyrészt a mûvelõdéshez való jog intézményes kereteinek biztosítása, másrészt az állam tudományos kérdésekben való semlegességének a garantálása.
A felsõoktatási intézmények eme autonómiáját a régi
Fot. 64. és 65. §-ai konkretizálták. A régi Fot. 65. § (2) bekezdése pedig – az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 1. § h) pontja
alapján – lehetõvé tette a felsõoktatási intézményeknek,
hogy az önkormányzatukat sértõ jogszabályokat és egyedi
döntéseket az Alkotmánybíróság elõtt megtámadják.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság kezdeti döntéseiben a felsõoktatás „törvény keretei közötti” autonómiáját
védte. A 35/1995. (VI. 2.) AB határozat a régi Fot.-ból vezette le, hogy a felsõoktatási intézményeknek a felvételi
eljárás, tanulmányi és vizsgarend kérdésében döntési joga
van (ABH 1995, 163, 166–167.), a 40/1995. (VI. 15.) AB
határozat pedig a felsõoktatási autonómiát sértõ, oktatói
létszám alakításáról szóló kormányhatározatot azért semmisítette meg, mert az ily módon ellentétessé vált a régi
Fot. autonómiát biztosító rendelkezéseivel. A megsemmisítés oka tehát nem az Alkotmány 70/G. §-a, hanem 35. §
(2) bekezdése volt (ABH 1995, 170, 173.). Azt, hogy a felsõoktatási autonómia csak a ,,törvényi keretek között” érvényesül, kifejezetten rögzítette a 870/B/1997. AB határozat, amely az autonómiát „törvény által garantált önkormányzati jogokként” értelmezte (ABH 1999, 611, 613.).
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Az Alkotmánybíróság e döntéseibõl az a következtetés
vonható le, hogy kizárt a felsõoktatási törvény rendelkezéseinek megsemmisítése a felsõoktatási autonómia sérelme
miatt, hiszen az autonómia csak a törvényben rögzítettekre
terjed ki. Mindemellett az Alkotmánybíróság e döntéseiben is elismerte a törvényben rögzített autonómia és az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ainak a kapcsolatát.
Késõbbi határozataiban az Alkotmánybíróság a felsõoktatási autonómia jelentéstartalmát eltérõen határozta
meg. Már az 51/2004. (XII. 8.) AB határozat (ABH 2004,
679.) sem a régi Fot. 64–65. §-aiból, hanem közvetlenül az
Alkotmányból eredeztette a felsõoktatási autonómiát, és
az alapjoggal való szoros összefüggés miatt alkotmányellenesnek minõsítette a régi Fot. azon rendelkezését,
amely a Kormánynak adott felhatalmazást a többciklusú
képzési szerkezet bevezetésére.
Ezt követõen a 41/2005. (X. 27.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.) részletesen kibontotta a felsõoktatási autonómia terjedelmét és elemeit. Rámutatott, hogy a ,,felsõoktatási autonómia folytán a felsõoktatási intézmény
a kormánytól, az államigazgatástól önálló és független. Az
önállóság és függetlenség nem csak a szûk értelemben vett
tudományos, oktatási és kutatási tevékenységre terjed ki.
A tudomány autonómiájának biztosítása érdekében a felsõoktatási intézményt szervezetalakítási, mûködési és gazdálkodási önállóság is megilleti” (ABH 2005, 459, 475.).
A felsõoktatási autonómia Abh.-beli értelmezése nem változtatott azon, hogy annak célja a mûvelõdéshez való jog,
illetve az állam tudományos kérdésekben való semlegességének a biztosítása. Ennek érdekében kell biztosítani a felsõoktatási intézmények végrehajtó hatalomtól való függetlenségét. Tekintve azonban, hogy ez értelmezés mellett
az autonómia nem törvénybõl, hanem közvetlenül az Alkotmányból következik, az Alkotmánybíróságnak lehetõsége van vizsgálni a törvényi rendelkezések alkotmányosságát is, ha azok nem biztosítják kellõen a felsõoktatási intézmény függetlenségét a Kormánytól és az államigazgatástól.
Az Abh. a felsõoktatási autonómia három elemét különböztette meg: egyrészt a tudomány autonómiáját (ABH
2005, 459, 470.), amely alapján tudományos kérdésekben
a tudomány mûvelõi jogosultak dönteni, másrészt a szervezeti autonómiát (ABH 2005, 459, 474.), amely a felsõoktatási intézmény szervezeti, mûködési önállóságát biztosítja, és harmadrészt a gazdálkodási autonómiát (ABH
2005, 459, 475.), amely a pénzeszközök szabad felhasználását teszi lehetõvé. Ezt az autonómia felfogást erõsítette
meg a 39/2006. (XI. 27.) AB határozat (ABH 2006, 498.).
Jelen határozatában az Alkotmánybíróság megmaradt
a felsõoktatási autonómia kialakult értelmezésénél, figyelembe véve annak a fentiekben rögzített célját: a mûvelõdéshez való jog intézményes kereteinek, valamint az állam tudományos kérdésekben való semlegességének biztosítását.
2. Ezt követõen az Alkotmánybíróság a Fot. alapképzésre, illetve osztatlan képzésre vonatkozó felvételi eljárás
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és az állami támogatás szabályozásának alkotmányosságát
vizsgálta.
2.1. A felvételi eljárás szabályozásával összefüggésben
az Alkotmánybíróság az alábbiakat állapította meg:
2.1.1. A felsõoktatási autonómia folytán a felsõoktatási
intézmény a Kormánytól, az államigazgatástól független.
Az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aiból azonban nem csupán
eme intézményi védelem vezethetõ le, hanem azokból
konkrét alapjogok is következnek. Ezek közé tartozik a tanítás szabadsága, amely nem csupán az egyetemi oktatás
kérdéseire terjed ki, hanem a felvételi eljárásra is; arra,
hogy az egyetemek és fõiskolák önállóan meghatározhassák, hogy milyen képességgel és elõképzettséggel rendelkezõ személyeket tartanak alkalmasnak a felsõoktatási
intézményben
oktatott
ismeretek
elsajátítására
(1310/D/1990. AB határozat, ABH 1995, 579, 586.).
Mindez azonban önmagában nem zárja ki a Kormány
jogalkotási jogosultságát a felvételi eljárás tekintetében.
Az oktatáspolitika meghatározása ugyanis – az Alkotmány
35. § (1) bekezdésének f) pontjára is figyelemmel – a Kormány feladata. Ennek ellátása során a Kormánynak számos körülményt kell mérlegelnie, amelynél az Alkotmánybíróság vizsgálata csak arra terjedhet ki, hogy a kialakított szabályozás megfelel-e az Alkotmány rendelkezéseinek. A Kormánynak a Fot. felhatalmazása alapján
ezért mérlegelési joga van a tekintetben, hogy a felvételre
milyen szabályok alapján kerül sor [lásd 28/2005.
(VII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 290, 298–299.].
A felsõoktatási intézmények autonómiájából nem vonható le olyan következtetés, hogy az egyetemek, fõiskolák
jogszabályi kötöttségek nélkül dönthetnék el, hogy milyen
képzéseket indítanak, és azokra kiket vesznek fel. A felsõoktatási felvételi rendszer normatív szabályozása mindaddig megfelel az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ainak, amíg
a szabályozás objektív kritériumokon alapul, és kizárja
a Kormány, az államigazgatás önkényes beavatkozását.
Az oktatáspolitika célszerûsége és idõszerûsége, csakúgy, mint az indítványozó által hivatkozott „versenyhelyzet” kialakítása nem képezi alkotmányossági vizsgálat tárgyát. A felvételi eljárás szabályozása mindaddig nem vet
fel alkotmányossági kérdést, amíg teljesül az Alkotmány
70/F. §-ában rögzített követelmény, amely szerint a felsõfokú oktatás képességei szerint mindenki számára hozzáférhetõ.
A mûvelõdéshez való jog alapjogi jellegébõl az következik, hogy a felsõoktatás felvételi rendszerérõl normatív
jelleggel, legfelsõbb szinten törvényben kell rendelkezni.
Sem a Kormány, sem az államigazgatás más szerve nem
sértheti meg a felsõoktatás tudományos autonómiáját; nem
felelne meg az Alkotmány 70/F. §-ának olyan rendelkezés,
amely alapján a felsõoktatásba történõ felvételrõl az autonómia alanyai nélkül a végrehajtó hatalom döntene. Nem
jelenti azonban a tudományos autonómia sérelmét, ha
a Kormány törvényben felhatalmazást kap a felvételi rendszer részletszabályainak rendeleti szintû szabályozására.
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A Fot. megalkotásával a törvényhozó a felsõoktatási
felvétel új rendszerét vezette be. A régi Fot. szabályaival
ellentétben az államilag támogatott hallgatók intézményenkénti létszámát nem az állam és az adott felsõoktatási
intézmény megállapodása, hanem az határozza meg, hogy
a legjobb eredményeket elért jelentkezõk mely intézményeket és milyen sorrendben jelölték meg. A felvételiket
követõen az Oktatási Hivatal a jelentkezõket – az R.
25. §-ában meghatározottak szerint – egységes rangsorba
állítja, és ennek, valamint a Kormány határozatában megjelölt államilag támogatott hallgatói létszámnak alapulvételével meghatározza a felvételi ponthatárokat. Az így
meghatározott ponthatár képezi a besorolási döntés alapját. A ponthatárt elérõ, vagy azt meghaladó jelentkezõket
kötelezõ besorolni, elsõdlegesen az általa elsõ helyen
megjelölt intézménybe. Ha azonban az adott egyetem vagy
fõiskola az intézményi kapacitását már meghaladta, a jelentkezõt az általa megjelölt következõ intézménybe kell
besorolni.
A Fot. 39. § (6) bekezdésébõl nem vonható le olyan következtetés, amely szerint a Kormány döntene a felvételi
szintrõl. Azt ugyanis, hogy a jelentkezõt felveszik-e az
adott intézménybe, nem a Kormány döntése, hanem elsõdlegesen a felvételi eredménye határozza meg.
Nem megalapozott az sem, hogy a bevezetett szabályozási rendszer hátrányos megkülönböztetést valósítana meg
a felvételizõk között. A kialakított szabályozásban a hallgató felvételének, illetve állami támogatásban részesítésének fõ szempontja a felvételi eredménye. Ez a szempont
objektív, amely nem ad lehetõséget arra, hogy a Kormány
vagy a végrehajtó hatalom a felvétel vagy az állami támogatás tényét befolyásolja. Az egységes rendszer alkalmazásával az azonos szakra jelentkezõk ugyanazon szempontrendszer alapján kerülnek besorolásra, függetlenül attól, hogy melyik intézménybe jelentkeztek. Erre tekintettel
az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Fot. 39. §
(6) bekezdése és az R. 25. § (3)–(5) bekezdései nem sértik
az Alkotmány 70/A., 70/F. és 70/G. §-ait.
2.1.2. Az Alkotmánybíróság szerint a Fot. által kialakított felsõoktatási felvételi rendszer nem sérti a piacgazdaság elvét sem. Jelen esetben ugyanis az indítványozó nem
az állami beavatkozást, hanem annak elmaradását tartja
alkotmányellenesnek; olyan szabály megalkotását tartja
szükségesnek, amely inkább figyelembe veszi az egyes régiók között meglévõ tényleges különbségeket. A
34/E/2006. AB határozat rámutatott, hogy „[a]z Alkotmány 9. § (1) bekezdésébõl nem vezethetõ le az állam beavatkozási kötelezettsége a piaci viszonyokba; az állami
beavatkozás elmaradása nem eredményezheti a piacgazdaság elvének nyilvánvaló sérelmét” (ABH 2007, 1914,
1917.).
Az Alkotmánybíróság nem látta megalapozottnak az
Alkotmány preambulumában szereplõ „szociális piacgazdaság” elvének sérelmét sem. A 32/1991. (VI. 6.) AB határozat szerint az „Alkotmány preambuluma – amelybõl
egyébként sem vezethetõ le direkt módon alkotmányos
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jog – az alkotmányos szabályozást illetõen fogalmaz meg
célokat, így abból törvényi rendelkezések alkotmányellenessége közvetlenül nem következtethetõ” (ABH 1991,
146, 162.).
2.1.3. Az indítványozó hivatkozott arra is, hogy az R.
felkészülésére a jogalkotó nem biztosított megfelelõ idõt.
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében védeni rendelt jogállamiság egyik fontos alkotóeleme a jogbiztonság, amely
megköveteli, hogy az állampolgárok jogait és kötelességeit a törvényben megszabott módon kihirdetett és bárki
számára hozzáférhetõ jogszabályok rendezzék, továbbá
meglegyen a tényleges lehetõség arra, hogy a jogalanyok
magatartásukat a jog elõírásaihoz tudják igazítani. A jogalkotónak kellõ idõt kell tehát biztosítania arra, hogy az
érintettek a jogszabály szövegét megismerhessék, és eldöntsék, miként alkalmazkodnak a jogszabály rendelkezéseihez. A jogszabály kihirdetése és hatálybalépése közötti
„kellõ idõ” mértékét a jogszabálytervezet kidolgozójának,
illetve a jogalkotónak esetileg kell vizsgálnia, az adott jogszabály jellegét, valamint a jogszabály végrehajtására való
felkészülést befolyásoló egyéb tényezõket alapul véve.
Alkotmányossági szempontból az bírálható el, hogy a jogalkotó biztosított-e az érintettek számára legalább minimális felkészülési idõt, vagyis lehetõségük volt-e az érintetteknek a jogszabály elõzetes megismerésére. Alkotmányellenesség csak a felkészülésre szolgáló idõtartam kirívó,
a jogbiztonságot súlyosan veszélyeztetõ vagy sértõ hiánya
esetén állapítható meg [34/1991. (VI. 15.) AB határozat,
ABH 1991, 170.; 7/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH
1992, 45.; 25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992,
131.; 28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH 1992, 155.;
41/1997. (VII. 1.) AB határozat, ABH 1997, 292.;
723/B/1998. AB határozat, ABH 1999, 795.; 10/2001.
(IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.; 1022/B/2001.
AB határozat, ABH 2002, 1568.; 1025/B/2001. AB határozat, ABH 2003, 1456.].
Az R. a Magyar Közlöny 2006. évi 145. számában,
2006. november 27-én jelent meg. Rendelkezései ugyan
fõszabály szerint 2006. december 1-jén hatályba léptek, de
azokat elsõként csak a 2007 szeptemberében induló tanévben kellett alkalmazni.
A „kellõ idõ” megállapítása során nem annak van elsõdleges jelentõsége, hogy az adott jogszabály mikor lépett
hatályba, hanem annak, hogy a jogalanyok számára biztosítva volt-e a megfelelõ felkészülési idõ annak alkalmazására. Az Alkotmánybíróság továbbá figyelembe vette azt
a körülményt is, hogy az R. végrehajtási rendelet,
amely – származékos jogforrástani jellegébõl eredõen – a szabályozás során nem szakadhat el a felhatalmazást
adó Fot. rendelkezéseitõl.
Ezekre tekintettel az Alkotmánybíróság azt állapította
meg, hogy az R. megalkotása során a jogalkotó figyelembe
vette az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl levezethetõ
„kellõ felkészülési idõ” követelményét.
2.1.4. Nem látta az Alkotmánybíróság megalapozottnak
azt az indítványozói felvetést sem, hogy az R. 25. §-a
a normavilágosság sérelme miatt lenne ellentétes az Alkot-
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mány 2. § (1) bekezdésével. A normavilágosság sérelme
miatt az alkotmányellenesség akkor állapítható meg, ha
a szabályozás a jogalkalmazó számára értelmezhetetlen,
vagy eltérõ értelmezésre ad módot és ennek következtében
a norma hatását tekintve kiszámíthatatlan, elõre nem látható helyzetet teremt a címzettek számára, illetõleg a normaszöveg túl általános megfogalmazása miatt teret enged
a szubjektív, önkényes jogalkalmazásnak [pl.
1160/B/1992. AB határozat, ABH 1993, 607, 608.;
10/2003. (IV. 3.) AB határozat, ABH 2003, 130,
135–136.; 1063/B/1996. AB határozat, ABH 2005, 722,
725–726.; 381/B/1998. AB határozat, ABH 2005, 766,
769.]. Alkotmánysértésnek csak az minõsül tehát, ha a sérelmezett jogszabály tartalma olyan mértékben homályos,
vagy rendelkezései annyira ellentmondásosak, hogy a feloldására a jogszabály-értelmezés nem elegendõ
(1263/B/1993. AB határozat, ABH 1994, 672, 673.). Jelen
esetben az Alkotmánybíróság nem látta megállapíthatónak, hogy az R. rendelkezéseit az azok alkalmazására hivatott szervek jogszabály-értelmezés útján ne tudnák értelmezni.
Hasonlóképpen nem látta megalapozottnak az Alkotmánybíróság azt sem, hogy a felvételi eljárás Fot., illetve
R. által meghatározott szabályai amiatt sértenék az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, mert a sikeresen felvételizõ hallgató sem lehet biztos afelõl, hogy az általa választott intézmény részesül-e állami támogatásban. Az R. 7. § (4) bekezdése értelmében a felsõoktatási intézmény a Tájékoztatóban nyilvánosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek
fennállása esetén a meghirdetett szakot nem indítja. Ezek
között az intézmény meghatározza azt a minimális hallgatói létszámot is, amely alatt a képzés beindítására nem kötelezhetõ. Ez az adat a jelentkezõk számára elõzetesen
hozzáférhetõ, így a jogbiztonság sérelme nem merül fel.
A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság a Fot.
39. § (6) bekezdése, valamint az R. 25. § (3)–(5) bekezdései alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.
2.2. Ezt követõen az Alkotmánybíróság az alapképzés,
illetve az osztatlan képzés állami támogatására vonatkozó
szabályozást vizsgálta.
2.2.1. Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésébõl következõen a Magyar Köztársaság képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõvé teszi a felsõoktatást, és anyagi
támogatást biztosít az oktatásban részesülõknek. Az Alkotmány ezen szakaszából nem következik azonban az,
hogy a felsõoktatási képzésben való részvétel állami finanszírozása alapjog lenne (657/B/2000. AB határozat, ABH
2001, 1407, 1411.). Az államnak nem alkotmányos kötelezettsége, hogy a felsõoktatási intézményekben ingyenes
oktatást biztosítson, az viszont igen, hogy anyagi támogatással is ténylegesen teremtse meg a tanulmányok felsõoktatási intézményben való folytatásának lehetõségét.
E kötelezettségének a jogalkotó számos módon eleget
tehet. Megvalósítható a felsõoktatási intézményeken keresztüli közvetett, vagy a hallgatók közvetlen támogatásá-
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val, ösztöndíjak alapításával vagy más módon. Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésében rögzített anyagi támogatásnál azonban követelmény, hogy ilyen esetben is a tudomány szempontjait kell érvényesíteni, és nem szabad pusztán piaci hasznossági és politikai célszerûségi szempontokat figyelembe venni (Abh., ABH 2005, 459, 475.).
Önmagában nem eredményez alkotmányellenességet,
ha a jogalkotó valamely állami feladat pénzellátását maximálja [49/1997. (X. 6.) AB határozat, ABH 1997, 506,
507.; 41/B/1993. AB határozat, ABH 2004, 1019, 1049.;
87/2008. (VI. 18.) AB határozat, ABK 2008. június, 867,
883.]. Ugyanez igaz a felsõoktatás területére is: „[a]hhoz,
hogy az egyetem korszerû, hasznosítható tudást tudjon
nyújtani hallgatóinak, szükség van a hallgatói létszám korlátozására, hiszen a személyi és tárgyi feltételek adottak,
és behatárolják azt a hallgatói létszámot, amely még megfelelõ szinten oktatható” (375/B/2001. AB határozat, ABH
2004, 1527, 1530.).
A „hallgatókövetõ” támogatási rendszer bevezetése
nem eleve ellentétes az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésébõl következõ azon követelménnyel, amely szerint az államnak képességei szerint mindenki számára hozzáférhetõvé kell tennie a felsõoktatást.
2.2.2. Az Alkotmánybíróság számos alkalommal foglalkozott az egyedi és a normatív határozatok megkülönböztetésének problémájával. Határozatai értelmében az
Alkotmány és a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény
(a továbbiakban: Jat.) rendelkezései alapján a Kormány
határozata nem minõsül jogszabálynak. A Jat. 46. § (1) bekezdése alapján a Kormány határozatban szabályozza az
általa irányított szervek feladatait, a saját mûködését és állapítja meg a feladatkörébe tartozó terveket. A (2) bekezdés kimondja, hogy ez a rendelkezés nem érinti a Kormánynak az egyedi határozat kibocsátására vonatkozó jogát. E törvényi szabályok alapján megállapítható, hogy
nem minden kormányhatározat tartozik az állami irányítás
egyéb jogi eszközei körébe. Az állami irányítás egyéb jogi
eszközének a Kormány azon normatív határozatai tekinthetõk, amelyek a Jat. 46. § (1) bekezdésében meghatározott tartalommal bírnak. A 46. § (2) bekezdése pedig kifejezetten kizárja ebbõl a körbõl a Kormány egyedi határozatait [elsõként lásd 52/1993. (X. 7.) AB végzés, ABH
1993, 407, 408.].
A Kormánynak az a határozata, amellyel dönt a felsõoktatásba újonnan belépõk államilag támogatott létszámkeretérõl nem tekinthetõ a Jat. 46. § (1) bekezdése szerinti
(normatív) határozatnak. A felsõoktatási intézmények
nem tartoznak a Kormány által irányított szervek közé, és
az állami támogatás szakonkénti megállapítása nem tekinthetõ a Kormány feladatkörébe tartozó tervnek sem. Önmagában az, hogy a Kormány államilag támogatott létszámkeretet megállapító határozatának alanyi köre nyitott
(a határozat nem rendelkezik arról, hogy a támogatást
mely intézmények vehetik igénybe), nem jelenti azt, hogy
az ilyen határozat a Jat. 46. § (1) bekezdése szerinti határozatnak minõsülne.
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Jelentõs körülmény továbbá az is, hogy a Kormány az
államilag támogatott létszámkeretet megállapító határozatait nem a Jat. 46. § (1) bekezdése alapján, hanem a Fot.
101. § (1) bekezdésének b) pontja alapján hozta.
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az államilag támogatott létszámkeretet megállapító határozatokat
egyedi határozatoknak minõsítette, és emiatt a 2007-ben
a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói
létszámkeretrõl szóló 1108/2006. (XI. 20.) Korm. határozat alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványt – hatásköre hiányában – az Ügyrend 29. § b) pontja alapján
visszautasította.
2.2.3. Az indítványozó a Fot. 101. § (1) bekezdésének
b) pontját azért tartotta alkotmányellenesnek, mert arra hatalmazza fel a Kormányt, hogy határozatban rendelkezzen
az államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl. A fentiek alapján az államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl szóló kormányhatározat nem minõsül a Jat. 46. §
(1) bekezdése szerinti határozatnak, ezért a Fot. 101. §
(1) bekezdésének b) pontja nem áll okozati összefüggésben az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében rögzített követelménnyel, miszerint alapvetõ jogot csak törvény korlátozhat. Ezért a határozati forma nem eleve ellentétes az Alkotmány rendelkezéseivel.
Az Alkotmánybíróságnak ezt követõen tartalmilag is
vizsgálnia kellett, hogy a Fot. létszámkeret meghatározására adott felhatalmazása megfelel-e az Alkotmány 8. §
(2) bekezdésébõl eredõ követelményeknek.
A felsõfokú tanulmányok végzése ugyan nem alapvetõ
jog, de a felsõfokú intézményekben a létszámnak az oktatás színvonalát szem elõtt tartó megállapítása, valamint az
elõírt képességekkel rendelkezõ személyek ezen intézményekbe való felvételérõl szóló döntés alapvetõ jogot érint
(1310/D/1990. AB határozat, ABH 1995, 579, 588.). Erre
tekintettel az Alkotmánybíróság a felsõoktatásba újonnan
belépõk államilag támogatott létszámkeretének meghatározására adott törvényi felhatalmazást az alapjogot érintõ
felhatalmazásokra kialakított gyakorlata alapján vizsgálta.
Az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvetõ jogokra vonatkozó szabályokat törvényben kell megállapítani. A 64/1991. (XII. 17.) AB határozat értelmében valamely alapjog tartalmának meghatározása és lényeges garanciáinak megállapítása csakis törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen és jelentõs korlátozásához. Mindazonáltal nem mindenfajta összefüggés az
alapjogokkal követeli meg a törvényi szintû szabályozást.
Közvetett és távoli összefüggés esetében elegendõ a rendeleti szint is (ABH 1991, 297, 300.). Alapjoggal való
összefüggés esetén nem adható felhatalmazás olyan rendelet meghozatalára, amely semmilyen támpontot nem ad
a megalkotandó jogszabály kereteit illetõen [21/1994.
(IV. 16.) AB határozat, ABH 1994, 117, 124.; 14/1996.
(IV. 24.) AB határozat, ABH 1996, 56, 59.; 2/2003. (II. 7.)
AB határozat, ABH 2003, 33, 40.]. Bár jelen esetben a Fot.
nem rendelet, hanem a Jat. 46. § (2) bekezdése szerinti határozat megalkotására ad felhatalmazást, a felhatalmazást
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adó szabályok akkor felelnek meg az alkotmányossági követelményeknek, ha tartalmazzák az államilag támogatott
létszámkeret kialakítására vonatkozó legfontosabb elveket, rendelkezéseket.
A Fot. számos olyan rendelkezést tartalmaz, amely köti
a Kormányt a létszámkeretre vonatkozó egyedi döntése
meghozatalánál. A Kormánynak figyelembe kell vennie,
hogy az új belépõk létszámkerete nem haladhatja meg az
esedékesség évében nappali rendszerû iskolai oktatásban
részt vevõ, a középiskola utolsó évfolyamára járó tanulók
e törvény szerint meghatározott arányát [53. § (3) bekezdés], a közép- és hosszú távú munkaerõ-piaci igényeket és
a ,,kis létszámú” szakok érdekeit [53. § (5) bekezdés],
a pályakövetési rendszert és a diplomás munkanélküliség
helyzetének az értékelését [53. § (6) bekezdés]. Döntésének kialakítása során figyelembe kell vennie a Felsõoktatási és Tudományos Tanács javaslatát [112. § (3) bekezdés], a döntésbe be kell vonnia a munkaerõ-piaci szereplõket, és az adott képzési területen belül a létszámkeret növelése vagy csökkentése nem haladhatja meg az elõzõ évben
biztosított létszámkeret tíz százalékát [53. § (6) bekezdés].
Ezek elmulasztása esetén a Kormány határozata törvénysértõ lenne.
Nem állapítható meg tehát, hogy a Kormány biankó felhatalmazást kapott volna az új belépõk államilag támogatott létszámkeretének meghatározására. A fentiekre figyelemmel az Alkotmánybíróság a Fot. 54. § (1) bekezdése,
valamint 101. § (1) bekezdése b) pontjának megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
2.2.4. Az egyik indítványozó szerint sérti az Alkotmány 7. § (1) bekezdését, hogy az állami támogatás Fot.
által kialakított rendszere ellentétes a GSZKE 13. cikk
2. bekezdésének c) pontját. Ezáltal az indítványozó tartalmilag azt kéri, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg
a Fot. nemzetközi szerzõdésbe ütközését.
Az Abtv. 21. § (3) bekezdése meghatározza, hogy mely
szervezet, illetve személyi kör jogosult a jogszabály nemzetközi szerzõdésbe ütközése vizsgálatának kezdeményezésére. Tekintettel arra, hogy az indítványozó nem tartozik
a törvényben felsoroltak közé, az Alkotmánybíróság az
erre irányuló indítványt az Ügyrend 29. § c) pontja alapján
visszautasította.
3. Ezt követõen az Alkotmánybíróság a Fot. azon szabályainak az alkotmányosságát vizsgálta, amelyek a mester- és a doktori képzés állami támogatására vonatkoznak.
3.1. A jelen határozat III. részének 2.2.3. pontjában kifejtettekre figyelemmel nem sérti az Alkotmány
70/F. §-ának (2) bekezdését az, hogy a Fot. 101. § (1) bekezdésének b) pontja felhatalmazza a Kormányt arra, hogy
az alapképzés során határozatban állapítsa meg az államilag támogatott új belépõk létszámkeretét. Az alapképzés
és az osztatlan képzés során a Fot. arra ad felhatalmazást
a Kormánynak, hogy számszerûen határozza meg az államilag támogatott létszámkeretet, mesterképzésnél és doktori képzésnél pedig a Fot. 53. § (4) bekezdése százalékos
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arányszámot határoz meg. Ennek az eltérésnek nincs alkotmányjogi relevanciája. Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdésében rögzített anyagi támogatásban részesülõk száma mind tételesen, mind a korábbi évekre (bázisévre)
visszautalva meghatározható.
A Fot. 53. § (4) bekezdése kizárólag az állami támogatásra vonatkozik, nincs akadálya annak, hogy az alapképzést befejezõ hallgató – költségtérítéses formában – akkor
is folytassa tanulmányait, ha a mesterképzés államilag támogatott keretében nem kapott helyet. A mester-, illetve
a doktori képzésben történõ államilag támogatott részvételre pedig a hallgatónak nincs Alkotmányból levezethetõ
joga. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság azt állapította
meg, hogy a Fot. 53. § (4) bekezdése nem sérti az Alkotmány 70/F. §-át.
A mester-, illetve a doktori képzés kialakított szabályozása nem veti fel a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. A
szabályozás semmilyen tekintetben nem vet fel diszkriminációt. Épp ellenkezõleg, a Fot. 43. § (4) bekezdése szerint
a mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a doktori képzésre történõ felvétel további feltételeit a felsõoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel,
hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkezõ mely felsõoktatási
intézményben szerezte az oklevelét.
A szabályozás nem vet fel alkotmányellenes megkülönböztetést az osztott, illetve az osztatlan képzésben részt
vevõ hallgatók között sem. Osztott képzés esetén az alapképzés állami támogatásának létszámkeretét a Kormány
határozatban állapítja meg. Mivel pedig a kormányhatározatban rögzített létszámkeret csak az alapképzésre vonatkozik, az ott támogatásban részesülõ hallgatónak nincs alkotmányjogilag értékelhetõ várománya arra, hogy tanulmányait a mesterképzés során is az állam támogatni fogja.
Osztott képzésnél ugyanis a mesterképzés csak „lehetséges folytatása” az alapképzésnek. Már az alapképzés elvégzése felsõfokú végzettséget ad (BA., illetve BSc.), és
e képzéstõl a mesterképzés szerkezetileg elkülönül. Osztatlan képzésnél ilyen elkülönülés nincsen, az ilyen képzésben részt vevõ hallgatók tanulmányaikat egységes
rendszerben folytatják.
Ebbõl megállapíthatóan az osztott, illetve az osztatlan
képzésben tanulmányokat folytató hallgatók nem tartoznak azonos szabályozási körbe, így e személycsoportok
között az Alkotmány 70/A. §-ának a sérelme nem merül
fel.
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Fot. 53. §
(4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
3.2. Az Alkotmánybíróság jelen határozata III. részének 2.2.3. pontjában megállapította, hogy az alapképzés,
illetve az osztatlan képzés államilag támogatott létszámkeretének meghatározására adott felhatalmazást az Alkotmánybíróságnak az alapjogot érintõ felhatalmazásokra kialakított gyakorlata alapján kellett vizsgálnia.
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Ugyanez igaz az államilag támogatott mester- és doktori
képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehetõ
hallgatói létszám intézmények közötti megosztására. A
Fot. 103. § (1) bekezdés h) pontjában a miniszter nem egy
normatív aktusra (jogszabály megalkotására) kapott felhatalmazást a Fot.-ban, hanem arra, hogy egyedi döntésekben határozza meg az államilag támogatott mester- és doktori képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehetõ hallgatói létszám intézmények közötti megoszlását.
Alapjoggal való összefüggés esetén azonban a biankó felhatalmazás tilalma az egyedi döntésekre is vonatkoztatható; a felhatalmazást adó szabály csak abban az esetben felel meg az Alkotmányból eredõ követelményeknek, ha tartalmazza a döntésre vonatkozó legfontosabb elveket, rendelkezéseket. Ellenkezõ esetben teljesen hiányoznának az
alapjog érvényesülését biztosító jogszabályi garanciák,
ami az alapjog kiüresedését eredményezhetné.
A Fot. nem határozza meg a pályázati követelményeket,
és nem tartalmaz részletes leírást arra vonatkozóan, hogy
a miniszternek mit kell mérlegelnie a pályázatok elbírálása
során. Ebbõl kifolyólag elképzelhetõ az is, hogy valamely
intézmény annak ellenére nem részesül államilag támogatott helyben, hogy az alapképzés során volt államilag támogatott hallgatója. Mindezekre tekintettel az állapítható
meg, hogy a miniszter teljes döntési szabadsággal rendelkezik a pályázat kiírása és elbírálása terén.
A kifejtettek alapján a miniszter nem dönthet diszkrecionális jogkörben intézmények megszüntetésérõl, átszervezésérõl, így arról sem, hogy az államilag támogatott
mester- és doktori képzésre, valamint szakirányú továbbképzésre felvehetõ hallgatói létszám hogyan oszlik meg az
intézmények között. Önmagában az nem sérti az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ait, ha a végrehajtó hatalom pályázat alapján dönt az állami támogatásról, az viszont – az
alapjoggal való összefüggés miatt – igen, ha a mesterképzés, doktori képzés állami támogatásának fõbb elemeit
nem törvény határozza meg.
A Fot. semmilyen szabályt nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a miniszter milyen szempontokat mérlegel
a pályázat kiírásánál és elbírálásánál, továbbá hiányoznak
azok a garanciák, amelyek e vonatkozásban a hallgatók és
a felsõoktatási intézmények Alkotmány 70/F. §-ából eredõ
jogait biztosítanák. Az Alkotmánybíróság ezért megállapította, hogy a Fot. 103. § (1) bekezdésének h) pontja – a biankó felhatalmazás miatt – sérti az Alkotmány
70/F. §-át, ezért azt megsemmisítette. Amennyiben a törvényhozó a mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés állami támogatását pályázati rendszer útján kívánja megvalósítani, akkor a szabályozás kialakítása során
biztosítania kell a felsõoktatási intézmények autonómiáját,
továbbá a hallgatók képesség szerinti hozzáférését a felsõoktatáshoz.
Mivel az Alkotmánybíróság a Fot. 103. § (1) bekezdésének h) pontját alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette, egyúttal – szoros tárgyi összefüggés miatt – megsemmisítette a Fot. 54. § (2) bekezdésének második mon-
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datát is [54/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH 1992, 266,
268.]. Ez a rendelkezés ugyanis elválaszthatatlanul kapcsolódik az alkotmányellenessé nyilvánított szövegrészhez, e szabály is a miniszternek azt a hatáskörét deklarálja,
amely alapján jogosult megállapítani a mester- és doktori
képzés hallgatói létszámkeretének intézmények közti
megoszlását. Mivel tehát a Fot. 54. § (2) bekezdésének
második mondata ugyanazon okok miatt alkotmányellenes, mint amelyek miatt az Alkotmánybíróság a Fot. 103. §
(1) bekezdésének h) pontját megsemmisítette, ezért az Alkotmánybíróság a Fot. 103. § (1) bekezdésének h) pontját
támadó indítványt a Fot. 54. § (2) bekezdésének második
mondatára is vonatkoztatta.
Szoros tárgyi összefüggés okán az Alkotmánybíróság
akkor semmisít meg indítvánnyal egyébként szövegszerûen nem támadott rendelkezéseket, ha azok a megsemmisítés folytán alkalmazhatatlanokká válnak [pl. 109/2008.
(IX. 26.) AB határozat, ABK 2008. szeptember, 1179,
1194.]. Jelen esetben nem errõl van szó; mivel a miniszter
egyedi döntéséhez nincs szükség külön felhatalmazásra,
a Fot. 54. § (2) bekezdésének második mondata akkor is alkalmazható lenne, ha az Alkotmánybíróság a Fot. 103. §
(1) bekezdésének h) pontját megsemmisíti. Sõt, a megsemmisítés folytán így a miniszternek pályázatot sem kellene
kiírnia, azt ugyanis csak a Fot. 103. § teszi kötelezõvé, az
54. §-a nem.
Az indítvány iránya azonban köti az Alkotmánybíróságot [22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235,
249.]. Ha az indítványozó hivatkozása szerint a miniszter
alkotmányellenesen széles körben kapott felhatalmazást
valamely döntés meghozatalára, akkor a megsemmisítés
folytán az Alkotmánybíróság a felhatalmazás kereteit nem
tágíthatja. Az Alkotmánybíróság alkotmányos rendeltetésének az felel meg, ha ilyen esetben is kiterjeszti az alkotmányossági vizsgálatát. Ennek alapján a Fot. 103. § (1) bekezdés h) pontjának alkotmányellenessé nyilvánítása és
megsemmisítése jelen ügyben maga után vonta a Fot. azonos okból alkotmányellenes 54. § (2) bekezdése második
mondatának megsemmisítését is.

IV.
1. Az Alkotmánybíróság ezt követõen a gazdasági tanáccsal kapcsolatos indítványi elemeket vizsgálta.
1.1.1. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a ,,felsõoktatási intézmény, mint minden autonómiával, vagyis
önkormányzatisággal rendelkezõ intézmény, választott
képviseleti szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen. Az érintettek joga az autonóm képviseleti szervek
megalakítása, s ezek a szervek gyakorolhatják a felsõoktatási intézményt megilletõ önkormányzati jogköröket”
[Abh., ABH 2005, 459, 474.].
A 861/B/1996. AB határozat megállapította, hogy a felsõoktatási „autonómia hordozója pedig az intézmény, az
egyetem; (...) vele szemben merül fel az elvárás, hogy
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a tanszabadság letéteményese legyen, s biztosítékot jelentsen a tudományos szabadság érvényesítéséhez is. A tudomány mûvelõi és a tanszabadság hordozói tehát – az egyetemi tanárok mellett – az egyéb oktatók, a tudományos kutatók, de maguk a hallgatók is” (ABH 1998, 650, 654.).
Hasonlóan foglalt állást az Abh. is, amely szerint a felsõoktatási autonómia hordozója „az oktatók, a tudományos
kutatók és a hallgatók közössége. Ezért az oktatók, tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani kell az
autonóm képviseleti szervekben és az autonómiából eredõ
jogosultságok gyakorlásában” (ABH 2005, 459, 474.).
Az egyik indítványozó azt kifogásolta, hogy a Fot. 23. §
(3) bekezdése – amely szerint csak az lehet a gazdasági tanács tagja, aki felsõfokú végzettséggel rendelkezik – kizárja a hallgatókat a gazdasági tanácsban való részvételtõl.
Az Alkotmánybíróság fentiekben ismertetett gyakorlatából valóban következik, hogy megfelelõ alkotmányos indok hiányában nem lehet olyan autonóm képviseleti szervet létrehozni, amelyben az autonómia valamelyik hordozójának (így a hallgatók) képviselete nem biztosított. A
Fot. vonatkozó rendelkezése ugyan tételesen nem zárja ki
a hallgatók részvételét a gazdasági tanácsban, csupán a felsõfokú végzettséget követeli meg annak tagjai számára. A
felsõoktatásban természetesen részt vehet olyan hallgató,
akinek már van felsõfokú végzettsége, mégis a Fot. 23. §
(3) bekezdése nagy mértékben leszûkíti a hallgatói részvétel elvi lehetõségét.
A Fot. 23. §-a alapján a gazdasági tanács gazdasági stratégiai döntéseket elõkészítõ, és végrehajtást ellenõrzõ
szervezet, amelyet állami fenntartású felsõoktatási intézményben kötelezõ létrehozni. A gazdasági tanács tagjainak egy részét a szenátus, más részét a miniszter delegálja
a testületbe, a rektor és a gazdasági (fõ)igazgató pedig hivatalból tagja a testületnek.
A 39/2006. (XI. 27.) AB határozat – elõzetes normakontroll keretében – megállapította, hogy bár „a gazdasági
tanácsban a szenátus által delegált tagok a rektorral együtt
többségben vannak, [az] mégsem tekinthetõ a felsõoktatási intézmény autonóm képviseleti szervének, hiszen ebben
a testületben az oktatási és kulturális miniszter által delegált tagok is szavazati joggal bírnak. Ezért a gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény autonómiájába tartozó önkormányzati jogokat nem gyakorolhat” (ABH 2006, 498,
504.). Mivel a gazdasági tanács nem a felsõoktatási autonómia szerve, saját jogon nem gyakorol önkormányzati jogokat, ezért az Alkotmány 70/G. §-ából levezethetõ követelmény, miszerint az autonómia hordozói az önkormányzatisággal bíró szervekben részt vehetnek, a gazdasági tanácsra nem vonatkozik. Nem sérti tehát az Alkotmány
70/G. §-át, hogy a Fot. 23. § (3) bekezdése csak szûk körben ad elvi lehetõséget a hallgatóknak a gazdasági tanácsban való részvételre.
1.1.2. Az indítványozó szerint a Fot. 23. § (3) bekezdése hátrányos megkülönböztetést tartalmaz azokra nézve,
akik nem rendelkeznek felsõfokú végzettséggel. A diszkrimináció tilalmával kapcsolatban az Alkotmánybíróság ko-
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rábbi határozatában megállapította, hogy „a jognak mindenkit egyenlõként (egyenlõ méltóságú személyként) kell
kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet
csorba, azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni
szempontok azonos mértékû figyelembevételével kell
a jogosultságok és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni” [9/1990. (IV. 25.) AB határozat,
ABH 1990, 46, 48.]. Ezért az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésének vonatkozásában személyek közötti, alkotmánysértõ hátrányos megkülönböztetés akkor állapítható
meg, ha valamely személyt vagy embercsoportot más, azonos helyzetben lévõ személyekkel vagy csoporttal történt
összehasonlításban kezelnek hátrányosabb módon
[21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 78.;
32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 162.;
43/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 744, 745.]. A megkülönböztetés pedig akkor alkotmányellenes, „ha a jogszabály a szabályozás szempontjából azonos csoportba
tartozó (egymással összehasonlítható) jogalanyok között
tesz különbséget anélkül, hogy annak alkotmányos indoka
lenne” (191/B/1992. AB határozat, ABH 1992, 592, 593.).
Rámutatott az Alkotmánybíróság arra is, hogy „az alapjognak nem minõsülõ egyéb jogra vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés vagy más korlátozás
alkotmányellenessége akkor állapítható meg, ha a sérelem
összefüggésben áll valamely alapjoggal, végsõ soron az
emberi méltóság általános személyiségi jogával, és a megkülönböztetésnek, illetve korlátozásnak nincs tárgyilagos
mérlegelés szerint ésszerû indoka, vagyis önkényes”
[35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.].
Jelen esetben a Fot. nem tartalmaz megkülönböztetést
a gazdasági tanács tagjainak végzettségére vonatkozóan;
a felsõfokú végzettség mint követelmény a gazdasági tanács valamennyi tagjára egyformán vonatkozik. Ezért az
Alkotmány
hátrányos
megkülönböztetést
tiltó
70/A. §-ának sérelme fel sem merül, valamely törvényi feltétel célszerûségének, indokoltságának vizsgálata pedig
nem tartozik az Alkotmánybíróság hatáskörébe.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a Fot. 23. § (3) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
1.2. Ezt követõen az Alkotmánybíróság azt vizsgálta,
hogy sérti-e a felsõoktatási intézmény 70/G. §-ából levezethetõ autonómiáját az, hogy a Fot. 27. § (8) bekezdésének b) pontja alapján a szenátus csak akkor dönthet gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben
részesedés szerzésérõl, gazdálkodó szervezettel történõ
együttmûködésrõl, ha azt a gazdasági tanács tagjainak kétharmada támogatja.
A korábbiakban az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy
a gazdasági tanács nem a felsõoktatási autonómia szerve.
Ebbõl következõen nem akadályozhatja meg az önkormányzati szervek döntéseinek meghozatalát, az önkormányzati jogok gyakorlását sem [39/2006. (XI. 27.) AB
határozat, ABH 2006, 498, 504.].
Az Abh. pedig arra mutatott rá, hogy a ,,felsõoktatási
autonómia folytán a felsõoktatási intézmény a kormánytól,
az államigazgatástól önálló és független. Az önállóság és
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függetlenség nem csak a szûk értelemben vett tudományos, oktatási és kutatási tevékenységre terjed ki. A tudomány autonómiájának biztosítása érdekében a felsõoktatási intézményt szervezetalakítási, mûködési és gazdálkodási önállóság is megilleti. (...) Az intézményi autonómiájához hozzátartozik a gazdálkodási autonómia is. Ennek
megfelelõen a felsõoktatási intézmény – a törvény keretei
között – megállapíthatja saját költségvetését, illetve pénzeszközeivel önállóan gazdálkodhat” (ABH 2005, 459,
475.).
A gazdálkodó szervezet alapításának, illetve az abban
való részvételnek a szabadsága a pénzeszközökkel való
gazdálkodás egy módja. A Fot. vonatkozó rendelkezése
alapján a szenátus ilyen döntést csak akkor hozhat, ha azzal a gazdasági tanács minõsített többsége egyetért. E szabály tehát elõzetes hozzájárulási jogot biztosít a szenátus
bizonyos, gazdasági tárgyú döntéseihez, e tekintetben
a gazdálkodási autonómiát korlátozza. A törvényi szabály
azonban nem vonja el a szenátus döntési jogosultságát;
a Fot. 27. § (8) bekezdésének b) pontjában szereplõ döntések meghozatalára a szenátus nem kényszeríthetõ. Ezért az
Alkotmánybíróság a szabályt nem a gazdálkodási autonómia megvonásának, hanem korlátozásának tekintette.
A gazdálkodási autonómiát korlátozó szabály nem eleve ellentétes az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-aival. Az autonómia ugyanis nem zárja ki az autonóm jogkörök megengedett törvényi korlátozását. „Törvény a felsõoktatási
intézmény gazdasági hatékonyságát és szervezeti ésszerûségét ösztönzõ, korlátozó szabályokat is megállapíthat.
(...) Nem alkotmányellenes a felsõoktatási intézmények
tudományos, oktatási tevékenységeinek gazdaságossági és
szervezeti racionalizálási szempontok alapján való ellenõrzése, gazdaságossági követelmények elõírása a fenntartó részérõl, a költségvetési eszközök és juttatások teljesítményhez kötött biztosítása” (Abh., ABH 2005, 459, 476.).
A felsõoktatási intézmények gazdasági önállósága
azonban nem öncélú. Jelen határozatában az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy a gazdálkodási autonómia
alapvetõen a tudományos szabadság érvényesülésének
a garanciája. Minél közelebbi a kapcsolat a tudományos és
a vállalkozási tevékenység között, a felsõoktatási intézmény gazdálkodási autonómiája annál nagyobb alkotmányi védelmet élvez. Ha viszont a felsõoktatási intézmény
gazdasági tevékenysége csak érintõlegesen kapcsolódik
a tudományos szabadsághoz és a tanítás szabadságához,
akkor ez a védelem is kisebb szintû. Ez utóbbi esetekben
is – az Alkotmány 70/G. §-ából eredõ – követelmény, hogy
a tényleges döntést felsõoktatási autonómiával rendelkezõ
szerv hozza meg, de a törvényhozó szabadsága nagyobb
a döntés korlátainak meghatározásánál.
A 39/2006. (IX. 27.) AB határozat a gazdasági tanács átfogó, a gazdasági kérdések széles körére kiterjedõ egyetértési jogát tartotta alkotmányellenesnek. Ha ugyanis a gazdasági tanács a felsõoktatási intézmény valamennyi gazdálkodási kérdésére kiterjedõ tartalmi jogkörrel rendelkezik, akkor az sérti az autonómia Alkotmány 70/G. §-ából

17541

eredõ más elemeit is. E határozatból azonban nem következik az, hogy egyes, az intézmény gazdálkodására lényeges hatást gyakorló (de a tudományos szabadság érvényesülése szempontjából nem meghatározó) döntéseknél alkotmányos akadálya lenne annak, hogy a törvényhozó valamely autonómián kívüli szerv hatáskörébe utalja a döntés célszerûségének a vizsgálatát. Ilyen kérdésben az elõzetes hozzájárulás megkövetelése mindaddig nem veti fel
az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ainak a sérelmét, amíg
a korlátozás az autonómia egyéb elemeit, a tudományos és
szervezeti önállóságot nem veszélyezteti.
A gazdálkodó szervezet alapítása, illetve az abban való
részesedés-szerzés alapvetõen vállalkozási tevékenység,
amely lehetõvé teszi az intézmény számára a piacon való
megjelenést, elõsegíti az intézmény javaival való hatékony
gazdálkodást. Kétségtelen, hogy a felsõoktatási intézmény
ilyen jellegû tevékenysége is végsõ soron a tudományos
tevékenység fejlesztését szolgálja, de annak kapcsolata
a tudományos szabadsággal közvetett.
Ezeknél közvetlenebb a logikai kapcsolat a felsõoktatási intézmény tudományos autonómiája és a gazdálkodó
szervezettel való együttmûködés között. Az intézmény
például együttmûködési szerzõdést köthet gazdálkodó
szervezetekkel hallgatói szakmai gyakorlatának teljesítésérõl, vagy az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítõ tevékenységek ellátásáról. Azonban ilyen esetekben sem jelenti
a hozzájárulás megkövetelése a felsõoktatási autonómia
alkotmányellenes korlátozását; az Alkotmánybíróság nem
látta igazoltnak, hogy a szabad tudományos, kutatói, oktatói tevékenység csak úgy volna biztosítható, ha a felsõoktatási intézmény törvényi kötöttségek nélkül választhatná
meg a gazdálkodó szervezettel való együttmûködés terjedelmét és formáit.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság a Fot. 27. § (8) bekezdésének b) pontját támadó indítványt elutasította.
2. Az Alkotmány 59. § (1) bekezdése értelmében a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog alkotmányos alapjog. „Az Alkotmány 59. §-ában biztosított
személyes adatok védelméhez való jognak eszerint az
a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes
adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével szabad; mindenki számára követhetõvé és ellenõrizhetõvé kell tenni az adatfeldolgozás egész
útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor,
milyen célra használja fel az õ személyes adatát. Kivételesen törvény elrendelheti személyes adat kötelezõ kiszolgáltatását, és elõírhatja a felhasználás módját is. Az ilyen
törvény korlátozza az információs önrendelkezés alapvetõ
jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel az Alkotmány
8. §-ában megkövetelt feltételeknek. (...) Az információs
önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele és egyben legfontosabb garanciája a célhozkötöttség. Ez azt jelenti,
hogy személyes adatot feldolgozni csak pontosan meghatározott és jogszerû célra szabad” [15/1991. (IV. 13.) AB
határozat, ABH 1991, 40, 41–42.].
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A Fot. 34. és 35. §-ai azokat a szabályokat rögzítik,
amelyek mellett a felsõoktatási intézmények a hallgatók és
az alkalmazottak adatait kezelhetik. Mivel ez az adatkezelés csak részben alapszik az érintett szabad beleegyezésén,
e szabályok a személyes adatok védelméhez való jogot
korlátozzák.
Valamely alapjog korlátozásának alkotmányossága az
Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján ítélhetõ meg. Ez
alapján a Magyar Köztársaságban az alapvetõ jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. Az, hogy a korlátozás érinti-e az alapjog lényeges
tartalmát, az Alkotmánybíróság által kidolgozott alapjogi
teszt segítségével dönthetõ el. E szerint „[a]z állam akkor
nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
alapvetõ jog és szabadság védelme vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem
érhetõ el. Az alapjog korlátozásának alkotmányosságához
tehát önmagában nem elegendõ, hogy az másik alapjog
vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az
arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya
megfelelõ arányban legyen egymással. A törvényhozó
a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas
legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog
korlátozása, ha az kényszerítõ ok nélkül, önkényesen történik vagy ha a korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan” [30/1992. (V. 26.) AB határozat, ABH
1992, 167, 171.].
A Fot. 34. és 35. §-aiban rögzítet jogkorlátozás törvényben jelenik meg, ezzel eleget tesz az Alkotmány 8. §
(2) bekezdésében rögzített formai követelménynek. Az
Alkotmánybíróság álláspontja szerint a munkáltatói jogok
gyakorlásához, a hallgatói jogok, kedvezmények elbírálásához és igazolásához szükséges eszköz az alkalmazottak
és a hallgatók adatainak nyilvántartása, így az nem eleve
ellentétes az Alkotmány 59. § (1) bekezdésével. A korlátozás továbbá nem tekinthetõ aránytalannak sem; a Fot.
2. számú melléklete meghatározza ugyanis, hogy milyen
adatokat lehet nyilvántartani, és azokat milyen célból lehet
továbbítani, a Fot. 34. § (4) bekezdése alapján pedig a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában rögzíteni kell az adatkezelés és -továbbítás rendjét.
A Fot. 2. számú mellékletében rögzített hallgatói adatok
nyilvántartásának és kezelésének célja a tanulmányok befejezésével sem szûnik meg. Az adatok további kezelésének számos célja lehet. Lehetõvé teszi a pályakövetést és az oktatáspolitika stratégiai tervezését, valamint szükségessé válik abban az esetben, ha a volt hallgató a késõbbiekben ismét hallgatói jogviszonyt kíván létesíteni (például az állami támogatás megítéléséhez). Egyes esetekben pedig az adatok hosszú
idõn át történõ tárolása kifejezetten a hallgató érdeke; ennek
segítségével a felsõoktatási intézmény az adatkezelési idõn
belül hiteles igazolást tud kibocsátani a megszerzett oklevélrõl, diplomáról, végzettségrõl.
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Ezekre tekintettel nem sérti a személyes adatok védelméhez való jogot az, hogy a Fot. 34. § (3) bekezdése, valamint 35. § (4) bekezdése hosszú, nyolcvan éven át tartó
adatkezelést tesz lehetõvé, ezért az ezek megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
3. Az Abh. részletesen vizsgálta a felsõoktatási intézmények fenntartói szerepvállalásának alkotmányosságát.
Rámutatott, hogy „[a] felsõoktatási intézmény, mint minden autonómiával, vagyis önkormányzatisággal rendelkezõ intézmény, választott képviseleti szervvel, önkormányzattal kell, hogy rendelkezzen. Az érintettek joga az autonóm képviseleti szervek megalakítása, s ezek a szervek
gyakorolhatják a felsõoktatási intézményt megilletõ önkormányzati jogköröket. A felsõoktatási autonómia hordozója, alanya a felsõoktatási intézmény, vagyis az oktatók, a tudományos kutatók és a hallgatók közössége. Ezért
az oktatók, tudományos kutatók, hallgatók részvételét biztosítani kell az autonóm képviseleti szervekben és az autonómiából eredõ önkormányzati jogosultságok gyakorlásában. Ebbe a tevékenységbe az oktatókon, tudományos kutatókon és hallgatókon kívül külsõ szakembereket, az alapító, a fenntartó szervezet képviselõjét is be lehet vonni, de
csak a felsõoktatási intézmény autonómiájának biztosítása
mellett” (ABH 2005, 459, 474–475.).
A felsõoktatási intézmények önkormányzatisága tehát
nem csak a végrehajtó hatalommal szemben, hanem a fenntartóval szemben is érvényesül. A fenntartó szerepvállalása
a felsõoktatási intézmények mûködésében azonban nem eleve ellentétes az Alkotmány 70/G. §-ával; a fentiek nem jelentik azt, hogy törvény ne állapíthatná meg a fenntartói irányítás azon kereteit, amelyek között a felsõoktatási intézmény
jogszerû mûködése ellenõrizhetõ.
A Fot. 115. § (9) bekezdése arra ad felhatalmazást
a fenntartónak, hogy bírósági eljárást kezdeményezzen, ha
a felsõoktatási intézmény az e § (5)–(8) bekezdéseiben
rögzített fenntartói felhívásnak nem tesz eleget. A Fot.
115. § (10) bekezdése pedig reformatórius jogkörrel ruházza fel a bíróságot, illetve felhatalmazza arra, hogy felhívja a felsõoktatási intézményt arra, hogy a fenntartói
kezdeményezésnek tegyen eleget.
A bíróság eme eljárása közigazgatási eljárás. Ennek jellegzetessége folytán a bíróság felülvizsgálata kizárólag
jogszerûségi szempontok szerint történhet; azt vizsgálhatja, hogy a felsõoktatási intézmény eleget tett-e törvényben
rögzített kötelezettségeinek. A Fot. 115. § (10) bekezdése
nem teszi lehetõvé a bíróság számára, hogy a felsõoktatási
intézmény döntéseit, intézkedéseit célszerûségi vizsgálatnak vesse alá. A felsõoktatási intézmények döntéseinek
jogszerûségi felülvizsgálata pedig nem sérti az Alkotmány
70/F. és 70/G. §-ait, ezért az Alkotmánybíróság a Fot.
115. § (10) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
Az Alkotmánybíróság megfelelõ indítvány hiányában
jelen eljárása során nem vizsgálhatta egyenként, hogy
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a Fot. 115. § (5)–(8) bekezdéseiben rögzített fenntartói
jogkörök megfelelnek-e az Alkotmány 70/F. és 70/G. §-ainak.
4. Ezt követõen az Alkotmánybíróság a Fot. 55. §
(2) bekezdésével összefüggésben benyújtott indítványt
vizsgálta. E rendelkezés meghatározza azt a támogatási
idõt (tizenkét félév), amely alatt államilag támogatott képzés folytatható. Az indítványozó szerint ez a szabály azért
sérti a jogbiztonságot, mert tartalmilag megszûntette a második tanár szak „az egyetemi és fõiskolai hallgatók által
fizetendõ díjakról és térítésekrõl, valamint a részükre
nyújtható egyes támogatásokról” szóló 51/2002. (III. 26.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: tandíjR1.) biztosított
tandíjmentességét, oly módon, hogy a változásra való felkészülésre a jogalkotó nem biztosított kellõ idõt.
Az „állam nem köteles a felsõfokú képzésben való részvételt, a felsõfokú tanulmányok folytatását elõsegítõ, a felsõfokú képzettség megszerzésére esélyt teremtõ támogatását
mindenkinek
korlátlan
ideig
biztosítani”
(1103/B/2001. AB határozat, ABH 2002, 1579, 1581.). Az
„Alkotmány nem garantálja (...) a felsõoktatási intézmények hallgatóinak azt az alanyi jogot, hogy a második vagy
további diplomájuk megszerzése érdekében valamilyen
normatív állami támogatásban részesüljenek. (...) A második vagy további diplomák megszerzésének szabad választási lehetõsége ugyan biztosított, de ez a jog nem jelenti azt, hogy e továbbképzés megvalósulásához az államnak
anyagi hozzájárulási kötelezettsége is lenne” (304/B/1995
AB határozat, ABH 1999, 501, 502.). Az a körülmény tehát, hogy a Fot. meghatározza azt az idõszakot, amely alatt
államilag támogatott képzés folytatható, nem sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.
A tandíjR1. 18. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
tandíjmentesség illette meg a bármely közismereti szakon,
hittanár-nevelõ szakon szerzett egyszakos tanári oklevéllel már rendelkezõ, valamint bármely közismereti elsõ tanári szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatót a második közismereti tanári szakképzettség megszerzésekor nappali, esti és levelezõ tagozatokon
legfeljebb az elsõ alkalommal felvett második tanári szak
képesítési követelményében meghatározott képzési idõtartamban. E szabály azonban csak az elsõ tanári szakon
már diplomát szerzett, valamint azokra a hallgatókra vonatkozott, akik az elsõ tanári szakos tanulmányaik alatt
kezdték meg a második tanári szakos képzést (párhuzamos
képzés). A tandíjR1. nem keletkeztetett szerzett jogot az
egy tanári szakos képzést folytató hallgatók számára arra,
hogy diplomájuk megszerzését követõen további tanári
szakot is tandíjmentesen végezhetnek el.
A késõbbi szabályozásban a felsõoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: tandíjR2.) majd a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes
térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: tandíjR3.) fenntartottak egyes, a tan-
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díjR1. által bevezetett kedvezményeket. A tandíjR2. 3. §
(1) bekezdése differenciált átmeneti rendelkezéseket tartalmaz; a hallgatói jogviszony létesítésének idõpontjának
függvényében meghatározza, hogy a második tanári szakot végzõ hallgató milyen feltételek esetén jogosult tandíjmentességre. A jelenleg hatályos tandíjR3. 36. § (1) bekezdése hasonló kedvezményt biztosít azon hallgatók számára, akik 2006. december 31. elõtt létesítettek hallgatói
jogviszonyt.
Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl nem következik tehát, hogy a jogalkotó ne határozhatna meg támogatási idõt
a felsõoktatásban, és a Fot. 153. §-ának felhatalmazása
alapján alkotott kormányrendeletek (tandíjR2., tandíjR3.)
az átmeneti rendelkezések biztosításával kellõ idõt biztosítottak a Fot. 55. § (2) bekezdésében rögzített állami támogatási rendszerre való felkészüléshez. Ez alapján nem találta az Alkotmánybíróság megalapozottnak az indítványozó azon kifogását, miszerint a jogalkotó a második tanár szakos hallgatók szerzett jogát vonta volna meg, ezért
a Fot. 55. § (2) bekezdésének megsemmisítésére irányuló
indítványt elutasította.
5. Az indítvány benyújtásakor a Fot. 122. § (2) bekezdése azokat az eseteket határozta meg, amelyeknél az állami felsõoktatási intézmény vagyonkezelésében lévõ
kincstári vagyon elidegenítéséhez való hozzájárulás nem
tagadható meg. Az indítványozó szerint ez a szabály azért
sérti az Alkotmány 13. § (1) bekezdését, mert nem biztosítja a felsõoktatási intézménnyel szemben az állami tulajdon
védelmét.
Az indítvány benyújtását követõen a Fotm. módosította
a Fot. 122. §-át, amely ezt követõen részletes szabályokat
tartalmaz a felsõoktatási intézmények vagyongazdálkodásáról. Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát kezdeményezõ indítvány
tárgyában „a régi helyébe lépõ új szabályozás tekintetében
akkor folytatja le, ha az tartalmilag a korábbival azonos és
ezáltal azonos a vizsgálandó alkotmányossági probléma”
[137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 457.;
163/B/1991. AB határozat, ABH 1993, 544, 545.; 4/1999.
(VI. 3.) AB határozat, ABH 1999, 396, 399.; 1314/B/1997.
AB végzés, ABH 2000, 1049.]. Tekintettel azonban arra,
hogy az új szabályozás nem veti fel az indítványozó által
feltett alkotmányossági kérdéseket, az Alkotmánybíróság
megállapította, hogy az indítvány e vonatkozásában okafogyottá vált, és ezért a Fot. 122. §-ának alkotmányossági
vizsgálatára irányuló eljárást az Ügyrend 31. § e) pontja
alapján megszüntette.
6.1. Több indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól
a Fot. képzési hozzájárulást megállapító rendelkezései
megsemmisítését. Az indítványok benyújtását követõen
azonban a Tv. 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte
a Fot. képzési hozzájárulási kötelezettséget elõíró szabályait, ezek között a Fot. indítványozók által kifogásolt
49. § e) pontját, valamint 125/A. §-át.
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Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint hatályban nem lévõ jogszabály alkotmányellenességének
vizsgálatára csak kivételesen, az Abtv. 38. §-ának (1) bekezdése szerinti bírói kezdeményezés és a 48. §-ában szabályozott alkotmányjogi panasz alapján kerülhet sor. Az
indítvány nem az Abtv. 38. § (1) bekezdése vagy 48. §-a
szerinti kérelem. Az Ügyrend 31. § a) pontja értelmében az
Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti, ha az indítvány
benyújtása után a vizsgálat alá vont jogszabály hatályát
vesztette, és ezzel az indítvány tárgytalanná vált.
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Fot.
49. § e) pontja és 125/A. §-a alkotmányellenességének
megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány
tárgyában az eljárást megszüntette.
6.2. Az indítványozó arra hivatkozással kérte a Fot.
147. § 10. pontja alkotmányellenességének megállapítását
és megsemmisítését, mert az a képzési hozzájárulás fizetése tekintetében alkotmányellenes megkülönböztetést tartalmaz hátrányos helyzetû hallgatók között. Tekintettel
azonban arra, hogy a Tv. a képzési hozzájárulás megfizetésének a kötelezettségét megszüntette, és az indítványozó
csak e tekintetben kérte a Fot. 147. § 10. pontjának megsemmisítését, ezért az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy az indítvány okafogyottá vált, és az eljárást e tekintetben az Ügyrend 31. § e) pontja alapján megszüntette.
7. Végül az Alkotmánybíróság a Fot. átmeneti rendelkezéseinek alkotmányellenességét állító indítványi elemeket vizsgálta.
7.1. A 28/2005. (VII. 14.) AB határozat a felsõoktatással összefüggésben alkotmányossági követelményként állapította meg, hogy „ha a jogalkotó valamely korábban,
hosszú ideig fennálló és mûködõ rendszerhez kapcsolódóan radikális változtatásokkal alapjaiban új rendszert vezet be, azt úgy [kell tennie], hogy az érintetteknek megfelelõ idõ álljon rendelkezésre a rendszer egészének, valamint a részletszabályoknak nem csak a teljes körû megismerésére, hanem azok megértésére és alkalmazásuk elsajátítására is” (ABH 2005, 290.). Erre tekintettel a Fot. számos átmeneti rendelkezést tartalmaz azokra vonatkozóan,
akik tanulmányaikat a régi Fot. alapján kezdték meg.
A Fot. 152. § (4) bekezdése elvi jelleggel rögzíti, hogy
a régi Fot. alapján megkezdett képzéseket – folyamatos
képzésben – változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával
kell befejezni. Ebbõl következõen a felsõoktatás lényeges
tartalmi kérdéseit tekintve a régi Fot. hatálya alatt tanulmányokat kezdett hallgatókat nem éri hátrány; képzésük
fõ szabályai a korábbi szabályok alapján történik. Erre tekintettel a 2006 elõtt tanulmányokat kezdett hallgatók mûvelõdéshez való joga nem korlátozott.
Nem ad okot ezzel ellentétes értelmezésre a Fot. 154. §
(4) bekezdése sem. Az a tény, hogy 2006. szeptember 1.
után a felsõoktatási intézményekben új, a Fot. elõírásainak
megfelelõ szervezeti és mûködési szabályzatot kell alkalmazni, nem jelenti a hallgatók mûvelõdési jogának alkot-
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mányellenes korlátozását, abban az esetben sem, ha az
a régi Fot. alapján tanulmányokat kezdett hallgatókra is
vonatkozik. A szervezeti és mûködési szabályzatban foglalt rendelkezések többsége az intézmény felépítésére, tevékenységére vonatkozó szabályokat tartalmaz, amelyek
csak közvetett összefüggésben állnak a hallgatók mûvelõdéshez való jogával. Mindamellett a Fot. 154. § (4) bekezdése kifejezetten elõírja a felsõoktatási intézmény számára, hogy szervezeti és mûködési szabályzatában állapítson
meg olyan átmeneti szabályokat, amelyek a korábbi képzési rendszerben megkezdett tanulmányok befejezéséhez
szükségesek.
Erre tekintettel az Alkotmánybíróság nem látta megalapozottnak azt a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állító indítványt, amely szerint a törvényhozó
nem teremtette meg azokat a garanciális szabályokat, amelyek alapján biztosított a 2006. szeptember 1. elõtt tanulmányokat kezdõ hallgatók mûvelõdéshez való joga.
7.2. A Fot. 162. § (1) bekezdésében rögzített átmeneti
rendelkezésbõl következõen a mesterképzésre felvehetõ
államilag támogatott létszámkeretet a 2006–2009. között
induló tanévekben a Kormány mérlegelés alapján határozza meg. E bekezdés második mondatából pedig az következik, hogy a mesterképzés államilag támogatott keretszámot elõször 2009-ben, a 2010-ben induló tanévre vonatkozóan kell a Fot. 53. §-a szerint megállapítani.
A „2009-ben a felsõoktatásban felvehetõ, államilag támogatott hallgatói létszámkeretrõl” szóló 1051/2008.
(VII. 28.) Korm. határozat 2. pontjában a Kormány már
meghatározta a 2009-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehetõ hallgatók létszámát. E kormányhatározat
alkotmányossági vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak – a jelen határozat III. részének 2.7. pontjában kifejtettek alapján – nincs hatásköre. A Fot. 162. § (1) bekezdésének harmadik mondata tehát a jövõben már nem kerül alkalmazásra.
A Jat. 13. §-a szerint a jogszabály akkor veszti hatályát,
ha más jogszabály hatályon kívül helyezi, vagy ha a jogszabályban meghatározott határidõ lejárt. A Jat. nem határozza meg egyértelmûen, hogy utóbbi határidõnek kifejezetten a jogszabály hatályának megszûnésére, vagy alkalmazhatóságára kell-e vonatkoznia. Az Alkotmánybíróság
több határozatában a Jat.-nak ezt a rendelkezését a jogszabály alkalmazhatóságára vonatkozó rendelkezésként értelmezte. Következetesen érvényesített álláspontja szerint
a szabály alkalmazására a jogszabályban elõírt határidõ leteltével, azzal, hogy a kifejezetten hatályon kívül nem helyezett jogszabályi rendelkezések teljesedésbe mentek, és
már nincs mód arra, hogy a jogalanyok a jogszabályi rendelkezés alapján jogot szerezzenek, a jogszabály lényegében hatályát veszti [1239/B/1990. AB végzés, ABH 1991,
905, 906.; 298/B/1994. AB határozat, ABH 1994, 696,
700.; 880/B/1992. AB végzés, ABH 1996, 803, 804–806.;
385/B/2001. AB végzés, ABH 2001, 1670, 1672–1673.;
35/2004. (X. 6.) AB határozat, ABH 2004, 504, 505.].
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Az Alkotmánybíróság fõszabály szerint csak hatályban
lévõ jogszabály alkotmányossági vizsgálatát végzi el. Hatályban nem lévõ jogszabály alkotmányosságát az Alkotmánybíróság csak az Abtv. 38. §-a szerinti bírói kezdeményezés, vagy 48. §-ában foglalt alkotmányjogi panasz esetén vizsgálja. A jelen ügyben elbírált indítvány nem tartozik a konkrét normakontroll e két esete közé.
Ennek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a Fot. 162. § (1) bekezdése az indítvány benyújtását
követõen hatályát vesztette, és ezáltal az indítvány e vonatkozásban történõ elbírálása tárgytalanná vált. Ezért az
Alkotmánybíróság a Fot. 162. § (1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az Ügyrend 31. § a) pontja alapján az eljárást megszüntette.
8. A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele
az Abtv. 41. §-án alapul.
Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke,
az aláírásban akadályozott
dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró helyett

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 67/B/2006.

Dr. Kovács Péter és dr. Trócsányi László alkotmánybírók különvéleménye
Nem értünk egyet a Fot. 39. § (6) bekezdése, 53. §
(4) bekezdése, 54. § (1) bekezdése és 101. § (1) bekezdés
b) pontja alkotmányellenességének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványok elutasításával.
1. A Fot. megalkotásával új felsõoktatási felvételi rendszer jött létre, amelyhez szorosan kapcsolódik a felsõoktatási intézmények állami finanszírozása. A Fot. 101. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány felhatalmazást
kap arra, hogy határozattal országos szinten megállapítsa
az adott évben államilag támogatott képzésbe felvehetõ
hallgatói létszámot. A Kormány által képzési területenkénti bontásban közölt, államilag támogatott hallgatói létszámkeret sajátos módon oszlik meg a felsõoktatási intézmények között. Az egyes képzési területekre jutó állami-
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lag támogatott hallgatói létszámkeret elosztása ugyanis – a Fot. 39. § (6) bekezdése és 54. § (1) bekezdése, valamint az R. 25. §-a értelmében – a jelentkezõk rangsorolása
alapján történik.
Az alapképzésre, illetve az egységes, osztatlan képzésre
jelentkezõk rangsorolását az R. szabályozza. Az R. 10. §
(2) bekezdése alapján a felvételi kérelemben minden jelentkezõnek meg kell jelölnie, hogy mely felsõoktatási intézménybe és milyen szakra, illetve képzési formára jelentkezik, továbbá milyen finanszírozási formára kéri a jelentkezését. A jelentkezõk teljesítményét az R. által meghatározott módon, pontokban kifejezve kell értékelni. A
felsõoktatási intézmények az R. 25/A. § (6) bekezdése szerint kötelesek a jelentkezõk pontokban kifejezett eredményét az Oktatási Hivatalnak továbbítani. A pontszámok
alapján az Oktatási Hivatal az R. 25. §-a értelmében besorolási döntést hoz, vagyis képzési áganként vagy szakonként rangsort állít fel a jelentkezõk között. A felsõoktatási
intézmények pedig e rangsor alapján hozzák meg a felvételi döntést. Az R. 26. §-a szerint a felsõoktatási intézmény
azt a jelentkezõt veszi fel, aki hozzá lett besorolva.
E felvételi rendszer alapján csak azok a jelentkezõk kerülnek be az alapképzésbe, illetve az egységes, osztatlan
képzésbe, akik az Oktatási Hivatal besorolási döntése
alapján arra jogosulttá válnak. A felsõoktatási intézménynek pedig csak annyi államilag finanszírozott hallgatói
hely jut, ahányat az Oktatási Hivatal besorolási döntése
alapján kap. Az Oktatási Hivatal a besorolási döntésnél
köteles a jelentkezõ által meghatározott jelentkezési sorrendet és a Kormány által az adott évre meghatározott, országosan felvehetõ államilag támogatott hallgatók létszámkeretét figyelembe venni. Amennyiben az államilag
támogatott hallgatók országosan meghatározott létszámkeretébe jelentkezõk nem, vagy csak alacsony számban
jutnak be valamely felsõoktatási intézménybe, akkor ez
a felsõoktatási intézmény nem, vagy csak alacsony mértékben részesül az állam által támogatott hallgatói helyekbõl, s végeredményben az állami támogatásból. A Fot.
127–133/A. §-ai értelmében ugyanis a felsõoktatási intézmények túlnyomórészt az államilag támogatott képzésben
részt vevõ hallgatóik létszáma szerint részesednek a költségvetési normatívából, így valamely felsõoktatási intézmény állami támogatása alapvetõen az államilag finanszírozott hallgatói helyek megszerzésétõl függ.
Az indítványozók azért kifogásolták az ismertetett rendelkezéseket, mert álláspontjuk szerint a felsõoktatás finanszírozásának a jelentkezõk rangsorához igazítása következtében elõfordulhat, hogy valamely felsõoktatási intézmény nem kapja meg az általa nyújtott és államilag engedélyezett képzés biztosításához szükséges államilag támogatott hallgatói létszámot. Ebbõl kifolyólag a felsõoktatási intézmény nem, vagy csak aránytalanul alacsony
mértékû állami támogatásban részesül, mely az ilyen intézménynek, – s rajta keresztül az adott intézmény hallgatóinak – indokolatlan hátrányos megkülönböztetését idézi
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elõ. Ezért álláspontunk szerint az Alkotmánybíróságnak
meg kellett volna állapítania a felsõoktatás finanszírozására vonatkozó rendelkezések alkotmányellenességét.
2. Az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésébe foglalt hátrányos megkülönböztetés tilalma alapján a jognak mindenkit egyenlõként kell kezelnie. A jogosultságok és kedvezmények elosztása nem feltétlenül kell, hogy egyenlõ legyen, de a döntéshozatal során minden érintett szempontjait azonos tisztelettel és körültekintéssel kell mérlegre
tenni [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.].
Az alkotmánybírósági gyakorlatban a megengedhetetlen
megkülönböztetés tilalma a jogi személyekre is vonatkozik [59/1992. (XI. 6.) AB határozat, ABH 1992, 271,
273.]. Következésképpen a jogalkotó köteles a felsõoktatási intézményeket is egyenlõként kezelni, az egyes felsõoktatási intézmények szempontjait azonos körültekintéssel és elfogulatlansággal figyelembe venni. A felsõoktatási
intézmények állami támogatása kapcsán a jogalkotó nem
járhat el önkényesen.
A jogi szabályozásnak nemcsak látszólag kell semleges elõírásokat tartalmaznia [63/2008. (IV. 30.) AB határozat, ABH 2008, 559, 570.], hanem azt is biztosítania
kell, hogy a minden felsõoktatási intézményre egyformán
érvényes jogi norma a felsõoktatási intézmények egy jól
körülhatárolható csoportja esetében de facto ne eredményezzen alkotmányos indok nélküli hátrányos megkülönböztetést.
A felsõoktatási intézmények – mint autonóm közjogi
jogi személyek – az állam által meghatározott vagy elismert közszolgáltatásokat nyújtanak. E közszolgáltatás
nyújtása történhet közvetlen állami finanszírozás mellett
is. Amennyiben a jogalkotó a felsõoktatási intézmények
közvetlen állami költségvetési támogatása mellett dönt,
a szabályozásnak biztosítania kell azt, hogy a költségvetési támogatás [ésszerû és a felsõoktatási intézmények állam
által elismert (minõsített), oktató-kutató kapacitással és az
ellátandó feladattal arányosan] minden felsõoktatási intézményt megillessen.
3. A felsõoktatási felvételi és támogatási rendszer jelenlegi szabályozása – az államilag támogatott hallgatói
létszámkeretre jelentkezõk által felállított rangsor alapul
vételével – azt eredményezi, hogy a különbözõ felsõoktatási intézmények eltérõ mértékû állami finanszírozásban, s
a különbözõ felsõoktatási intézmények hasonló képzési területére felvett hallgatók eltérõen finanszírozott képzésben részesülnek. Vizsgálandó ezért, hogy a jogalkotó által
okozott megkülönböztetés megfelel-e az Alkotmány
70/A. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.
A jogalkotó az egyes felsõoktatási intézmények állami
támogatásának jelentõs hányadát az államilag finanszírozott hallgatói helyekre jelentkezõk választására bízza. Valamely felsõoktatási intézmény akkor részesül költségve-
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tési támogatásban (mindenekelõtt hallgatói juttatásokhoz
nyújtott és képzési normatívában), ha az adott intézményt
választó jelentkezõknek sikerül államilag finanszírozott
helyet szerezniük. Vizsgálandó ezért, hogy az államilag finanszírozott hallgatói helyekre, de más-más felsõoktatási
intézménybe jelentkezõk által képzett rangsor alkotmányos módon figyelembe vehetõ-e egy adott felsõoktatási
intézmény támogatásának megállapításakor, illetve alkotmányosan indokolhatja-e a felsõoktatási intézmények eltérõ támogatását.
Az intézmények különbözõ mértékû támogatásának
alapja az államilag támogatott hallgatói helyekre történõ
jelentkezés. Ez egyáltalán nem, vagy legalábbis nem szükségszerûen a felsõoktatási intézmény tevékenységét minõsíti. Nem ritkán ugyanis éppen a felsõoktatási intézmény
tevékenységével összefüggésbe nem hozható szempontok
határozzák meg a jelentkezõk választását, így például
a felsõoktatási intézmény és a jelentkezõ lakhelye közötti
távolság, a felsõoktatási intézmény székhelyén vagy annak
közelében remélt munkalehetõség stb. Nem lehetetlen,
hogy a jelentkezõ a felsõoktatási intézmények közül éppen
azt fogja elõnyben részesíteni, amelyben könnyebben
végezheti el az általa választott szakot; ilyen módon a jelentkezõk preferenciáihoz igazodó támogatási rendszer
akár kontraproduktív is lehet: nem a színvonalas, hanem
a középszerû intézmények állami támogatásához járul
hozzá.
A jelenlegi szabályozás alapján lehetnek olyan felsõoktatási intézmények, amelyek annak ellenére nem részesülnek az államilag finanszírozott hallgatói létszámból, azaz
az állami finanszírozásból, hogy az adott képzés megindítását számukra az állam engedélyezte, az intézményi kapacitást, a maximális hallgatói létszámot az állam hatósági
úton megállapította, és az adott szakra elegendõ számban
nyújtottak be felvételi jelentkezést. Az államilag támogatott hallgatói helyek intézmények közötti elosztása ugyanis – bár látszólag a jelentkezõk preferenciáihoz igazodik –,
valójában mégsem képezi le az adott intézménybe jelentkezõ összes felvételizõ, illetve az adott intézménybe ténylegesen felvett hallgatók választását. A felsõoktatási intézmény állami finanszírozása továbbá nem viszonyul az Oktatási Hivatal által az adott intézmény képzési területére
vonatkozóan megállapított legmagasabb hallgatói létszámhoz, illetve az intézményi kapacitáshoz.
A legaggályosabb ugyanakkor az, hogy a felsõoktatási
intézmény állami finanszírozása a felsõoktatási intézmény
által ellátott közfeladathoz, illetve a közfeladat (színvonalas) ellátásának tényleges költségéhez sem igazodik. Semmi sem garantálja ugyanis azt, hogy a felsõoktatási intézmény az általa nyújtott (államilag akkreditált) képzéshez
állami finanszírozást kap, s fõként nincs biztosíték arra,
hogy az általa ellátott feladattal arányosan részesül állami
támogatásban.
Összegezve a fentieket: a jelenlegi szabályozás alapján
a finanszírozásból való kimaradás egyedüli és kizárólagos
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oka az, hogy az összesített országos rangsornak abban a részében, amely a Kormány által meghatározott keretszámon belül van (,,vonal felett”) nem található olyan jelentkezõ, aki az adott felsõoktatási intézményt jelölte meg elsõ
helyen.
4. A felsõoktatási intézmények állami támogatásának
olyan módja, mely a jelentkezõk szûk körének – a felsõoktatási intézmény tevékenységével nem, vagy nem feltétlenül összefüggõ szempontok szerint kialakított – preferenciáira épül, alkotmányos indok nélkül hozza hátrányos
helyzetbe azokat a felsõoktatási intézményeket, amelyeket
az államilag támogatott hallgatói helyekre jelentkezõk alacsonyabb mértékben választottak. Ilyenformán a jogalkotó
egy, a támogatás célja szempontjából nem egyedül releváns szempont, az államilag támogatott hallgatói helyekre
jelentkezõk választása alapján juttat eltérõ mértékû költségvetési támogatást a felsõoktatási intézményeknek, s így
indokolatlanul megkülönbözteti a felsõoktatási intézményeket. Ez sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését.
A felsõoktatási intézmények támogatásának az államilag támogatott hallgatói helyekre jelentkezõktõl történõ
függõvé tétele látszólag semleges, hiszen minden felsõoktatási intézmény számára biztosítja, hogy költségvetési támogatáshoz jusson. Valójában azonban e szabályozás
a felsõoktatási intézmények indokolatlanul eltérõ támogatásával egyenlõtlen helyzetbe juttatja a felsõoktatási intézményeket: bizonyos felsõoktatási intézmények elõnyös
helyzetét konzerválja, míg mások hátrányos helyzetét erõsíti.
Az állam a felsõoktatási intézmények finanszírozásának
számos módja közül választhat. Amennyiben azt a megoldást választja, hogy az azonos szakokat vagy képzési területeket gondozó (államilag alapított és/vagy államilag elismert) intézmények finanszírozásának fõ eszköze az államilag támogatott hallgatói létszámból való részesedés,
nem választhat a jelenlegi szabályok szerinti megoldást,
azaz nem oszthatja el a finanszírozást kizárólag az államilag támogatott hallgatói helyekre jelentkezõk akaratától
függõen. E szabályozás ugyanis hátrányosan megkülönbözteti azokat az intézményeket, amelyeknek hallgatói
más intézmények azonos szakán tanuló hallgatókhoz képest aránytalanul alacsonyabb mértékû állami támogatásban részesülõ képzésben vesznek részt. Az azonos szakokon, de különbözõ felsõoktatási intézményben tanuló hallgatók képzésének támogatásában jelentkezõ aránytalanság a felsõoktatási intézmények, s ezáltal az intézmények
hallgatói között is indokolatlan megkülönböztetést eredményez.
5. A hátrányos megkülönböztetés ráadásul alkotmányos jogot érint. Az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdése
alapján az állam támogatni köteles a tanszabadságot és
a tanítás szabadságát. „A tanítás szabadsága megnyilvá-
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nulhat egyéni és intézményi formában, az utóbbi körbe tartozik a felsõoktatási intézmények tevékenysége.”
(870/B/1997. AB határozat, ABH 1999, 611, 613.) Tehát
az állam támogatni köteles a felsõoktatási intézmények tevékenységét. Nem tesz eleget az állam e kötelezettségének, ha a jogszabályok értelmében bizonyos felsõoktatási
intézmények tevékenysége támogatásban részesül, míg
más felsõoktatási intézmények azonos tevékenysége nem,
vagy csak aránytalanul alacsonyabb mértékben kap az államtól támogatást.
Az Alkotmány 70/F. § (2) bekezdése alapján továbbá az
állam – a mûvelõdéshez való jog részeként – az oktatásban
részesülõk anyagi támogatásával köteles biztosítani a képességei alapján mindenki számára hozzáférhetõ felsõfokú oktatást. „Az államnak a felsõoktatással kapcsolatos alkotmányos feladata, hogy a tanuláshoz való jog objektív,
személyi és tárgyi elõfeltételeit megteremtse és azok fejlesztésével e jogot igénye szerint bármely, a felsõfokú oktatásban való részvétel szempontjából megfelelõ képességekkel rendelkezõ állampolgár számára biztosítsa.”
(1310/D/1990. AB határozat, ABH 1995, 579, 586.) Az állam nem teljesíti, vagy legalábbis csak részlegesen teljesíti
az oktatásban részesülõk anyagi támogatására irányuló kötelezettségét, ha csak bizonyos felsõoktatási intézmények
hallgatóit, illetve csak bizonyos felsõoktatási intézmények
tevékenységét támogatja.
6. A Fot. 53. § (4) bekezdése az ún. bolognai folyamat
keretében végrehatott reformokra épül, melynek perspektívái és elõnyei vitathatatlanok, ideértve a belsõ és nemzetközi mobilitás javulását, azt, hogy az ipari, mezõgazdasági, kereskedelemi környezet, a társadalom szükségleteinek
jobban megfelelõ, az aktuális munkaerõpiaci változásokra
jobban reagáló, az egyéni életvitel alakítását jobban szolgáló képzési formákat lehet teremteni. A bachelor-képzés
és a master-képzés rugalmassága, az egymás fölé illeszthetõ, nem szükségképpen azonos alapképzésben végzett
tanulmányokra ráépülõ második fokozat rendszere a diverzifikált munkaerõigényt feltehetõen a jelenleginél jobban kielégíti, illetve az alapképzést elégségesnek tekintõ
munkaerõpiaci igények esetében mentesítik az egyént
olyan tanulmányok elvégzésétõl, amelyek egy része talán
valóban inkább hagyományokra, mintsem ma is élõ szükségletekre irányulnak.
Mindazonáltal az a választott megoldás, hogy a bachelor képzésben részt vevõk mindössze 35%-a részesül állami finanszírozásban a master képzés során, alkotmányossági szempontból több problémát is felvet. Jelenleg a jogalkotó bizonyos képzési formák esetében – mindenekelõtt
a tanárszakokon – nem tette világossá azt, hogy a bachelor-diploma mire, milyen foglalkozások betöltésére képesít. Ezért az, aki valóban használható, a munkaerõpiacon
megkövetelt diplomát akar, kénytelen tanulmányait a master képzésen továbbfolytatni. Ekkor viszont már csak
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35%-os esélye van arra, hogy költségmentes helyre kerüljön. Ha nem kerül be az államilag támogatott keretbe, akkor tanulmányi eredményétõl és választott egyeteme
(amennyiben az be tudja fogadni mesterszakra) anyagi lehetõségeitõl függ, hogy milyen összeget kell fizetnie kvázi
tandíjként. Eltérõen az ipar, a mezõgazdaság és a kereskedelem által preferált szakoktól (ahol a jogalkotó szinte vélelmezi a majdani munkáltató nyitottságát a képzéshez
való hozzájárulásra), feltételezhetõ, hogy a közigazgatás,
a közoktatás nem fog belépni a finanszírozók körébe.
Ugyanakkor a bolognai rendszerhez nem csatlakozó, egységes képzést folytató intézményekben (orvosi, fogorvosi,
állatorvosi, gyógyszerész, építész, jogász), aki egyszer bekerült egy államilag finanszírozott helyre, az a követelmények teljesítése esetén ott is marad.
Nincs tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerû indoka annak, hogy a jogalkotó az azonos körbe tartozók (ti. a felsõoktatásban részt vevõk) között miért kezeli eltérõen a master-képzést folytató, illetve az osztatlan képzés utolsó két
évét végzõ hallgatókat, miért csökkentette radikálisan
35%-ra az elõbbiek esélyét az állami finanszírozású helyen való képzésre. Mivel ez a 35% minden master képzésre vonatkozik, azaz azokra is, amelyek a munkaerõpolitika szempontjából preferenciát élveznek, mivel hosszabb
távon is reális munkaerõigény van irányukban, ily módon
az sem állítható, hogy önmagában ez a megoldás az állítólagos humán túlképzés csökkentését szolgálja. Ezzel
a megoldással a jogalkotó egységes körbe tartozónak tekintette azokat, akiknek már van egy „igazi” diplomájuk
(és amellett akarnak egy újabbat szerezni, akármilyen okból is), és azokat, akiknek valójában még nincs „igazi”
diplomájuk, mivel a bachelor-diplomával (pl.: a közoktatásban) való elhelyezkedés kritériumrendszere egyelõre
nem került kidolgozásra. Így tehát – indok nélkül – második képzésnek és második diplomának tekinti azt is, ami
valójában az alapképzés szükségszerû lezárása. Bizonyos
szakok (pl.: tanári) esetében tehát a de jure osztott képzés
ellenére de facto osztatlan, vagy legalábbis folyamatos
képzésrõl van szó, hiszen a bachelor-diploma legfeljebb
csak a munkapiacon való elhelyezkedéshez elengedhetetlen master-diploma megszerzésének elõfeltételét képezi
(acte-condition).
Az Alkotmánybíróságnak a fentebb már hivatkozott,
a diszkrimináció tilalmával összefüggésben kialakított
gyakorlatát [9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990,
46, 48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 78.;
35/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 200.;
49/1991. (IX. 27.) AB határozat, ABH 1991, 246, 249.]
a jelen esetre alkalmazva megállapítható, hogy a jogalkotó
az egyes képzési területek állami finanszírozása szempontjából indokolatlan különbséget tesz azok között, akik
a megkezdett szakon olyan végzettséget kívánnak elérni,
amely foglalkoztatásuk elengedhetetlen elõfeltételét képe-
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zi. Az indoklás nélküli megkülönböztetés önkényes, ekként alkotmányellenes.
Meg kell említeni az ütközés veszélyét azokkal a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal is, amelyeket Magyarország e téren tett, többek között a Gazdasági, Szociális és
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának ratifikációjával, figyelemmel ezen egyezmény monitoring
testülete által elfogadott értelmezésre (lásd Dr. Kovács Péter alkotmánybíró által a 951/B/1999. AB határozathoz fûzött párhuzamos indokolást, ABH 2007, 1212,
1221–1223.). Az Európa Tanácson belül pedig, ahol az
Európai Szociális Charta jeleníti meg lényegében ugyanezeket a kötelezettségeket, a 10. cikk 1. pontja a releváns.
Amikor a magyar kormányjelentést elemezte az Európai
Szociális Charta, 2008. novemberében közreadott dokumentumában [Charte sociale européenne, Comité européen des droits sociaux, Conclusions XIX–1(Hongrie)], emlékeztetett arra, hogy a gyakorlat értelmében a 10. cikk
1. pontja a teljes oktatási és felsõoktatási vertikumra vonatkozik (Doc. cit. 13. o.), valamint arra, hogy a felvétel
egyedüli kritériuma az egyéni képesség lehet, s az Európai
Szociális Chartának való megfelelés szempontjából ami
döntõ, az a befogadó képesség, az oktatásügy összes költségvetési kiadása a GDP%-ában mérve, a hallgatók szakmai és munkaerõ-piaci sikerei. A testület újabb információkat kért és nem tudott dönteni arról, hogy Magyarország
e tekintetben teljesítette-e kötelezettségeit (Doc. cit.
14. o.). Ugyanitt a díjak és támogatások vonatkozásában
arra az értelmezésre jutott, hogy egységesen, az anyagi lehetõségek függvényében vagy tanulmányi érdemesség
alapján kell a támogatásokat adni. Itt a szakértõi bizottság
lényegében ugyanazokat a pontokat vizsgálta, mint az Alkotmánybíróság, és mivel nem volt megelégedve a Kormány által továbbított kiegészítõ információkkal, újabbakat kért, hangsúlyozva, hogy amennyiben nem találja elegendõnek azokat sem, akkor nem tudja megállapítani,
hogy Magyarország teljesítette volna a Charta 10. cikk
4. pontjából származó kötelezettségét (Doc. cit. 16. o.).
7. A felvételi eljárás jelenlegi szabályozása alapján
a költségtérítéses képzésre jelentkezõk is az Oktatási Hivatal besorolási döntése alapján kerülnek be a felsõoktatási intézményekbe.
Az Alkotmánybíróság korábban megállapította, hogy
a jogalkotónak „biztosítani kell a tudomány mûvelõi önálló döntési jogát és függetlenségét, vagyis a tudomány autonómiáját.” [41/2005. (X. 27.) AB határozat, ABH 2005,
459, 474.] Az Alkotmány 70/G. § (1) bekezdésével összefüggésben pedig rámutatott arra, hogy a ,,tanítás szabadságának egyik, intézményi megnyilvánulási formája az
egyes felsõoktatási intézmények, az egyetemek és fõiskolák önállósága annak meghatározása tekintetében, hogy
milyen képességekkel és elõképzettséggel rendelkezõ személyeket tartanak alkalmasnak a felsõoktatási intézményben oktatott ismeretek elsajátítására.” (1310/D/1990. AB
határozat, ABH 1995, 579, 586.) Nincs alkotmányos indo-
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ka a tanszabadság és a tanítás szabadsága olyan korlátozásának, amelynek révén a felsõoktatási intézmény önállósága nem érvényesülhet a költségtérítéses képzésre történõ
felvételnél, illetve amelynek alapján a költségtérítéses
képzésre jelentkezõ csak az államigazgatás döntésétõl függõen kerülhet be a felsõoktatási intézménybe.
8. A Fot. 101. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Kormány „határozatban megállapítja az adott évben államilag
támogatott képzésbe felvehetõ hallgatói létszámot, továbbá elosztja a képzési területek, a képzés munkarendje és
a képzés szintje szerint”. E rendelkezés alapján tehát
a Kormány arra kap felhatalmazást, hogy az államilag támogatott képzésbe felvehetõ hallgatói létszám megállapítása és elosztása révén normatív módon keretek közé szorítsa valamennyi felsõoktatási intézmény, illetve a felsõoktatásban részesülõk állami támogatását. Ezért a Fot.
101. § (1) bekezdés b) pontja valójában egy olyan költségvetési kérdés kormányhatározatba foglalását rendeli el,
mely az államilag támogatott képzésbe felvehetõ hallgatói
létszám megállapítása és elosztása révén végeredményben
az Alkotmány 70/F. §-ában foglalt közmûvelõdéshez való
jog biztosítását érinti.
Az államnak az alapjogok biztosítására irányuló kötelezettségébõl az következik, hogy az alapvetõ jogokat csak
az Alkotmányban megengedett módon korlátozhatja. Az
Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvetõ jogokra
és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor az alapvetõ jogok
korlátozásával kapcsolatban utalt arra, hogy „nem mindenfajta összefüggés az alapjogokkal követeli meg a törvényi szintû szabályozást. Valamely alapjog tartalmának
meghatározása és lényeges garanciáinak megállapítása
csakis törvényben történhet, törvény kell továbbá az alapjog közvetlen és jelentõs korlátozásához is. Közvetett és
távoli összefüggés esetében azonban elegendõ a rendeleti
szint is. Ha nem így lenne, mindent törvényben kellene
szabályozni.” [64/1991. (XII. 17.) AB határozat, ABH
1991, 297, 300.)
Valamely alapjogot érintõ korlátozás tehát az Alkotmány alapján mindenképpen jogszabályi szintû szabályozást igényel. A Fot. 101. § (1) bekezdés b) pontja ezzel
szemben a jogszabályi szintre tartozó kérdés határozati
formában történõ megállapítására hatalmazza fel a Kormányt, s ezért e felhatalmazó rendelkezés – véleményünk
szerint – alkotmányellenes.
Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

A különvélemény 1–4. pontjaihoz csatlakozom:
Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró
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IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1095/2009. (VI. 16.) Korm.
határozata
az egységes külképviseleti hálózat felülvizsgálatával
kapcsolatos egyes feladatokról
A Kormány
1. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a hatékony,
a külpolitikai prioritásoknak megfelelõ egységes külképviseleti rendszer létrehozása érdekében vizsgálja felül
a külképviseleti hálózatot, és a feladatkörrel rendelkezõ
miniszterekkel egyeztetve tegyen javaslatot az egységes
külképviseleti rendszer racionalizálására, valamint a külképviseleti hálózat létszámának és a külképviseleteken ellátott munkakörök felülvizsgálatára,
2. egyetért azzal, hogy a luxemburgi, a Kuala Lumpur-i, a caracasi, valamint a Santiago de Chile-i nagykövetségek, továbbá a düsseldorfi, a lyoni, a krakkói, a chicagói, a torontói, a Sao Paolo-i, a Hong Kong-i, valamint
a sydney-i fõkonzulátusok 2009. december 31-ig bezárásra kerüljenek,
3. egyetért azzal, hogy
a) a Genf ENSZ melletti Állandó Képviselet haladéktalanul összevonásra kerüljön a WTO melletti Állandó Képviselettel,
b) az UNESCO melletti Állandó Képviselet haladéktalanul összevonásra kerüljön a Párizsi Nagykövetséggel,
c) a Bécs ENSZ melletti Állandó Képviselet 2011.
július 31-ig összevonásra kerüljön a Bécs EBESZ melletti
állandó Képviselettel,
4. az algíri, a nicosiai, a rigai, a vilniusi, a tallinni, a tiranai, a tripoli, a tuniszi, a bejruti, valamint a dohai nagykövetségek, illetve a barcelonai, a milánói, valamint a kassai fõkonzulátusok vonatkozásában létszámcsökkentés
végrehajtását rendeli el,
5. felhívja a külügyminisztert, hogy a 2. és 3. pontokban meghatározott intézkedések végrehajtása érdekében
a) a szükséges diplomáciai lépéseket megtegye,
b) az elektronikus közszolgáltatás igénybevételéhez és
mûködtetéséhez szükséges feltételek biztosításához szükséges intézkedéseket megtegye,
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c) a magyar természetes és jogi személyek, valamint az
európai uniós állampolgárok konzuli érdekvédelme biztosítása érdekében 2009. december 31-ig a megfelelõ vízumképviseleti megállapodásokat hozza létre,
d) a Külügyminisztérium Konzuli Fõosztályán Konzuli
Tájékoztatási Irodát, valamint Mobil Konzuli Csoportot
hozzon létre,
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6. felhatalmazza a külügyminisztert, hogy a 2–4. pontokban meghatározott intézkedések végrehajtása érdekében megtegye a kihelyezettek tartós külszolgálatát érintõ
intézkedéseket.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Az Országos Választási
Bizottság határozatai
Az Országos Választási Bizottság
284/2009. (VI. 16.) OVB
határozata
az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásának
végleges eredményérõl
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 99/C. § (2) bekezdése alapján megállapítja és közzéteszi az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-én megtartott választásának országosan összesített,
végleges eredményét:
1. Az Európai Parlament tagjainak választásán a választópolgárok az ország 3174 településén, 10 932 szavazókörben
szavaztak. A választás ideje alatt külföldön tartózkodó választópolgárok 95 külképviseleti szavazóhelyen szavaztak.
2. A választók nyilvántartása szerinti adatok országos összesítése
A névjegyzék zárásáig
a névjegyzékbe felvett
választópolgárok száma

A szavazás napján
a névjegyzékbe igazolás
alapján felvett
választópolgárok száma

A választópolgárok száma
a névjegyzékben a szavazás
befejezésekor

Visszautasított polgárok
száma

Szavazóként megjelent
választópolgárok száma

A
8 023 217

B
22 869

C
8 046 086

D
2 736

E
2 921 779

3. A szavazás adatainak országos összesítése
Az urnákban és az érvényes
szavazási iratokban lévõ
szavazólapok száma

Eltérés a szavazóként megjelentek
számától
(többlet: + /hiány: –)

Érvénytelen szavazatok
száma

Érvényes szavazatok
száma

F
2 920 948

G
–831

H
24 769

I
2 896 179

4. A listákra leadott szavazatok száma és aránya országos összesítésben
4.1. Az 5%-os határ
Érvényes szavazatok száma:
5%-os határ:

2 896 179
144 808
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4.2. Az 5%-os határ alapján mandátumszerzésre jogosult listák
Elért szavazatok
Lista neve
száma

FIDESZ–KDNP
MSZP
JOBBIK
MDF
Összesen

aránya

1 632 309
503 140
427 773
153 660
2 716 882

56,36%
17,37%
14,77%
5,31%

4.3. Az 5%-os határ alapján mandátumszerzésre nem jogosult listák
Elért szavazatok
Lista neve
száma

SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT
LMP-HP
Összesen

aránya

62 527
13 431
27 817
75 522
179 297

2,16%
0,46%
0,96%
2,61%

5. A mandátumok kiosztása
A megszerezhetõ mandátumok száma 22.
Lista neve:
Sorsolt sorszám:
Szavazatok száma:

FIDESZ–KDNP

MSZP

JOBBIK

MDF

1

5

6

8

1 632 309,00

503 140,00

427 773,00

153 660,00

Osztószám: 2

816 154,50

251 570,00

213 886,50

76 830,00

Osztószám: 3

544 103,00

167 713,33

142 591,00

51 220,00

Osztószám: 4

408 077,25

125 785,00

106 943,25

38 415,00

Osztószám: 5

326 461,80

100 628,00

85 554,60

30 732,00

Osztószám: 6

272 051,50

83 856,67

71 295,50

25 610,00

Osztószám: 7

233 187,00

71 877,14

61 110,43

21 951,43

Osztószám: 8

204 038,63

62 892,50

53 471,63

19 207,50

Osztószám: 9

181 367,67

55 904,44

47 530,33

17 073,33

Osztószám: 10

163 230,90

50 314,00

42 777,30

15 366,00

Osztószám: 11

148 391,73

45 740,00

38 888,45

13 969,09

Osztószám: 12

136 025,75

41 928,33

35 647,75

12 805,00

Osztószám: 13

125 562,23

38 703,08

32 905,62

11 820,00

Osztószám: 14

116 593,50

35 938,57

30 555,21

10 975,71

Osztószám: 15

108 820,60

33 542,67

28 518,20

10 244,00

Osztószám: 16

102 019,31

31 446,25

26 735,81

9 603,75

Osztószám: 17

96 018,18

29 596,47

25 163,12

9 038,82

Osztószám: 18

90 683,83

27 952,22

23 765,17

8 536,67

Osztószám: 19

85 911,00

26 481,05

22 514,37

8 087,37
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Osztószám: 20

81 615,45

25 157,00

21 388,65

7 683,00

Osztószám: 21

77 729,00

23 959,05

20 370,14

7 317,14

Osztószám: 22

74 195,86

22 870,00

19 444,23

6 984,55

14

4

3

1

Mandátumok száma:

6. A mandátumot szerzett listák és jelöltek
FIDESZ–KDNP

14 mandátum

1

Dr. Schmitt Pál

2

Dr. Szájer József

3

Gál Kinga

4

Dr. Áder János

5

Dr. Surján László

6

Deutsch Tamás

7

Járóka Livia

8

Schöpflin György

9

Gyürk András

10

Dr. Õry Csaba

11

Glattfelder Béla

12

Kósa Ádám

13

Dr. Hankiss Ágnes

14

Gyõri Enikõ

MSZP

4 mandátum

1

Dr. Göncz Kinga

2

Herczog Edit

3

Gulyásné Gurmai Zita

4

Dr. Tabajdi Csaba

JOBBIK

3 mandátum

1

Dr. Morvai Krisztina

2

Balczó Zoltán

3

Szegedi Csanád

MDF
1

1 mandátum
Dr. Bokros Lajos
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7. Az Európai Parlament megválasztott tagjainak névsora
Képviselõ neve

Párt neve

Dr. Áder János

FIDESZ–KDNP

Balczó Zoltán

JOBBIK

Dr. Bokros Lajos

MDF

Deutsch Tamás

FIDESZ–KDNP

Gál Kinga

FIDESZ–KDNP

Glattfelder Béla

FIDESZ–KDNP

Dr. Göncz Kinga

MSZP

Gulyásné Gurmai Zita

MSZP

Gyõri Enikõ

FIDESZ–KDNP

Gyürk András

FIDESZ–KDNP

Dr. Hankiss Ágnes

FIDESZ–KDNP

Herczog Edit

MSZP

Járóka Livia

FIDESZ–KDNP

Kósa Ádám

FIDESZ–KDNP

Dr. Morvai Krisztina

JOBBIK

Dr. Õry Csaba

FIDESZ–KDNP

Dr. Schmitt Pál

FIDESZ–KDNP

Schöpflin György

FIDESZ–KDNP

Dr. Surján László

FIDESZ–KDNP

Dr. Szájer József

FIDESZ–KDNP

Szegedi Csanád

JOBBIK

Dr. Tabajdi Csaba

MSZP

Készült: 2009. év június hónap 11. napján,
az Országos Választási Bizottság hivatali helyiségében.

Országos Választási Bizottság

Dr. Szigeti Péter s. k.,

Dr. Halmai Gábor s. k.,

az Országos Választási Bizottság elnöke

az Országos Választási Bizottság elnökhelyettese

Dr. Bordás Vilmos s. k.,

Dr. Fazekas Marianna s. k.,

Dr. Ivancsics Imre s. k.,

Dr. Molnár Miklós s. k.,

Novák Elõd s. k.,

Dr. Simándi Erzsébet s. k.,

Szabó Miklós s. k.,

Dr. Szoboszlai György s. k.,

Dr. Vejkey Imre s. k.,
az Országos Választási Bizottság tagjai
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülõ, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintõ valamennyi kérdésrõl, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklõdõk egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével
tájékozódhatnak az õket érintõ kérdésekrõl, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.
A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok
szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz
fûzött indoklást is. A fentieken túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintõen közzétett állami irányítás egyéb
jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintõ hirdetményeket.
2009. évi éves elõfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves elõfizetés: 22 554 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Pénzügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.
fél évre: 22 554 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
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