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II. Tör vé nyek

2009. évi LV.
törvény

az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény módosításáról*

1. § Az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény
(to váb bi ak ban: Átv.) 29. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Ál lam – a tör vé nyes kép vi se le tét el lá tó
szerv út ján – csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben ve het
részt, il let ve olyan gaz dál ko dó szer ve ze tet ala pít hat,
amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já -
ru lá sá nak mér té két.”

2. § E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba
és 2009. jú ni us 30. nap ján ha tá lyát vesz ti.

3. § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Átv.
29. §-ának (2) be kez dé se és a 63. §-a ha tá lyát vesz ti.

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

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

III. Kormány rendeletek

A Kormány
135/2009. (VI. 24.) Korm.

rendelete

az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság közötti 
má so dik Ki egé szí tõ Egyet ér té si Meg ál la po dás

ki hir de té sé rõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Eu ró pai
Kö zös ség és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt ti má so dik
 Kiegészítõ Egyet ér té si Meg ál la po dás (a továb biak ban:
Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„SUPPLEMENTAL MEMORANDUM OF
UNDERSTANDING

(Second addendum to the Memorandum 
of Understanding)

BETWEEN

THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE
REPUBLIC OF HUNGARY

1. On 4 November 2008, the Council of the European
Union adopted a decision 2009/102/EC to make available
to Hungary a medium-term financial assistance of up to
EUR 6.5 billion. The assistance is provided as a
medium-term loan under the balance of payments facility
for Member States (based on Article 119 of the Treaty and
Regulation No 332/2002) and in conjunction with loans
from the International Monetary Fund (IMF) of SDR
10.5 billion (around EUR 12.5 billion) supported by a
Stand-by arrangement approved on 6 November 2008 and
from the World Bank of EUR 1 billion. 

2. The Memorandum of Understanding (,,the
Memorandum”), laying down the economic policy criteria
linked to each instalment and the reporting and monitoring 
conditions of the loan, was signed on 19 November 2008.
These specific economic policy conditions will help the
country to continue and enhance the fiscal consolidation
efforts, to make progress with fiscal governance, financial
sector regulation and supervision reforms and other
measures to support a prudent, stability-oriented, and
sustainable economic policy. The first instalment of EUR
2 billion was disbursed on 9 December 2008 following the
signature of the loan agreement on 19 November 2008 and
the fulfilment of conditions related to the 2009 budget.
Subsequent instalments were tentatively scheduled for the
first, the second and the fourth quarter of 2009,
respectively.

3. In February 2009, a first review mission was carried
out by the Commission services in cooperation with the
IMF staff. Also based on a compliance statement provided
by the authorities, the Commission services concluded that 
the conditions linked to the release of the second tranche of 
the Community loan of EUR 2 billion were met.
Moreover, in the light of the deteriorated growth outlook
for 2009 from –1% expected at the beginning of the
Government’s programme in Autumn 2008 to a
contraction of 3 to 3.5% expected at the time of the
mission, it was agreed that that, in spite of the additional
expenditure-based measures of 0.7% of GDP, the deficit
target for 2009 would have to be slightly revised upwards
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from 2.6% of GDP to 2.9% of GDP. This revision of the
target as well as a number of additional economic policy
conditions linked to the savings and structural measures
announced by the authorities and to further commitments
in the area of financial sector reform were laid down in a
Supplemental Memorandum of Understanding. Following 
the consultation of the Economic and Financial
Committee, this first Supplemental Memorandum of
Understanding was signed on 11 March and the second
instalment of EUR 2 billion was disbursed on 26 March.

4. The Commission services carried out a review
mission in cooperation with the IMF staff from 7 to
18 May 2009 to assess progress made with respect to the
specific conditions attached to the third instalment, which
will amount to EUR 1.5 billion. The Hungarian authorities
sent to the Commission a Compliance Statement dated
25 May, which reports on progress achieved with respect
to the criteria mentioned above. Based on the findings of
the mission and the compliance note of the authorities and
after having consulted with the Economic and Financial
Committee, the economic policy criteria for the third
instalment as laid down in the Memorandum of
Understanding and the Supplemental Memorandum of
Understanding are considered to be fulfilled. In particular,
progress in the fiscal sphere and structural reforms was
satisfactory, and in the area of financial sector regulation
and supervision conditions are also broadly fulfilled but
some elements still need to be finalised.

5. In the light of the latest strong deterioration in the
international and domestic economic environment, the
growth outlook underlying the economic programme of
the Government as modified in the context of the previous
review mission appears outdated, as GDP growth is now
expected to decline by 6.7%, against the forecast of a
3–3.5% decline in March 2009. Against this background,
the authorities revised their economic programme. The
new strategy comprises an upward revision of the deficit
target to 3.9% of GDP coupled with further adjustment
measures of 0.8% of GDP mainly on the expenditure side,
and implies a larger-than-planned fiscal effort compared to 
the February plans, as well as a series of additional
structural measures to improve the long-term
sustainability of Hungary’s public finances, in particular
in the areas of the pension, social support and local
government systems. It also comprises a commitment to
further reduce the deficit in 2010 to a level that does not
exceed 3.8% of GDP and to less than 3% of GDP in 2011.

6. To ensure consistency with the revised economic
policy programme based on the updated macroeconomic
outlook and to reflect the continued progress in the area of
financial sector reform and supervision, the conditions

attached to the last instalment of the financial assistance
need to be adjusted. The additional specific economic
policy criteria are laid out in the Annex I to this
Supplemental Memorandum of Understanding, which is
the second addendum to the Memorandum of
Understanding. Moreover, to improve the flow of
information regarding the compliance with economic
policy conditions, additional reporting is introduced in
Annex II.

7. Based on the fulfilment of the criteria indicated in
the Memorandum, the third instalment shall be released
after the signature of the second Supplemental
Memorandum by the parties following the consultation of
the Economic and Financial Committee.

8. The articles and the economic policy criteria as laid
down in the Memorandum and in the first Supplemental
Memorandum of Understanding remain valid, with the
exception of the 2009 budget deficit target, which shall be
replaced by a new target of 3.9 % of GDP.

9. The Annexes form an integral part of this
Supplemental Memorandum.

10. The Hungarian Government Debt Management
Agency (AKK) shall open a special account with the
National Bank of Hungary (MNB) for the management of
the Community medium-term financial assistance. This
special account will be a sub-account of the euro-account
of the AKK within the MNB.

11. All notices in relation with the present
Supplemental Memorandum shall validly be given if in
writing and sent to:

For the Eu ro pe an
Com mu nity

Com mis si on of the Eu ro pe an
Com mu ni ti es
Di rec to ra te Ge ne ral for
Eco no mic and
Fi nan ci al Af fa irs
B-1049 Brus sels 
Fax No.: (+32-2) 296.48.85

For the Mi nist ry of
Fi nan ce of Hun ga ry

Mi nist ry of Fi nan ce of Hun ga ry

Jó zsef ná dor tér 2–4, H-1051
Bu da pest
Fax No.: (+36 1) 327 27 51

For the Na ti o nal 
Bank of Hun ga ry

Na ti o nal Bank of Hun ga ry
Sza bad ság tér 8–9, H-1054
Bu da pest
Fax No.: (+36 1) 428 25 23
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Done in Brussels 11/06/2009 and Budapest on
10/6/2009 in four originals in the English language. 

Re pub lic of Hun ga ry Eu ro pe an Com mu nity
Rep re sen ted by Rep re sen ted by

Eu ro pe an 
Com mis si on

Pé ter Osz kó Jo a qu ín Al mu nia
Mi nis ter of Fi nan ce Mem ber of the Eu ro pe an 

Com mis si on

National Bank of Hungary
Rep re sen ted by

And rás Si mor 
Go ver nor of the Na ti o nal Bank of Hun ga ry

ANNEX I

SPECIFIC ECONOMIC POLICY CRITERIA

At the time of the Commission staff review that will
precede the decision on the disbursement of each
instalment, the Hungarian authorities are committed to
have accomplished progress in fiscal consolidation and
expenditure control, fiscal governance reform,
achievement of price stability, banking sector stability,
financial sector regulation and supervision reforms, as
well as structural reforms.

In view of the significant further deterioration in the
economic outlook for 2009 in the context of the global
financial crisis, the 2009 European System of National and 
Regional Accounts in the Community (ESA) deficit target
of 2.9% of GDP referred to in the Supplemental
Memorandum of Understanding of March 2009 as far as
the conditions for the release of the fourth instalment of the 
Community assistance is concerned, shall be replaced by a
new target of 3.9% of GDP. The corresponding cash-flow
deficit target for the central government subsector is 3.8%
of GDP. Thus progress shall be monitored against this
basis and reviewed before the release of the fourth
instalment. Furthermore, the specific economic policy
criteria spelled out in the Memorandum of Understanding
as well as in the first Supplemental Memorandum of
Understanding shall be augmented by the following
actions:

Fourth instalment

A: Fiscal consolidation

Regarding 2009:
* Full implementation of the additional expenditure

reducing package of 0.6% of GDP for 2009 announced in
Spring. Following the Parliament decision of 11 May 2009 

on the pension reform steps (including the abolition of the
second part of the 13th month pension) and a reduction in
sick pay with a combined savings of 0.35% of GDP, the
remaining deficit-reducing measures notably include:
(i) halving the second part of the public sector wage
compensation; and (ii) fully abolishing the universal
housing subsidy scheme as well as the interest subsidy
schemes for all new home purchases as of 1 July 2009. 

* Allocation of better-than-expected (windfall)
revenues to further deficit reduction, in case cyclical
conditions would lead to net gains for the budget.

Regarding 2010: 

* Abolishment of the 13th month salary in the public
sector from 2010 onwards, thereby making permanent the
temporary suspension of the payment of the 13th month
salary in 2009,  and a nominal freeze of the total public
wage bill for 2010.

* Adoption of measures to underpin the planned durable 
savings of HUF 40 bn from the budgetary appropriations
for public transport (mainly targeting transfer to the
railway company).

* Full incorporation of the planned budgetary measures
in the 2010 budget to ensure the achievement of a
declining deficit path from 2009 to 2010 (in line with the
transitory numerical rule set in the Fiscal Responsibility
Law of November 2008) and a 2010 deficit target that does 
not exceed 3.8% of GDP.

B: Fiscal governance 

* Carrying out by end September a review of the budget
preparation as well as budgetary control and monitoring
procedures against the background of the new Fiscal
Responsibility Law, in consultation with the Fiscal
Council and the relevant Parliamentary committees,
identifying possible improvements. 

C: Financial sector regulation and supervision

* Make further progress in the area of financial sector
regulation and supervision. In particular, (i) complete the
approval by the Parliament of the bill amending the
Hungarian deposit guarantee scheme (containing the
transposition of the provisions set out in Directive
2009/14/EC of the European Parliament and of the
Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC
on deposit-guarantee schemes as regards the coverage
level and the payout delay), and (ii) amend the Financial
Stability Act to ensure that it is clear that the auditor under
par. 16(3) of the Financial Stability Act is different from
the auditor under Act CXII of 1996 on Credits Institutions.

* To ensure compliance of measures adopted in support
of the financial sector with agreed EU principles and the
guidance provided by the EU competition authorities
(European Commission), timely inform the Commission
in due form of such measures. 
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D: Structural reforms

In line with the programme of the new Government
published on 21 April: 

* Adoption by Parliament of draft laws  to further
improve the financial sustainability of the social support
system, including (i) reduction in the eligible age of family 
allowance from 23 years to 20 years; (ii) limiting the
length of the cash support system for parenthood to a
maximum of two years; 

* Adoption by Government of appropriate decrees to
further streamline social support schemes, including
(i) further tightening in the gas- and district heating
subsidy scheme in 2010; and (ii) increasing the share of
households in paying for the costs of school meal.

* Adoption of decisions by the Government and
amendment of relevant laws by Parliament to underpin the
foreseen reduction in local government¨s expenditure of
HUF 120 bn.

* Adoption of revenue-neutral tax reforms aimed at
reducing the tax wedge on labour and bolstering potential
growth, including (i) lowering social security
contributions and cutting the personal income tax by
increasing the tax brackets, as well as (ii) the increase in
consumption and wealth related taxes.

ANNEX II 

MONITORING AND REPORTING SYSTEM

During the implementation of the Community
assistance, the following indicators and reports shall be
made available to the Commission by the relevant
authorities on a monthly basis (in addition to the requested 
reporting on (1) fiscal developments; (2) financial sector
developments; and (3) inflation and foreign exchange
reserves as set out in the original Memorandum of
Understanding of November 2008):

4. Report on progress with respect to the economic
policy conditions

* Monthly reports on progress with the fulfilment of the
economic policy criteria as laid down in all Memoranda of
Understanding. 

5. Monitoring changes in the special account

* Monthly statements of the operations on the special
account 

KIEGÉSZÍTÕ EGYETÉRTÉSI MEGÁLLAPODÁS

(Második addendum az Egyetértési Megállapodáshoz)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS A MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

1. 2008. no vem ber 4-én az Eu ró pai Unió Ta ná csa ha tá -
ro za tot fo ga dott el, 2009/102/EK sz. alatt, mely nek ér tel -
mé ben Ma gyar or szág nak 6,5 mil li árd euró össze gû kö zép -
tá vú pénz ügyi tá mo ga tást nyúj ta nak. A tá mo ga tás egy kö -
zép le já ra tú hi tel for má já ban  valósul meg a tag ál la mok ra
vo nat ko zó (az Alap szer zõ dés 119. cik ke és a 332/2002 sz.
Ta ná csi Ren de let alap ján) fi ze té si mér leg-ki egyen sú lyo zó
pénz ügyi konst ruk ció ke re té ben, to váb bá kap cso lód va
a Nem zet kö zi Va lu ta alap (IMF) 2008. no vem ber 6-án jó -
vá ha gyott ké szen lé ti hi tel meg ál la po dás sal alá tá masz tott
10,5 mil li árd SDR (kb. 12,5 mil li árd euró) össze gû hi tel -
nyúj tá sá hoz és a Vi lág bank 1 mil li árd euró össze gû hi tel -
nyúj tá sá hoz.

2. Az Egyet ér té si Meg ál la po dás (a továb biak ban:
„a Meg ál la po dás”), me lyet a fe lek 2008. no vem ber 19-én
ír tak alá, meg ál la pít ja a hi tel egyes rész le te i hez kap cso ló -
dó gaz da ság po li ti kai kri té ri u mo kat, va la mint a be szá mo lá -
si és el len õr zé si fel té te le ket. A konk rét gaz da ság po li ti kai
kö ve tel mé nyek se gí te ni fog ják az or szá got ab ban, hogy
foly tas sa és fo koz za költ ség ve té si kon szo li dá ci ós erõ fe -
szí té se it, az elõ re lé pést a fis ká lis irá nyí tás te rü le tén,
a pénz ügyi szek tor sza bá lyo zá sá ban, be le ért ve a fel ügye -
let re form ja it és más in téz ke dé se ket, me lyek egy pru dens,
sta bi li tás ra irá nyu ló és fenn tart ha tó gaz da ság po li ti ka ér -
vény re ju tá sát szol gál ják. Az elsõ rész let össze ge 2 mil -
liárd euró, me lyet 2008. de cem ber 9-én fo lyó sí tot tak,
 miután a Hi tel meg ál la po dást 2008. no vem ber 19-én meg -
kö töt ték és tel je sül tek a 2009. évi költ ség ve tés sel kap cso -
lat ban meg ál la pí tott fel té te lek. A to váb bi rész le tek üte me -
zé se egye lõ re – nem vég le ges jel leg gel – a 2009 elsõ,
 második, il let ve ne gye dik ne gyed éves fá zi sa i hoz iga zo -
dik.

3. 2009. feb ru ár já ban a Bi zott ság szol gá la tai – az IMF
mun ka tár sa i val kö zö sen – el vé gez ték a prog ram elsõ el -
len õr zé sét. To váb bá a ha tó sá gok ál tal meg kül dött Tel je sí -
té si Nyi lat ko zat alap ján a Bi zott ság szol gá la tai meg ál la pí -
tot ták, hogy a 2 mil li árd euró össze gû, má so dik rész let fo -
lyó sí tá sá nak fel té te lei tel je sül tek. Más fe lõl, meg ál la po dás
szü le tett ar ról, hogy a GDP 0,7%-ának meg fe le lõ ki egé szí -
tõ ki adás csök ken tõ in téz ke dé sek el le né re a 2009. évre vo -
nat ko zó költ ség ve té si de fi cit célt kis mér ték ben mó do sí ta -
ni szük sé ges a GDP 2,6%-ról a GDP 2,9%-ra, te kin tet tel
a 2009-es rom ló nö ve ke dé si ki lá tá sok ra – a 2008. õszi kor -
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mány prog ram el in dí tá sa kor várt 1%-os csök ke nés sel
szem ben, a vizs gá lat ide jén 3–3,5%-os csök ke nést je lez tek 
elõ re. A Ki egé szí tõ Egyet ér té si Meg ál la po dás ban a de fi -
cit cél fe lül vizs gá la ta, va la mint a ha tó sá gok ál tal köz zé tett, 
a meg ta ka rí tá sok hoz és struk tu rá lis in téz ke dé sek hez, il let -
ve a pénz ügyi szek tor te rü le tén tett to váb bi kö te le zett ség -
vál la lás hoz kap cso ló dó szá mos ki egé szí tõ gaz da ság po li ti -
kai fel té tel ke rült le fek te tés re. A Gaz da sá gi és Pénz ügyi
Bi zott ság gal  való egyez te tést köve tõen, az elsõ Ki egé szí tõ 
Egyet ér té si Meg ál la po dás már ci us 11-én ke rült alá írás ra,
a 2 mil li árd euró össze gû má so dik rész le tet pe dig már ci us
26-án fo lyó sí tot ták.

4. A Bi zott ság szol gá la tai – az IMF-stáb bal kö zö sen –
2009. má jus 7–18. kö zött el vé gez ték a prog ram el len õr zé -
sét, mely nek ke re té ben ér té kel ték a har ma dik, 1,5 mil li árd
euró össze gû rész let hez kap cso ló dó konk rét fel té te lek
meg valósulását. A ma gyar ha tó sá gok má jus 25-én el küld -
ték a Bi zott ság nak a Tel je sí té si Nyi lat ko za tot, mely ben
be szá mol nak a fent em lí tett kri té ri u mok te rén el ért elõ re -
ha la dás ról. Az el len õr zést vég zõ kül dött ség meg ál la pí tá -
sai, va la mint a ma gyar ha tó sá gok tel je sí té si nyi lat ko za ta
alap ján, mi u tán kon zul tál tak a Gaz da sá gi és Pénz ügyi Bi -
zott ság gal, a har ma dik rész let hez kap cso ló dó – az Egyet -
ér té si Meg ál la po dás ban és a Ki egé szí tõ Egyet ér té si Meg -
ál la po dás ban rög zí tett – gaz da ság po li ti kai kri té ri u mok tel -
je sí tett nek te kint he tõk. Kü lö nö sen a fis ká lis te rü le ten és
a struk tu rá lis re for mok vo nat ko zá sá ban el ért ered mé nyek
ki elé gí tõ ek; a pénz ügyi szek tor és fel ügye let sza bá lyo zá sa
vo nat ko zá sá ban a fel té te lek nagy já ból tel je sül tek, azon -
ban szük ség van még bi zo nyos ele mek vég le ge sí té sé re.

5. A nem zet kö zi és ha zai gaz da sá gi kör nye zet ben a kö -
zel múlt ban be kö vet ke zett erõ tel jes ha nyat lást figye lembe
véve, a Kor mány elõ zõ fe lül vizs gá lat ke re té ben mó do sí -
tott gaz da sá gi prog ram ját alá tá masz tó nö ve ke dé si ki lá tá -
sok – a 2009. már ci u si 3–3,5%-os elõ re jel zés hez ké pest –
vár ha tó an 6,7%-kal csök ken nek. Erre te kin tet tel, a ha tó sá -
gok mó do sí tot ták gaz da sá gi prog ram ju kat. Az új stra té gia
fel fe lé – a GDP-hez ké pest 3,9%-os mér té kû re – mó do sít ja 
az ál lam ház tar tá si hi ányt, amit a GDP 0,8%-ának meg fe le -
lõ to váb bi, fõ ként ki adás csök ken tõ in téz ke dé sek egé szí te -
nek ki (összes sé gük ben a feb ru ár ban ter ve zett nél na gyobb
fis ká lis ki iga zí tást von nak ma guk után); to váb bá ezek hez
tár sul nak még olyan struk tu rá lis in téz ke dé sek is, me lyek
ja vít ják a ma gyar ál lam ház tar tás hosszú tá vú fenn tart ha tó -
sá gát, kü lö nös te kin tet tel a nyug díj- és a szo ci á lis el lá tó -
rend sze rek re, va la mint az ön kor mány za ti rend szer re. Kö -
te le zett ség vál la lást tar tal maz a hi ány to váb bi csök ken té sé -
re olyan mér ték ben, hogy az 2010-ben ne ha lad ja meg
a GDP 3,8%-át, 2011-ben pe dig a GDP 3%-át.

6. Az ak tu a li zált mak ro gaz da sá gi ki lá tá so kon nyug vó
mó do sí tott gaz da ság po li ti kai prog ram mal tör té nõ össz -

hang meg te rem té se, il let ve a pénz ügyi szek tor és fel ügye -
let re form ja te rén el ért fo lya ma tos elõ re ha la dás meg je le ní -
té se ér de ké ben, a pénz ügyi tá mo ga tás utol só rész le té hez
kap cso ló dó fel té te le ket is mó do sí ta ni szük sé ges. A mó do -
su ló gaz da ság po li ti kai fel té te le ket a Ki egé szí tõ Egyet ér té -
si Meg ál la po dás I. szá mú mel lék le te tar tal maz za, amely az 
Egyet ér té si Meg ál la po dás má so dik ad den du mát ké pe zi.
To váb bá, a gaz da ság po li ti kai fel té te lek tel je sí té sé re vo -
nat ko zó in for má ció áram lás ja ví tá sa ér de ké ben a II. szá mú
mel lék let ben to váb bi be szá mo lá si kö te le zett ség ke rült be -
ve ze tés re.

7. A Meg ál la po dás ban jel zett fel té te lek tel je sü lé se
alap ján, a har ma dik rész let fel sza ba dí tá sá ra azt köve tõen
ke rül sor, hogy a fe lek a Gaz da sá gi és Pénz ügyi Bi zott ság -
gal tör té nõ kon zul tá ci ót köve tõen alá ír ták a má so dik Ki -
egé szí tõ Meg ál la po dást.

8. A Meg ál la po dás és az elsõ Ki egé szí tõ Egyet ér té si
Meg ál la po dás pont jai és az ott meg ál la pí tott gaz da ság po li -
ti kai kri té ri u mok ér vény ben ma rad nak, ki vé ve a 2009. évi
de fi cit célt, mely nek he lyé be az új – 3,9%-os – de fi cit cél
lép.

9. A mel lék le tek e Ki egé szí tõ Meg ál la po dás szer ves
ré szét ké pe zik.

10. A Ma gyar Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont (ÁKK)
spe ci á lis szám lát nyit a Ma gyar Nem ze ti Bank nál (MNB)
a Kö zös ség ál tal nyúj tott kö zép tá vú pénz ügyi tá mo ga tás
ke ze lé sé re. Ez a szám la az ÁKK MNB-nél lévõ
 euro-számlájának alszám lá ja.

11. A Ki egé szí tõ Meg ál la po dás sal össze füg gés ben
kül dött min den ér te sí tés ak kor te kint he tõ ér vé nyes nek, ha
az írás ban tör té nik, a kö vet ke zõ cím re:

Az Eu ró pai Kö zös ség
ese té ben

Az Eu ró pai Kö zös sé gek
Bi zott sá ga
Gaz da sá gi és Pénz ügyi
Fõ igaz ga tó ság
B-1049 Brüsszel
Fax No.: (+32-2) 296.48.85

a Ma gyar
Pénz ügy mi nisz té ri um
ese té ben

Pénz ügy mi nisz té ri um,
Ma gyar or szág
Jó zsef ná dor tér 2–4., 
H-1051 Bu da pest
Fax No.: (+36 1) 327 27 51

a Ma gyar Nem ze ti 
Bank ese té ben

Ma gyar Nem ze ti Bank
Sza bad ság tér 8–9., 
H-1054 Bu da pest
Fax No.: (+36 1) 428 25 23
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Kelt Brüsszel ben 2009. jú ni us 11-én és Bu da pes ten
2009. jú ni us 10-én négy ere de ti an gol nyel vû pél dány ban.

A Ma gyar Köz tár sa ság Az Eu ró pai Kö zös ség
kép vi se le té ben kép vi se le té ben

az Eu ró pai Bi zott ság

Osz kó Pé ters. k., Jo a qu ín Al mu nia s. k.,
pénz ügy mi nisz ter az Eu ró pai Bi zott ság tag ja

A Ma gyar Nem ze ti Bank
kép vi se le té ben

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

I. MELLÉKLET

KONKRÉT GAZDASÁGPOLITIKAI KRITÉRIUMOK

A Bi zott ság mun ka tár sa i nak vizs gá la ta ide jé re, amely
meg fog ja elõz ni az egyes rész le tek fo lyó sí tá sá ról ho zan dó 
dön tést, a ma gyar ha tó sá gok vál lal ják, hogy elõ re ha la dást
ér nek el a költ ség ve té si kon szo li dá ció és a ki adá sok mér -
sék lé se, a fis ká lis irá nyí tás re form ja, az ár sta bi li tás,
a bank szek tor sta bi li tá sa, a pénz ügyi szek tor sza bá lyo zá sa
és fel ügye le ti re form ja, va la mint a struk tu rá lis re for mok
te rü le tén.

A glo bá lis pénz ügyi vál ság kö vet kez té ben je len tõs mér -
ték ben meg rom lott 2009. évi gaz da sá gi ki lá tá sok ra te kin -
tet tel, a 2009. évre vo nat ko zó, a Nem ze ti és Re gi o ná lis
Szám lák Eu ró pai Rend sze re (ESA) mód szer tan sze rint
szá mí tott, a GDP 2,9%-ában meg ha tá ro zott – a 2009. már -
ci u si Ki egé szí tõ Egyet ér té si Meg ál la po dás ban hivatko -
zott – de fi cit cél 3,9%-ra mó do sult, s ez érin ti a Kö zös ség
ál tal nyúj tott tá mo ga tás ne gye dik rész le té nek fo lyó sí tá si
fel té te le it is. A köz pon ti kor mány za ti al rend szer pénz for -
gal mi hi ány cél ja en nek meg fele lõen a GDP 3,8%-a. Ily
mó don, a meg valósítás el len õr zé se so rán ezt az új ér té ket
vesszük ala pul, mi e lõtt a ne gye dik rész let le hí vá sá ra sor
ke rül. Ezen kí vül, az Egyet ér té si Meg ál la po dás ban és az
elsõ Ki egé szí tõ Egyet ér té si Meg ál la po dás ban ki fej tett
konk rét gaz da ság po li ti kai kri té ri u mok ki bõ ví tés re ke rül -
nek az aláb bi fel té te lek kel:

Ne gye dik rész let

A: Költ ség ve té si kon szo li dá ció

2009. évre vo nat ko zó an:
– A ta vasszal be je len tett – 2009-ben a GDP 0,6%-át ki -

te võ – ki egé szí tõ ki adás csök ken tõ cso mag ma ra dék ta lan
vég re haj tá sa. A GDP 0,35%-nak meg fe le lõ csök ke nést
ered mé nye zõ, az Or szág gyû lés ál tal (töb bek kö zött
a 13. havi nyug díj má so dik ré szé nek el tör lé sét tar tal ma zó)
a nyug díj re form in téz ke dé sek rõl, va la mint a táp pénz mér -
té ké nek csök ken tés rõl 2009. má jus 11-én ho zott dön té sen

túl, a to váb bi hi ány csök ken tõ in téz ke dé sek a kö vet ke zõ ket 
fog lal ják ma guk ban: (i) a köz szfé ra bér kom pen zá ció má -
so dik ré szé nek meg fe le zé se; va la mint (ii) az új la kás vá sár -
lás sal kap cso la tos tá mo ga tá si rend szer, il let ve az ez zel
kap cso la tos ka mat tá mo ga tá si rend szer 2009. jú li us 1-tõl
ér vé nye sü lõ tel jes el tör lé se.

– A várt nál jobb (vá rat lan) be vé te lek hi ány csök ken tés -
re for dí tá sa, amennyi ben a cik li kus fel té te lek net tó költ -
ség ve té si nye re sé get ered mé nyez né nek.

2010. évre vo nat ko zó an:
– 2010-tõl a köz szfé ra 13. havi fi ze té sé nek el tör lé se,

amely tar tós sá te szi a 13. havi fi ze tés 2009. év ben tör té nõ
ide ig le nes fel füg gesz té sét; to váb bá 2010-ben a köz szfé ra
bér tö me gé nek no mi ná lis be fa gyasz tá sa.

– A tö meg köz le ke dés re vo nat ko zó költ ség ve té si elõ -
irány zat ból ter ve zett 40 mil li árd fo rint tar tós meg ta ka rí tást 
meg ala po zó in téz ke dé sek el fo ga dá sa (el sõ sor ban az ál -
lam vas utat érin tõ transz fe rek vo nat ko zá sá ban).

– A ter ve zett költ ség ve té si in téz ke dé sek nek a 2010. évi 
költ ség ve tés be  való tel jes be épí té se, ame lyek cél ja: an nak
biz to sí tá sa, hogy a hi ány 2009-rõl 2010-re csök ke nõ ten -
den ci át mu tas son (a 2008. no vem be ri költ ség ve té si fe le -
lõs sé gi tör vény ben ki kö tött át me ne ti szám sze rû sé gi sza -
bállyal össz hang ban), va la mint a 2010. évi – a GDP
3,8%-át nem meg ha la dó – hi ány cél meg valósítása.

B: Költ ség ve tés-irá nyí tás

– A költ ség ve tés ké szí té sé nek, va la mint a költ ség ve tés
el len õr zé sé nek és nyo mon-kö ve té sé nek – a Költ ség ve té si
Ta náccsal és az ille té kes or szág gyû lé si bi zott sá gok kal
 való egyez te tés ke re té ben tör té nõ – szep tem ber vé gé ig el -
vég zen dõ fe lül vizs gá la ta a költ ség ve té si fe le lõs ség rõl
 szóló tör vény ben fog lal tak alap ján, il let ve a le het sé ges
vál toz ta tá sok be azo no sí tá sa.

C: A pénz ügyi szek tor sza bá lyo zá sa és fel ügye le te

– To váb bi elõ re ha la dás el éré se a pénz ügyi szek tor sza -
bá lyo zá sa és fel ügye le te te rén. Így kü lö nö sen, (i) a ma gyar 
be tét-ga ran cia rend szer mó do sí tá sát cél zó tör vényjavaslat
jó vá ha gyá sa az Or szág gyû lés ál tal (amely ma gá ban fog lal -
ja az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2009. már ci us 11-i
2009/14/EK irány el vé ben ki kö tött ren del ke zé sek át vé te -
lét), va la mint (ii) a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá -
nak erõ sí té sé rõl  szóló tör vény mó do sí tá sa, amely biz to sít -
ja, hogy a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer sta bi li tá sá nak erõ sí -
té sé rõl  szóló tör vény 16.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt
könyv vizs gá ló nem azo nos a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ben
meg ha tá ro zott könyv vizs gá ló val.

– An nak biz to sí tá sa, hogy a pénz ügyi szek tor tá mo ga -
tá sa ér de ké ben el fo ga dott in téz ke dé sek vég re haj tá sa össz -
hang ban áll jon a meg ál la po dott EU el vek kel és az EU ver -
seny ha tó sá gok (az Eu ró pai Bi zott ság) ál tal ki adott út mu ta -
tás sal; a Bi zott ság ha tár idõ ben, kel lõ for má ban tör té nõ ér -
te sí té se ezen in téz ke dé sek rõl.
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D: Struk tu rá lis re for mok

A kor mány áp ri lis 21-én köz zé tett új prog ram já val össz -
hang ban:

– Tör vény ja vas la tok nak az Or szág gyû lés ál tal tör té nõ
el fo ga dá sa, ame lyek cél ja a szo ci á lis tá mo ga tá si rend szer
pénz ügyi fenn tart ha tó sá gá nak to váb bi ja ví tá sa, amely nek
ré szét ké pe zi (i) a csa lá di pót lék ra  való jo go sult ság 23 év -
rõl 20 évre  való le szál lí tá sa; (ii) a kész pénz ben biz to sí tott
gyer mek gon do zá si se gély idõ tar ta má nak leg fel jebb két
évre  való csök ken té se.

– A szo ci á lis tá mo ga tá si rend szer to váb bi kar csú sít ását
szol gá ló meg fe le lõ ren de le tek nek a kor mány ál tal tör té nõ
el fo ga dá sa, töb bek kö zött (i) a gáz- és táv fû té si tá mo ga tás
2010-ben tör té nõ to váb bi szû kí té se; va la mint (ii) a ház tar -
tá sok is ko lai ét kez te tés hez  való hoz zá já ru lá sá nak növe -
lése.

– Kor mány in téz ke dé sek meg ho za ta la, va la mint a vo -
nat ko zó tör vényeknek az Or szág gyû lés ál tal tör té nõ el fo -
ga dá sa, ame lyek biz to sít ják az ön kor mány za ti ki adá sok
120 mil li ár dos csök ken té sé nek meg valósulását.

– A mun ka és a po ten ci á lis nö ve ke dést ser ken tõ adó ék
csök ken té sét cél zó be vé tel-sem le ges adó re form el fo ga dá -
sa, töb bek kö zött: (i) a tár sa da lom biz to sí tá si hoz zá já ru lás
csök ken té se, va la mint a sze mé lyi jö ve de lem adó csök ken -
té se az adó sá vok tá gí tá sa, va la mint (ii) a fo gyasz tást ter -
helõ és va gyon adók nö ve lé se ré vén.

II. Melléklet

MONITORING ÉS BESZÁMOLÁSI RENDSZER

A Kö zös sé gi tá mo ga tás le bo nyo lí tá sa so rán az ille té kes
ha tó sá gok nak a kö vet ke zõ mu ta tó kat és be szá mo ló kat kell
ha von ta a Bi zott ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni (a (1) költ -
ség ve tés ala ku lá sá ról; (2) pénz ügyi szek tor ban be kö vet ke -
zõ fej le mé nyek rõl; (3) a 2008. no vem be ri ere de ti Egyet ér -
té si Meg ál la po dás ban rög zí tet tek nek meg fele lõen az inf lá -
ci ó ról és a de vi za tar ta lék ról kért be szá mo ló kon kí vül):

4. Je len tés a gaz da ság po li ti kai fel té te lek te kin te té ben
el ért elõ re ha la dás ról

– Havi je len té sek az Egyet ér té si Meg ál la po dá sok ban
le fek te tett gaz da ság po li ti kai kri té ri u mok tel je sí té se te rén
el ért elõ re ha la dás ról.

5. A spe ci á lis szám lán be kö vet ke zõ vál to zá sok mo ni -
tor ing ja

– Havi ki mu ta tá sok a spe ci á lis szám lán vég be ment mû -
ve le tek rõl.”

4.  §

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

(2) E kor mány ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in -
téz ke dé sek rõl a nem zet kö zi pénz ügyi kap cso la to kért fe le -
lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

Kormány
136/2009. (VI. 24.) Korm.

rendelete

a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az ál la mi szo ci á lis rend szer ke re té ben nyúj tott szo -
ci á lis se gély ként egy sze ri, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást 
ál la pít hat meg a re gi o ná lis nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tó ság
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén be je len tett la kó- vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke -
zõ, nagy ko rú sze mély nek, ha

a) a csa lád já ban a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó -
nap ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem a mi ni mál bér net tó
össze gét (2009-ben 57 815 fo rin tot) nem ha lad ta meg,

b) ré szé re a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény 6.  §-a sze rin ti nyug el lá tást nem
fo lyó sí ta nak, és

c) a gaz da sá gi vál ság hoz kap cso ló dó, elõ re nem lát ha tó 
ese mény kö vet kez té ben a csa lád ja min den na pi élet vi te lé -
nek fenn tar tá sát sú lyo san ve szé lyez te tõ krí zis hely zet be
ke rült.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá ban a csa lád
min den na pi élet vi te lé nek fenn tar tá sát sú lyo san ve szé lyez -
te tõ krí zis hely zet nek mi nõ sül kü lö nö sen, ha a ké rel me zõ

a) a mun ka he lyét 2008. szep tem ber 30-át köve tõen el -
vesz tet te,

b) jö ve del me a 2008. szep tem ber havi jö ve del mé hez
ké pest 20%-ot el érõ mér ték ben csök kent,

c) la kás cé lú köl csön szer zõ dé sé bõl ere dõ fi ze té si kö te -
le zett sé ge a tör lesz tõ rész let 2008. szep tem ber havi össze -
gé hez ké pest 20%-ot el érõ mér ték ben emel ke dett, vagy

d) egész sé gi ál la po ta in do kol ja.

(3) Nem jo go sult tá mo ga tás ra az a sze mély,
a) aki nek a 2009. év fo lya mán 15 ezer fo rin tot meg ha -

la dó összeg ben át me ne ti se gélyt ál la pí tot tak meg,
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b) aki nek ese té ben át me ne ti se gély meg ál la pí tá sa iránt
el já rás van fo lya mat ban, a ké re lem el bí rá lá sá nak idõ pont -
já ig, vagy

c) aki az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló ké rel mé nek be nyúj tá sát meg elõ zõ 90 na pon be lül 
át me ne ti se gély meg ál la pí tá sá ra ké rel met még nem nyúj -
tott be, ki vé ve, ha a he lyi ön kor mány zat ren de le té ben elõ -
írt fel té te lek az át me ne ti se gély re  való jo go sult sá gát
egyéb ként ki zár ják.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) csa lád: az egy la kás ban együtt lakó, ott be je len tett

la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ kö ze li
hoz zá tar to zók kö zös sé ge,

b) kö ze li hoz zá tar to zó: a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -
ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 4.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak, az zal, hogy a dd) al pont ban fog lal tak a 18. élet évét
be töl tött sze mély ese té ben is irány adó ak,

c) gyer mek: az Szt. 4.  § (1) be kez dés d) pont db)–dc) al -
pont já ban meg ha tá ro zot tak,

d) jö ve de lem: az Szt. 4.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zot tak.

2.  §

(1) A tá mo ga tás össze ge leg alább húsz ezer fo rint, leg -
fel jebb öt ven ezer – kü lö nös mél tány lás ra okot adó kö rül -
mény fenn ál lá sa ese tén leg fel jebb száz ezer – fo rint.

(2) A tá mo ga tás meg ál la pí tá sa irán ti ké rel met az e ren -
de let mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vá nyon a ké rel me -
zõ, il let ve a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény sze -
rin ti kép vi se lõ je – így kü lö nö sen a meg ha tal ma zott tár sa -
dal mi szer ve zet, ala pít vány, egy ház, szo ci á lis vagy gyer -
mek jó lé ti szol gál ta tó, in téz mény – a ké rel me zõ la kó- vagy
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány -
zat jegy zõ jé nél, 2009. au gusz tus 1-je és 2009. no vem ber
30-a kö zött nyújt hat ja be.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell a jö ve de lem össze gé -
nek iga zo lá sá ra al kal mas ira tot vagy an nak má so la tát, va -
la mint az 1.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a la -
kás cé lú köl csön havi tör lesz tõ rész le té nek emel ke dé sét
iga zo ló ira tot.

(4) A tá mo ga tás egy al ka lom mal, a csa lád egy tag ja szá -
má ra ál la pít ha tó meg.

3.  §

(1) A jegy zõ
a) el len õr zi, hogy a ké rel me zõ a ké rel met meg fele lõen

és hi ány ta la nul töl töt te-e ki, to váb bá hogy a szük sé ges iga -
zo lá so kat a ké rel me zõ be nyúj tot ta-e, va la mint

b) az a) pont ban fog lalt kö ve tel mény nek meg fe le lõ ké -
re lem ese té ben meg vizs gál ja, hogy a ké rel me zõ ese té ben
a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság fel té te lei fenn áll nak-e.

(2) Ha a jegy zõ höz be nyúj tott ké re lem az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg,
a jegy zõ 3 mun ka na pos ha tár idõ vel a ké rel me zõt hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel.

(3) A jegy zõ a ké rel met el uta sít ja, ha a ké rel me zõ
a) a hi ány pót lá si fel hí vás nak a meg ha tá ro zott ha tár idõ -

ben nem tett ele get, vagy
b) a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság fel té te le i nek nem fe -

lel meg.

(4) Ha a jegy zõ a ké rel met nem uta sít ja el, iga zol ja,
hogy a ké rel me zõ

a) a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság fel té te le i nek meg fe -
lel,

b) át me ne ti se gély meg ál la pí tá sa irán ti ké rel mét a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 90 na pon be lül el -
uta sí tot ták vagy nem uta sí tot ták el, és

c) a ké re lem ben fog lal tak sze rint kü lö nös mél tány lást
ér dem lõ ok fenn áll vagy nem áll fenn.

(5) A jegy zõ a (4) be kez dés a)–c) pont já ban fog lal tak
iga zo lá sá val ki egé szí tett ké rel met 8 mun ka na pon be lül to -
váb bít ja a szék he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság nak.

4.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás ról, ille tõ leg an nak
össze gé rõl a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 10 mun ka na -
pon be lül dönt.

(2) Az Igaz ga tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ügy in té zé si ha tár idõ tõl el té rõ en 5 mun ka na pon be lül dönt
az olyan sze mély tá mo ga tá si ké rel mé rõl, aki nek az át me -
ne ti se gély meg ál la pí tá sa irán ti ké rel mét a tá mo ga tá si ké -
re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 90 na pon be lül jog erõ sen el -
uta sí tot ták.

(3) Az Igaz ga tó ság a ké re lem rõl
a) az egy fõre jutó havi jö ve de lem össze gé nek,
b) a csa lád ban élõ gyer me kek szá má nak,
c) a kü lö nös mél tány lás ra okot adó kö rül mény nek, és
d) a ké re lem el bí rá lá sa kor ren del ke zés re álló for rás ke -

ret össze gé nek
mér le ge lé sé vel dönt.

(4) Az Igaz ga tó ság a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga -
tá si összeg meg ál la pí tá sa kor kü lö nös mél tány lás ra okot
adó kö rül mény ként ve he ti figye lembe, hogy a ké rel me zõ

a) jö ve del me a 2008. szep tem ber havi jö ve del mé hez
ké pest 30%-ot meg ha la dó mér ték ben csök kent,

b) la kás cé lú köl csön szer zõ dé sé bõl ere dõ fi ze té si kö te -
le zett sé ge a tör lesz tõ rész let 2008. szep tem ber havi össze -
gé hez ké pest 30%-ot meg ha la dó mér ték ben emel ke dett,
vagy
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c) csa lád já ban leg alább há rom 18. élet évét be nem töl -
tött gyer mek el tar tá sá ról gon dos ko dik.

(5) Az Igaz ga tó ság a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról ho zott
ha tá ro za tát a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság nak is meg kül -
di. A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság 5 mun ka na pon be lül
gon dos ko dik a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról.

(6) Öt ven ezer fo rint nál ma ga sabb össze gû tá mo ga tás
össze sen a tá mo ga tá si ke ret összeg leg fel jebb 1 szá za lé ka
ere jé ig ad ha tó.

5.  §

(1) A tá mo ga tás, va la mint a meg ál la pí tá sá val és fo lyó sí -
tá sá val kap cso la tos ki adá sok pénz ügyi for rá sát a Ma gyar
Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény Szo -
ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
SZMM) fe je ze té ben e cél ra el kü lö ní tett, és ön ál ló kincs tá ri 
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá val ren del ke zõ elõ -
irány zat biz to sít ja.

(2) Az elõ irány zat kincs tá ri elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá já nak szá mát az SZMM, az Or szá gos nyug díj -
biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: ONYF), va la -
mint a nyug díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek hon lap ju kon
köz zét eszik.

(3) Az elõ irány zat ja vá ra a ter mé sze tes és a jogi sze mé -
lyek, va la mint a jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve ze tek
2009. no vem ber 15-éig tel je sít het nek be fi ze tést. E be fi ze -
tés a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény

593–596.  §-a sze rin ti köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás nak
mi nõ sül. A köz ér de kû kö te le zett ség vál la lás nak a tár sa sá gi 
adó, il let ve a sze mé lyi jö ve de lem adó fi ze té si kö te le zett ség 
te kin te té ben tör té nõ figye lembevételéhez fel hasz nál ha tó
iga zo lást az SZMM ál lít ja ki.

6.  §

(1) Az 5.  § (3) be kez dé se sze rint be fi ze té sek össze gét
– a be fi ze tõ írás be li hoz zá já ru lá sa ese tén a be fi ze tõ ne vé -
nek (meg ne ve zé sé nek) fel tün te té sé vel – az SZMM ha von -
ta, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig hon lap ján
köz zé te szi. A be fi ze té sek össze sí tett össze gét az SZMM
2009. no vem ber 30-ig te szi köz zé a hon lap ján.

(2) Az ONYF a hon lap ján ré gi ón ként el kü lö ní tet ten,
havi rend sze res ség gel – elsõ al ka lom mal 2009. szep tem -
ber 15-én – köz zé te szi a köz zé té tel hó nap ját meg elõ zõ
idõ szak ban tá mo ga tás ban ré sze sül tek szá mát és a ki fi ze -
tett tá mo ga tás együt tes össze gét.

7.  §

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

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 136/2009. (VI. 24.) Korm. rendelethez

Kérelem
a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

I. A kérelmezõ tölti ki

A hi ány zó ada to kat ki kell töl te ni, il let ve a meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni.

1. A ké rel me zõ sze mé lyes ada tai
Csa lá di és utó ne ve: ...........................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ..................................................................................................................................................................
Any ja neve: .......................................................................................................................................................................
Szü le té si he lye: .................................................................................................................................................................
Lak cí me:  irá nyí tó szám ...................................................................................................................... te le pü lés
.................................................. utca/út/tér .................... ház szám .................... lép csõ ház .................... eme let, ajtó

A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát
 pos tai úton az aláb bi cím re
 bank szám lá ra tör té nõ uta lás sal

ké rem.

 irá nyí tó szám ....................................................................................................................................... te le pü lés
......................................................... utca/út/tér ..................... ház szám .................. lép csõ ház ............... eme let, ajtó

Szám la ve ze tõ bank meg ne ve zé se: ....................................................................................................................................
Fo lyó szám la szám: - -
(Csak ak kor kell meg ad ni, ha a tá mo ga tást fo lyó szám lá ra uta lás sal kéri.)



2. A ké rel me zõ és a vele egy csa lád ban élõ sze mé lyek ada tai és jö ve del me
A táb lá zat ban fel kell tün tet ni a ké rel me zõt és azo kat a csa lád ta go kat, akik a ké rel me zõ vel kö zös be je len tett la kó hellyel
vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del kez nek. A jö ve de lem re vo nat ko zó osz lo pot csak azon sze mé lyek vo nat ko zá sá ban kell
ki töl te ni, akik jö ve de lem mel ren del kez nek. A táb lá zat rá vo nat ko zó so rát – a be írt ada tok  valódiságának iga zo lá sá ra –
min den nagy ko rú sze mély nek alá írá sá val kell el lát nia; kis ko rú, il let ve cse lek võ kép te len sze mé lyek ese tén a szü lõ,
a gyám, il let ve a gond nok alá írá sa szük sé ges.

Név
Ro ko ni kap cso la ta 

a ké rel me zõ vel
Szü le té si idõ
(év, hó, nap)

Tár sa da lom biz to sí tá si
Azo no sí tó Jel (TAJ)

Havi net tó jö ve de lem
(Ft)

Alá írás

  

  

  

  

  

  

3. Nyi lat ko zom, hogy
 – nyug el lá tás ban nem ré sze sü lök,
 – a krí zis hely zet be ke rült sze mé lyek tá mo ga tá sá ról  szóló kor mány ren de let sze rin ti tá mo ga tás ban sem én, sem a csa -

lá dom ve lem egy üt té lõ tag ja nem ré sze sült.

4. Mi lyen elõ re nem lát ha tó, a min den na pi szo ká sos élet vi tel fenn tar tá sát sú lyo san ve szé lyez te tõ, el sõ sor ban a vál ság -
hoz kap csol ha tó ese mény  miatt kéri a tá mo ga tást?

 A mun ka hely 2008. szep tem ber 30-a után tör té nõ el vesz té se
  Ko ráb bi mun ka hely meg ne ve zé se: .............................................................................................................................
  Mun ka hely el vesz té sé nek idõ pont ja: ..........................................................................................................................

 20%-os mér té ket el érõ jö ve de lem-csök ke nés (a 2008. szep tem ber havi jö ve de lem hez ké pest)
  A jö ve de lem csök ke nés mér té ke (szá za lék ban): ..........................................................................................................
  A jö ve de lem csök ke nés idõ pont ja: ..............................................................................................................................

 Egész sé gi ál la pot: ........................................................................................................................................................
 A la kás cé lú köl csön havi tör lesz tõ rész le té nek 20%-os mér té ket el érõ emel ke dé se (an nak 2008. szep tem ber havi össze -

gé hez ké pest)
      A tör lesz tõ rész let emel ke dé sé nek mér té ke (szá za lék ban): .........................................................................................

 Egyéb ok: ............................................................................................................................

5. Nyi lat ko za tok
 – hoz zá já ru lok a ké re lem ben sze rep lõ ada tok nak az el já rás so rán tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz.
 – bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................... év ........................... hó ........... nap

............................................................
a ké rel me zõ alá írá sa

II. A jegyzõ tölti ki

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ sze mély
 – a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság fel té te le i nek meg fe lel.

– át me ne ti se gély meg ál la pí tá sa irán ti ké rel mét a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 90 na pon be lül jog erõ sen
elutasíto tták/nem uta sí tot ták el*

 A ké re lem ben fog lal tak sze rint kü lö nös mél tány lást ér dem lõ ok: fenn áll/nem áll fenn*

Dá tum: ...................... év ........................... hó ........... nap

............................................................
a jegy zõ alá írá sa

* A meg fe le lõ alá hú zan dó.
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó 
ada to kat ki töl te ni.

I. A ké rel me zõ sze mé lyes ada tai

Lak cím: az a be je len tett la kó- vagy tar tóz ko dá si hely,
amely sze rint ille té kes jegy zõ höz a ké rel me zõ a ké rel met
be nyújt ja.

II. A ké rel me zõ és a vele egy csa lád ban élõ sze mé lyek
ada tai és jö ve del me

A táb lá zat ban fel kell tün tet ni a ké rel me zõt, va la mint
a ké rel me zõ vel egy la kás ban együtt lakó, ott be je len tett la -
kó- vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ há zas tár sat, élet -
tár sat és gyer me ket.

Gyer mek:
– a húsz éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del -

ke zõ, vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek,
– a hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel

nem ren del ke zõ, nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta -
nul má nyo kat foly ta tó vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve
ne velt gyer mek,

– a hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem
ren del ke zõ, fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán ta -
nul má nyo kat foly ta tó vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve
ne velt gyer mek,

– kor ha tár ra  való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, az
 autista, il let ve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be széd fo -
gya té kos vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer -
mek, amennyi ben ez az ál la pot a gyer mek 25. élet évé nek
be töl té sét meg elõ zõ en is fenn állt.

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény
sze rint meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma -
zó – meg szer zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve -
de lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes
jö ve del met is, to váb bá az a be vé tel, amely után az egy sze -
rû sí tett vál lal ko zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te -
her vi se lé si hoz zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il -
let ve hoz zá já ru lást kell fi zet ni.

Havi net tó jö ve de lem alatt a ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ hó nap ban szer zett net tó jö ve del met kell ér te ni.

A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett
összeg ben kell fel tün tet ni. El is mert költ ség nek mi nõ sül
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben el is mert
költ ség, va la mint a fi ze tett tar tás díj. Be fi ze té si kö te le zett -
ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí -
tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí -
tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si
hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, 
nyug díj já ru lék, nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug -
díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói adó
vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás alap já ul

szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert költ -
ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá ban
a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ adó évi 
õs ter me lés bõl szár ma zó be vé te le nem több a kis ter me lés
ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí tot tak,
an nak a fo lyó sí tott tá mo ga tás sal nö velt össze gé nél), ak kor
a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel, to váb bá
a be vé tel 40%-ának meg fe le lõ összeg gel, vagy a be vé tel
85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén 94%-ának meg -
fe le lõ összeg gel.

Jel lem zõ jö ve de lem tí pu sok:
Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ -

sül min den olyan be vé tel, amely mun ka vég zés bõl szár ma -
zik, pél dá ul mun ka bér, meg bí zá si díj, vál lal ko zás ból szár -
ma zó jö ve de lem.

A gyer mek ne ve lé sé hez, gon do zá sá hoz kap cso ló dó el -
lá tá sok: ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do -
zá si díj, gyer mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis
el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, re ha bi li tá ci ós já ra dék, öz ve gyi és szü lõi nyug díj,
ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok, bá -
nyász nyug díj, a kor en ged mé nyes nyug díj, egyes mû vé sze -
ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí ja, a szol gá la ti
nyug díj, elõ nyug díj, a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti já ra -
dék, a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti já ra dék és a me zõ -
gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû já ra dé -
ka; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át me ne ti já ra dék, bá nyász 
dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra -
dék, nem ze ti gon do zá si díj, nem ze ti helyt ál lá sért pót lék,
há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék, ha -
di gon do zot ti pénz el lá tá sok.

A te le pü lé si ön kor mány zat és a mun ka ügyi szer vek ál tal 
fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka,
a rend sze res szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, a mun ka nél kü -
li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, kép -
zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

Egyéb jö ve de lem kü lö nö sen: pél dá ul a táp pénz, az ösz -
tön díj, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis gon do zói díj, vég ki elé gí -
tés, tõ ke jö ve de lem, va la mint in gat lan el adá sá ból vagy bér -
be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem stb.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve de lem be sem kell
be szá mí ta ni a te me té si se gélyt, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gélyt, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tást, az adós ság -
csök ken té si tá mo ga tást, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá -
mo ga tást, a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény ke -
re té ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tást, a ki egé szí tõ gyer -
mek vé del mi tá mo ga tás mel let ti pót lé kot, a ne ve lõ szü lõk
szá má ra fi ze tett ne ve lé si dí jat és kü lön el lát mányt, az
anya sá gi tá mo ga tást, a ti zen har ma dik havi nyug dí jat,
a szép ko rú ak ju bi le u mi jut ta tá sát, a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nye it, a va -
kok sze mé lyi já ra dé kát és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást,
a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény
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alap ján biz to sí tott jut ta tást, a házi se gít ség nyúj tás ke re té -
ben tár sa dal mi gon do zá sért ka pott tisz te let dí jat, az ener -
gia fel hasz ná lás hoz nyúj tott tá mo ga tást. Nem mi nõ sül jö -
ve de lem nek az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ
fog lal koz ta tás ré vén szer zett be vé tel, ha havi el len ér té ke
a mi ni mál bér 50%-át nem ha lad ja meg, to váb bá a köz mun -
ká ból, köz hasz nú mun ká ból vagy köz cé lú mun ká ból szár -
ma zó havi jö ve de lem nek az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb
össze gét meg ha la dó ré sze.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni.

III. Nyi lat ko zat a jo go sult sá gi fel té te lek rõl

Nyug el lá tás: öreg sé gi nyug díj, rok kant sá gi nyug díj,
bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, re ha bi li tá ci ós já ra dék, öz ve -
gyi nyug díj, ár va el lá tás, szü lõi nyug díj, bal ese ti hoz zá tar -
to zói nyug el lá tá sok, bá nyász nyug díj, kor en ged mé nyes
nyug díj, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg -
sé gi nyug dí ja, szol gá la ti nyug díj, elõ nyug díj, me zõ gaz da -
sá gi szö vet ke ze ti já ra dék, me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze -
ti já ra dék, és a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö -
velt össze gû já ra dé ka.

IV. A ké re lem hez csa to lan dó ira tok

– A jö ve de lem össze gé nek iga zo lá sá ra al kal mas irat
vagy an nak má so la ta,

– la kás cé lú köl csön havi tör lesz tõ rész le té nek emel ke -
dé se ese tén az ezt iga zo ló ira tok.

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

Az Alkotmánybíróság
68/2009. (VI. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle nessé -
gének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rás so rán meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról
 szóló 7/1992. (III. 26.) Fõv. Kgy. ren de let 19.  § (3) be kez -
dé se, va la mint a 28.  § (1) be kez dés utol só két mon da ta
alkot mány elle nes, ezért azo kat e ha tá ro zat köz zé té te le
nap já val meg sem mi sí ti. A meg sem mi sí tés kö vet kez té ben
a 28.  § (1) be kez dé se az aláb bi szö veg gel ma rad ha tály ban:

„Ha a na pi rend hez több fel szó la ló nincs, az el nök a vi tát 
le zár ja. A vita le zá rá sát na pi ren di pon ton ként és kép vi se -
lõ cso por ton ként a frak ció ve ze tõ vagy az ál ta la meg bí zott
sze mély, il let ve a füg get len kép vi se lõ, leg fel jebb egy-egy
al ka lom mal ja va sol hat ja, e kér dés ben a Köz gyû lés vita és
fel szó la lás nél kül ha tá roz.”

2. Az Al kot mány bí ró ság a Fõ vá ro si Ön kor mány zat
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 7/1992.
(III. 26.) Fõv. Kgy. ren de let 23.  § (3) be kez dé se, 26.  §
(1) be kez dé se, 28.  § egé sze, va la mint 31.  § (3) be kez dé se
alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló in dít -
vá nyo kat el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. A Fõ vá ro si Köz igaz ga tá si Hi va tal ve ze tõ je az Al kot -
mány bí ró ság nál kez de mé nyez te a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat (a továb biak ban: ön kor mány zat) Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály za tá ról  szóló 7/1992. (III. 26.) Fõv. Kgy. ren -
de let (a továb biak ban: Ör.) több ren del ke zé sé nek al kot má -
nyos sá gi fe lül vizs gá la tát, mi u tán az ön kor mány zat a he lyi
ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
(a továb biak ban: Ötv.) 99.  § (1) be kez dé se alap ján be nyúj -
tott tör vényességi ész re vé te lét nem tár gyal ta meg. A hi va -
tal ve ze tõ ál lás pont ja sze rint a kép vi se lõ-tes tü let mû kö dé -
sé nek biz to sí tá sa az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben rög -
zí tett jog ál la mi ság gal össze füg gõ al kot má nyos kö te le zett -
ség. A kép vi se lõk összes sé ge ál tal al ko tott kép vi se lõ-tes -
tü let a he lyi ön kor mány zás hoz  való jog egyik le té te mé -
nye se, mely nek mû kö dé se so rán a kép vi se lõk nek a dön tés
elõ ké szí té sé ben, meg ho za ta lá ban  való rész vé te li joga
– meg íté lé se sze rint – az Ötv. 19.  §-a alap ján lé nye gé ben
kor lát lan. Az Ör. azon ban a vita ve ze té se, a dön tés ho za tal
és a hoz zá szó lá sok sza bá lyo zá sa so rán a frak ci ók hoz (kép -
vi se lõ cso por tok hoz) tar to zó kép vi se lõk nek, il let ve ma -
guk nak a kép vi se lõ cso por tok nak több let jo go sít vá nyo kat
biz to sít. A hi va tal ve ze tõ in dít vá nyá ban meg je löl te ugyan
az Al kot mány he lyi ön kor mány zás hoz  való jog ról ren del -
ke zõ 46.  § (1) be kez dé sét, de az nyilván való té ve dés, hi -
szen ez a sza kasz a bí ró sá gok ta nács ban tör té nõ ítél ke zé sé -
rõl szól. A he lyi ön kor mány zás hoz  való jog ról az Al kot -
mány 42.  §-a ren del ke zik, en nek vi szont nin csen (1) be -
kez dé se.

Az ere de ti in dít vány ugyan ak kor – tar tal ma sze rint – ki -
zá ró lag az Ötv. 18. és 19.  §-ai val fenn ál ló el len tét  miatt
kér te az Ör.-nek az in ter pel lá ci ók ra vo nat ko zó 19.  §
(3) be kez dé se, a vi ta ve ze té si sza bá lyok közé tar to zó 23.  §
(3) be kez dé se, az ügy ren di kér dés ben  való fel szó la lást
sza bá lyo zó 26.  § (1) be kez dé se, a vita le zá rá sát sza bá lyo zó 
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28.  §-a, va la mint a mó do sí tó vagy ki egé szí tõ ja vas la tok ról
 való sza va zás mód ját rög zí tõ 31.  § (3) be kez dé se al kot má -
nyos sá gi fe lül vizs gá la tát.

Az ön kor mány zat idõ köz ben [an nak el le né re, hogy az
Ötv. 99.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett kö te le zett sé gét meg -
szeg ve, nem tár gyal ta meg az ész re vé telt] a Fõ vá ro si Ön -
kor mány zat Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló
7/1992. (III. 26.) Fõv. Kgy. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
26/2004. (V. 24.) Fõv. Kgy. ren de le té vel (a továb biak ban:
Örm.) mó do sí tot ta az Ör.-nek a tör vényességi ész re vé tel -
ben érin tett sza bá lya it. Az Örm. 6.  §-a ér tel mé ben a mó do -
sí tá sok 2004. má jus 24-én (a ki hir de tés nap ján) ha tály ba
lép tek. Az Al kot mány bí ró ság a vizs gált jog sza bá lyok
meg vál to zá sa okán nyi lat ko zat té tel re hív ta fel a hi va tal ve -
ze tõt, aki a ko ráb ban be nyúj tott in dít ványt más in do kok kal 
fenn tar tot ta. Meg íté lé se sze rint a mó do sí tott sza bá lyok to -
vább ra is el len té te sek az Ötv. 19.  §-ával, mert a kép vi se lõk 
kö zött to vább ra sem egy for mán biz to sít ja a kép vi se lõ-tes -
tü le ti dön tés ho za tal ban  való rész vé tel le he tõ sé gét, nem ad
va la mennyi kép vi se lõ nek le he tõ sé get arra, hogy kép vi se -
lõi jo ga i kat gya ko rol ják. A hi va tal ve ze tõ ere de ti és ki egé -
szí tett in dít vá nya sze rint az Ör. meg je lölt sza bá lyai túl lé -
pik az Ötv. 18.  §-ában rög zí tett, a szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat meg al ko tá sá ra és ab ban a szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend rész le tes sza bá lya i nak meg al ko tá sá ra ka pott fel -
ha tal ma zást, mert  valójában a kép vi se lõi jo gok „korrek -
cióját” vég zi el. Mind ez el len té tes az Al kot mány
44/A.  §-ával is. A hi va tal ve ze tõ kö ze lebb rõl nem je löl te
meg, hogy az Al kot mány 44/A.  §-a mely ren del ke zé sé vel
el len té tes az Ör., de az in dít vány tar tal ma sze rint a szer ve -
ze ti és mû kö dé si rend tör vényi ke re tek kö zöt ti meg ha tá ro -
zá sát és az ön kor mány za ti ren de let ma ga sabb szin tû jog -
sza bály ba  való üt kö zé sé nek ti lal mát ki mon dó ren del ke zé -
sek [44/A.  § (1) be kez dés e) pont ja és (2) be kez dé se] jö het -
nek szó ba.

Az in dít vány be nyúj tá sa óta meg vál to zott jog sza bá -
lyok ra vo nat ko zó ál lan dó an kö ve tett al kot mány bí ró sá gi
gya kor lat sze rint az al kot má nyos sá gi vizs gá la tot az Al kot -
mány bí ró ság a régi he lyé be lépõ új sza bá lyo zás te kin te té -
ben ak kor foly tat ja le, ha az tar tal mi lag a ko ráb bi val al kot -
mány jo gi szem pont ból azo nos és ez ál tal azo nos a vizs gá -
lan dó al kot má nyos sá gi prob lé ma [137/B/1991. AB ha tá -
ro zat, ABH 1992, 456, 457.; 163/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1993, 544, 545.; 1314/B/1997. AB vég zés, ABH
2000, 1049.; 1425/B/1997. AB ha tá ro zat, ABH 1998, 844, 
845.; 14/1999. (VI. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 396,
399.]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tát kö vet ve ezért az
Ör.-nek az Örm.-mel meg ál la pí tott sza bá lyai te kin te té ben
foly tat ta le az el já rást. En nek so rán a hi va tal ve ze tõ in dít -
vá nyá nak mó do sí tott in do ko lá sát is figye lembe vet te.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„42.  § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -
mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti

a he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá -
lasz tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló,
de mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság
ér de ké ben  való gya kor lá sa.”

„44/A.  § (1) A he lyi kép vi se lõ tes tü let: (...)
e) tör vény ke re tei kö zött ön ál ló an ala kít ja ki a szer ve -

ze tét és mû kö dé si rend jét,
(2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében ren de le tet 

al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû
jog sza bállyal.”

2. Az Ötv. hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„18.  § (1) A kép vi se lõ-tes tü let a mû kö dé sé nek rész le tes

sza bá lya it a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ról  szóló
ren de le té ben ha tá roz za meg.”

„19.  § (1) A te le pü lé si kép vi se lõ a te le pü lés egé szé ért
vál lalt fe le lõs ség gel kép vi se li a vá lasz tó i nak az ér de ke it.
Részt ve het a kép vi se lõ-tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé -
ben, vég re haj tá suk szer ve zé sé ben és el len õr zé sé ben. A te -
le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les sé gei azo no sak. A te le -
pü lé si kép vi se lõ az ala ku ló ülé sen, il let ve a meg vá lasz tá -
sát kö ve tõ ülé sen a 32.  § sze rint es küt tesz.

(2) A te le pü lé si kép vi se lõ:
a) a kép vi se lõ-tes tü let ülé sén a pol gár mes ter tõl (al pol -

gár mes ter tõl), a jegy zõ tõl, a bi zott ság el nö ké tõl ön kor -
mány za ti ügyek ben fel vi lá go sí tást kér het, amely re az ülé -
sen – vagy leg ké sõbb ti zen öt na pon be lül írás ban – ér de mi
vá laszt kell adni;

b) ké ré sé re az írás ban is be nyúj tott hoz zá szó lá sát
a jegy zõ könyv höz kell mel lé kel ni; ille tõ leg ké ré sé re a vé -
le mé nyét rög zí te ni kell a jegy zõ könyv ben;

c) ta nács ko zá si jog gal részt ve het bár mely bi zott ság
ülé sén. Ja va sol hat ja a bi zott ság el nö ké nek a bi zott ság fel -
adat kö ré be tar to zó ügy meg tár gya lá sát, ame lyet a bi zott -
ság leg kö ze leb bi ülé se elé kell ter jesz te ni és tár gya lá sá ra
a te le pü lé si kép vi se lõt meg kell hív ni. Kez de mé nyez he ti,
hogy a kép vi se lõ-tes tü let vizs gál ja fe lül bi zott sá gá nak,
a pol gár mes ter nek, a rész ön kor mány zat tes tü le té nek, a he -
lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le té nek – a kép vi se -
lõ-tes tü let ál tal át ru há zott – ön kor mány za ti ügy ben ho zott
dön té sét;

d) meg bí zás alap ján kép vi sel he ti a kép vi se lõ-tes tü le tet;
e) a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta lá tól igé nyel he ti a kép vi -

se lõi mun ká já hoz szük sé ges tá jé koz ta tást, ügy vi te li köz re -
mû kö dést. Köz ér de kû ügy ben kez de mé nyez he ti a kép vi -
se lõ-tes tü let hi va ta lá nak in téz ke dé sét, amely re a hi va tal ti -
zen öt na pon be lül ér de mi vá laszt kö te les adni;

f) kö te les részt ven ni a kép vi se lõ-tes tü let mun ká já ban.”

3. Az Ör.-nek az in dít vány el bí rá lá sa kor ha tá lyos vizs -
gált ren del ke zé sei:

„19.  § (3) Ha az in ter pel lá ló kép vi se lõ az ülé sen nincs
je len, az in ter pel lá ci ót vissza vont nak, il let ve az írás ban ki -
osz tott vá laszt el fo ga dott nak kell te kin te ni.”

„23.  § (3) A kép vi se lõ cso por tok egy kép vi se lõ je, il let ve
a kép vi se lõ cso port hoz nem tar to zó kép vi se lõ (a továb -
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biak ban: füg get len kép vi se lõ) na pi ren di pon ton ként
egy-egy al ka lom mal leg fel jebb 1 per ces fel szó la lá si idõ -
tar tam ban a vi tát meg elõ zõ en az elõ adó hoz a té má hoz kap -
cso ló dó an kér dé se ket in téz het. Az összes kér dés el hang zá -
sa után azok ra – a vita meg nyi tá sa elõtt – a na pi ren di pont
elõ adó ja vá la szol leg fel jebb tíz perc idõ tar tam ban. Az elõ -
adó a vá la szok meg adá sá nál igény be ve he ti a ta nács ko zá si
jog gal nem ren del ke zõ szak ér tõk se gít sé gét is. A vá lasz ra
ész re vé te le ket ten ni csak a vita meg nyi tá sát köve tõen,
a na pi rend hez kap cso ló dó fel szó la lá sok so rán le het.”

„26.  § (1) Ügy ren di kér dés ben kép vi se lõ cso por ton ként
két-két kép vi se lõ, il let ve a füg get len kép vi se lõ na pi ren di
pon ton ként egy al ka lom mal az e ren de let ál tal sza bá lyo -
zott ke re tek kö zött so ron kí vül szót kér het. Az ügy ren di ja -
vas la tok fe lett a Köz gyû lés vita nél kül ha tá roz.”

„28.  § (1) Ha a na pi rend hez több fel szó la ló nincs, az el -
nök a vi tát le zár ja. A vita le zá rá sát na pi ren di pon ton ként és 
kép vi se lõ cso por ton ként a frak ció ve ze tõ vagy az ál ta la
meg bí zott sze mély, il let ve a füg get len kép vi se lõ, leg fel -
jebb egy-egy al ka lom mal ja va sol hat ja, e kér dés ben a Köz -
gyû lés vita és fel szó la lás nél kül ha tá roz. A ja vas lat meg -
sza va zá sa ese tén a hoz zá szó lás ra je lent ke zett kép vi se lõk
hoz zá szó lá si jo gu kat el ve szí tik. A vita ily mó don tör té nõ
le zá rá sa ese tén va la mennyi kép vi se lõ cso port egy-egy kép -
vi se lõ je, il let ve a füg get len kép vi se lõ 2 perc ben is mer tet -
he ti ál lás pont ját.

(2) A vita le zá rá sát köve tõen ügy ren di ja vas la tot csak
a sza va zás mód ja te kin te té ben le het be nyúj ta ni. Erre min -
den na pi ren di pont te kin te té ben kép vi se lõ cso por ton ként
egy-egy kép vi se lõ, il let ve a füg get len kép vi se lõ, leg fel -
jebb egy-egy al ka lom mal te het ja vas la tot, mely rõl a Köz -
gyû lés – ha e ren de let más ként nem ren del ke zik – vita nél -
kül, azon nal dönt. Az ülés el nö ké nek a sza va zás el ren de lé -
sét köve tõen ügy ren di ja vas la tot elõ ter jesz te ni nem le het.”

„31.  § (3) A dön té si ja vas lat egyes pont ja i ról az elõ ter -
jesz tésben meg ha tá ro zott sor rend ben, egyen ként kell sza -
vaz ni. Ha az adott pont hoz mó do sí tó in dít ványt nyúj tot tak
be, ak kor elõ ször a mó do sí tó in dít vány ról – több mó do sí tó
in dít vány ese té ben az el nök ál tal meg ha tá ro zott sor rend -
ben – kell sza vaz ni majd az adott pont ról. A mó do sí tó in -
dít vány el fo ga dá sá hoz olyan sza va za ti arány szük sé ges,
ami lyen sza va za ti arány az ere de ti ja vas lat el fo ga dá sá hoz
kell.

Ha a mó do sí tó vagy ki egé szí tõ ja vas la tot az elõ ter jesz tõ 
be fo gad ja, a mó do sí tó vagy ki egé szí tõ ja vas lat ról az ere -
de ti ja vas lat nak mó do sí tás sal, ki egé szí tés sel, ja vas lat tal
nem érin tett pont ja i val együtt kell a sza va zás ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val sza vaz ni. Na pi ren di
pon ton ként és kép vi se lõ cso por ton ként, il let ve füg get len
kép vi se lõn ként egy-egy al ka lom mal tör té nõ in dít vány ra
az elõ ter jesz tõ ál tal be fo ga dott ja vas lat ról is kü lön sza va -
zást kell el ren del ni, ha a Köz gyû lés az in dít ványt el fo gad -
ja. E kér dés ben a Köz gyû lés fel szó la lás és vita nél kül ha tá -
roz. A több pont ból álló ha tá ro za ti ja vas lat ról együt te sen
– na pi ren di pon ton ként és kép vi se lõ cso por ton ként, il let ve
füg get len kép vi se lõn ként egy-egy al ka lom mal tör té nõ in -

dít vány ra, leg fel jebb pon ton ként – kell sza vaz ni. Az e kér -
dés ben tett kép vi se lõ cso por ti, il let ve füg get len kép vi se lõi
in dít vány ról a Köz gyû lés fel szó la lás és vita nél kül ha tá -
roz.”

III.

Az in dít vány rész ben meg ala po zott.

1. Az in dít vány az Ötv. 19.  § (1) és (2) be kez dé sé nek
meg sér té se  miatt ál lít ja az Ör. sza bá lya i nak alkot mány -
elle nességét. Az Ötv. 19.  § (1) be kez dé se több sza bályt tar -
tal maz. Egy részt rög zí ti, hogy „[a] te le pü lé si kép vi se lõ
a te le pü lés egé szé ért vál lalt fe le lõs ség gel kép vi se li a vá -
lasz tó i nak az ér de ke it” (elsõ mon dat). Más részt ki mond ja,
hogy a te le pü lé si kép vi se lõ „[r]észt ve het a kép vi se lõ-tes -
tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé ben, vég re haj tá suk szer ve -
zé sé ben és el len õr zé sé ben” (má so dik mon dat). Har mad -
részt meg ál la pít ja, hogy „[a] te le pü lé si kép vi se lõk jo gai és
kö te les sé gei azo no sak” (har ma dik mon dat). Vé gül rög zí ti, 
hogy a te le pü lé si kép vi se lõ „az ala ku ló ülé sen, il let ve
a meg vá lasz tá sát kö ve tõ ülé sen a 32.  § sze rint es küt tesz”
(ne gye dik mon dat). Az Ötv. 19.  § (2) be kez dé se a te le pü lé -
si kép vi se lõk jo ga it és kö te le zett sé ge it so rol ja fel, me lyek
kö zül ki eme len dõ a (2) be kez dés a) pont já ban rög zí tett,
fel vi lá go sí tás ké ré sé re vo nat ko zó jog.

Az in dít vány alap ve tõ en az Ötv. 19.  § (1) be kez dés má -
so dik és a har ma dik mon da tá ban, il let ve a 19.  § (2) be kez -
dés a) pont já ban fog lal tak sé rel mét ál lít ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság el sõ ként az Ör. 19.  § (3) be -
kez dé sé vel kap cso la tos in dít ványt bí rál ta el, mely az in ter -
pel lá ci ó ra vo nat ko zó sza bá lyok kö zött fog lal he lyet. Az
Ör. nem ha tá roz za meg mi te kint he tõ in ter pel lá ci ó nak, de
az Ör. 19.  § (1) be kez dé sé ben rög zí ti, hogy mind az ön kor -
mány za ti kép vi se lõk (az ön kor mány zat fel adat- és ha tás -
kö ré be tar to zó min den ügy ben), mind a ke rü le ti kül dött (az 
egy adott ke rü le tet érin tõ ügy ben) a ma gya rá zat ké ré se cél -
já ból a fõ pol gár mes ter hez, a fõ pol gár mes ter-he lyet te sek -
hez, il let ve a fõ jegy zõ höz és az ál lan dó bi zott sá gok el nö -
ke i hez in ter pel lá ci ót in téz het. Az in ter pel lá ció te hát ma -
gya rá zat ké ré sé re irá nyu ló kér dés. Az in ter pel lá ci ót a hoz -
zá kap cso ló dó tény le írás sal együtt meg ha tá ro zott ide ig le -
het be nyúj ta ni, mely nek el mu lasz tá sa ese tén a be nyúj tó
kép vi se lõ vá lasz tá sa sze rint vagy kér dés ként nyújt ha tó be,
vagy in ter pel lá ci ó ként olyan köz gyû lé sen ad ha tó elõ,
amellyel kap cso lat ban a ha tár idõ tel je sült. Lé nye ges sza -
bály, hogy az in ter pel lá ci ó ra vagy az ülé sen vagy leg ké -
sõbb 15 na pon be lül írás ban ér de mi vá laszt kell adni. A fõ -
pol gár mes ter hez in té zett in ter pel lá ci ó ra  való vá lasz adás -
sal a fõ pol gár mes ter a fõ pol gár mes ter-he lyet te se ket is
meg bíz hat ja. Az Ör. 19.  § (2) be kez dé se sze rint a Köz gyû -
lés el nö ke min den ülés ele jén a Köz gyû lés nek be je len ti
a be ter jesz tett in ter pel lá ci ó kat.
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2.1. E sza bá lyok hoz ké pest ér té kel he tõ az Ör. 19.  §
(3) be kez dé se, mely sze rint „[h]a az in ter pel lá ló kép vi se lõ
az ülé sen nincs je len, az in ter pel lá ci ót vissza vont nak, il let -
ve az írás ban ki osz tott vá laszt el fo ga dott nak kell te kin te -
ni.” Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vány alap ján azt kel -
lett el dön te ni, hogy ez a sza bály kor lá toz za-e a fõ vá ro si
köz gyû lés tag já nak, mint te le pü lé si kép vi se lõ nek az
Ötv.-ben biz to sí tott va la mely jo gát. Az Al kot mány bí ró ság 
ko ráb ban meg ál la pí tot ta, hogy „[a] fõ vá ro si köz gyû lé si
kép vi se lõ jog ál lá sa, az egyes köz gyû lé si kép vi se lõk jo gai
és kö te les sé gei azo no sak; sem az Ötv. 19.  § (1) be kez dé se,
sem más elõ írása nem ál la pít meg a te le pü lé si kép vi se lõk
jog ál lá sá tól kü lön bö zõ spe ci á lis ren del ke zé se ket a fõ vá ro -
si köz gyû lé si kép vi se lõk nek. Rá juk is vo nat ko zik a sza bad 
man dá tum, a kép vi se lõi egyen lõ ség és a te le pü lés egé -
széért vál lalt fe le lõs ség elve”. (101/B/2001. AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 1472, 1481.) Az Ötv. 19.  § (2) be kez dés
a) pont já ban rög zí tett és a te le pü lé si kép vi se lõ ket meg il le -
tõ fel vi lá go sí tás ké ré si (kér de zé si) joga a kép vi se lõi meg -
bí za tás tel je sí té sé nek alap ve tõ esz kö ze. A kép vi se lõ e jo -
go sult sá gá nak tel je sí té sét szol gál ja az, hogy a fel vi lá go sí -
tás ra kért tiszt ség vi se lõk (fõ vá ros ban fõ pol gár mes ter, fõ -
pol gár mes ter-he lyet tes, fõ jegy zõ, bi zott ság el nö ke) az ülé -
sen vagy leg ké sõbb ti zen öt na pon be lül írás ban ér de mi vá -
laszt kö te le sek adni. Az Ötv. maga nem csak a fel vi lá go sí -
tás ké ré sé nek for má it nem sza bá lyoz za, de nem tar tal maz
arra néz ve sem sza bá lyo zást, hogy a kép vi se lõ a vá laszt
mi kor és ho gyan jo go sult el fo gad ni vagy el nem fo gad ni.
És azt sem sza bá lyoz za, hogy mi tör tén jen ak kor, ha a vá -
laszt a kép vi se lõ nem fo gad ja el. E kér dé sek ren de zé sé ben
te hát az ön kor mány za ti ren de le tek nek (így az Ör.-nek is)
igen nagy a moz gás te re, hi szen alap ve tõ en e ren de le tek te -
rem tik meg a fel vi lá go sí tás-ké rés egyes jogi for má it, me -
lyek a leg több ön kor mány zat ese té ben az Or szág gyû lés
Ház sza bá lyá ban is mert in ter pel lá ció és kér dés (in ter ro gá -
ció) sza bá lya i nak a va la mi lyen szin tû át vé te lét je len tik.

2.2. Az Ör. azon ban a fel vi lá go sí tás-ké rés for mái és
rész let sza bá lyai kö zött olyan ren del ke zé se ket is tar tal maz, 
me lyek túl men nek a szer ve ze ti és mû kö dé si rend sza bá -
lyo zá sá ra vo nat ko zó ön kor mány za ti au to nó mia ha tá ra in.
Az Ör. 19.  § (3) be kez dé se egy fik ci ót tar tal maz, ami kor
ki je len ti, hogy amennyi ben az in ter pel lá ló kép vi se lõ az
ülé sen nincs je len, az in ter pel lá ci ót vissza vont nak, il let ve
az írás ban ki osz tott vá laszt el fo ga dott nak kell te kin te ni.
E sza bály je len té se az, hogy ha a kép vi se lõ (akár ment he tõ, 
akár nem ment he tõ) ok ból az ülé sen nincs je len (és eb bõl
a szem pont ból nem is kü lön böz tet a kö zött, hogy az ülés
egé szén, vagy csak az in ter pel lá ci ók meg tár gya lá sa ide -
jén), ak kor a kér dé sét vissza vont nak kell te kin te ni, il let ve
úgy kell te kin te ni, hogy õ a vá laszt el fo gad ta. A tá ma dott
sza bály két szem pont ból is kor lá toz za a kép vi se lõk szá má -
ra az Ötv.-ben biz to sí tott fel vi lá go sí tás-ké ré si jo got: egy -
részt a tá vol lé tü ket azo no sít ja a fel vi lá go sí tás ké rés rõl
 való le mon dás sal (vissza vont nak te kin ti az in ter pel lá ci ót),
más részt a vá laszt an nak el le né re a kép vi se lõ ál tal el fo ga -
dott nak te kin ti, hogy er rõl a kép vi se lõ nyi lat koz ha tott vol -

na. Ez utób bi más meg fo gal ma zás ban azt je len ti, hogy az
Ör. 19.  § (3) be kez dé se a vá lasz adó vé le mé nyét he lyet te sí -
ti a kép vi se lõ vé le mé nyé vel. Mind két meg ol dás alapve -
tõen el len té tes az Ötv. 19.  §-ában sza bá lyo zott kép vi se lõi
jo gok kal, hi szen nem a kép vi se lõi jo go sult ság ér vé nye sí -
té si for má it és ke re te it, ha nem ép pen a jo go sult ság re la tív
(az adott eset re vo nat ko zó) ki üre sí té sét, meg szün te té sét
sza bá lyoz za. Az Ör., mint a fõ vá ro si köz gyû lés szer ve ze ti
és mû kö dé si rend jé re vo nat ko zó ren de le ti sza bá lyo zás,
a fel vi lá go sí tás-ké rés for má i nak és rész let sza bá lya i nak
a meg ál la pí tá sa so rán rög zít he ti, hogy a tá vol lé võ kép vi se -
lõ ál tal be nyúj tott in ter pel lá ció nem tár gyal ha tó (azt el nap -
olt nak kell te kin te ni), de nem foszt hat ja meg a kép vi se lõt
at tól a jo gá tól, hogy a fel vi lá go sí tás-ké ré sé re ér de mi vá -
laszt kap jon. Az Ötv. maga is azt rög zí ti, hogy a fel vi lá go -
sí tás-ké rés re az ülé sen vagy leg ké sõbb ti zen öt na pon be lül
írás ban vá laszt kell adni. Az Ötv. „ér de mi vá laszt kell
adni” for du la tá val el len té tes az, hogy az Ör. sze rint az in -
ter pel lá ci ót vissza vont nak kell te kin te ni. A vá lasz kép vi -
se lõ ál ta li el fo ga dott sá gá ra fel ál lí tott fik ció pe dig a kép vi -
se lõ alap ve tõ al kot má nyos jo ga i val is el len té tes hely ze tet
te remt.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy az Ör. 19.  § (3) be kez dé se el len té tes az Ötv. 19.  §
(2) be kez dés a) pont já ba fog lalt kép vi se lõi fel vi lá go sí tás
ké ré si jog gal, ezért azt, mint ma ga sabb szin tû jog sza -
bállyal el len té tes ön kor mány za ti ren de le ti sza bályt, az Al -
kot mány 44/A.  § (2) be kez dé sé re te kin tet tel, meg sem mi sí -
tet te.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ja a fi gyel met, hogy a kér -
dé ses sza bály egyéb ként is egy ön ma gá ban rej lõ el lent -
mon dást (cont ra dic tio in ad jec to) tar tal maz, hi szen egy
vissza vont(nak te kin tett), azaz már nem lé te zõ in ter pel lá -
ci ó ra nem is le het vá la szol ni, va gyis a ,,vá lasz el fo ga dott -
nak te kin ten dõ” for du lat ér tel met len.

3. Az Al kot mány bí ró ság továb biak ban az Ör.-nek
a kép vi se lõ-tes tü le ti (fõ vá ro si köz gyû lé si) ülés ve ze té sé re, 
az ülé sen  való hoz zá szó lá sok ra vo nat ko zó sza bá lya it vizs -
gál ta. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban fog lal -
ko zott már a kép vi se lõ-tes tü le tek mû kö dé sé nek sza bá lyo -
zá sá val. A 308/B/2000. AB ha tá ro zat össze fog la ló jel leg -
gel rög zí tet te, hogy a he lyi ön kor mány za tok mû kö dé sé nek 
szer ve ze ti ke re te it és rend jét, — né hány ga ran ci á lis sza bá -
lyon túl, — az Ötv. ke ret jel leg gel sza bá lyoz za. Mi vel az
Ötv. a kép vi se lõ-tes tü let mû kö dé se te kin te té ben csak az
alap ve tõ, ga ran ci á lis sza bá lyo kat ha tá roz za meg, az Al kot -
mány a 44/A.  § (1) be kez dé se pe dig a he lyi ön kor mány za -
tok alap jo gai, alap ve tõ ha tás kö rei közé so rol ja a kép vi se -
lõ-tes tü let azon jo gát, hogy a tör vény ke re tei kö zött ön ál -
ló an ala kít ja szer ve ze tét és mû kö dé si rend jét, így ön kor -
mány za ti sza bá lyo zá si kör be tar to zik az ülés me ne té nek,
a ta nács ko zás rend jé nek, a kér dé sek, a hoz zá szó lá sok,
a vita le zá rá sa stb. rész le tes sza bá lya i nak a meg ha tá ro zá sa. 
(ABH 2001, 1380, 1383.) Ugyan ez a ha tá ro zat to váb bi lé -
nye ges meg ál la pí tá so kat tett, ami kor ki mond ta: „[m]inõ sí -
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tett több ség gel a kép vi se lõ- tes tü let a sa ját mû kö dé se kö ré -
ben ön kor lá to zó sza bá lyo kat hoz hat”, il let ve, hogy „[a]
sza bad vé le mény nyil vá ní tás al kot má nyos alap jo gá ból
nem kö vet ke zik, hogy bár mely tes tü let ülé sén a tes tü let
tag jai kor lát lan szám ban és idõ tar tam ban szól hat nak hoz -
zá.” (ABH 2001, 1383–1384.)

3.1. A kép vi se lõi hoz zá szó lás idõ ke ret ben  való meg ha -
tá ro zá sát az Al kot mány bí ró ság ko ráb ban ho zott ha tá ro za -
tá ban is már a kép vi se lõ-tes tü let ön kor lá to zó ren del ke zé -
sé nek fog ta fel. Ezen túl me nõ en ki mond ta, hogy „[a] kép -
vi se lõi hoz zá szó lás a vé le mény nyil vá ní tás egy mód ja ként
(for má ja ként) fog ha tó fel, de mint ilyen nem áll fo ko zott
vé de lem alatt. (...) [H]atá ro zott kü lönb sé get kell ten ni
a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga és a vé le mény nyil vá ní -
tás meg je le ní té sé nek for má ja, mód ja kö zött. A vé le mény -
nyil vá ní tás sza bad sá ga – al kot má nyos alap jog ként – fo ko -
zott vé del met él vez, azt csak az em be ri mél tó ság hoz, a be -
csü let hez és a jó hír név hez  való jo gok vé del me – mint kül -
sõ kor lá tok – kor lá toz hat ják. Más a hely zet azon ban a vé -
le mény kül sõ meg je le ní té sé nek for má já val, mód já val kap -
cso lat ban. Erre néz ve ugyan is a tes tü let nek, mint au to nóm
kö zös ség nek jo gá ban áll olyan (ön)kor lá to zó ren del ke zé -
se ket al kot ni, ame lyek ga ran tál hat ják a tes tü let za var ta lan
mû kö dé sét. Ezek a he lyi sza bá lyok gya kor la ti lag olyan tû -
ré si ha tárt von nak meg, ame lyen be lül ma rad va még biz to -
sít ha tó az ér de mi tes tü le ti mû kö dés.” [33/1998. (VI. 25.)
AB ha tá ro zat, ABH 1998, 256, 260–261.]

Ko ráb bi ál lás pont ját meg erõ sít ve az Al kot mány bí ró ság
hang sú lyoz za, hogy „az ön kor mány za ti mû kö dés leg fon -
to sabb for má ja a kép vi se lõ-tes tü let mun ká ja, hi szen egy -
részt a vá lasz tó pol gá rok kö zös sé ge az õt meg il le tõ he lyi
ön kor mány zás hoz  való jo got el sõ sor ban köz ve tett mó don,
va gyis a vá lasz tott tes tü let út ján gya ko rol ja, más részt,
mert az ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kö rök a kép vi se lõ
tes tü le tet il le tik meg [Ötv. 9.  § (1) be kez dés], a kép vi se -
lõ-tes tü let ülé sén a kép vi se lõi hoz zá szó lá sok ra néz ve ki -
ala kí tott ön kor lá to zó sza bá lyok a tes tü le ti mun ka, az ön -
kor mány za ti dön tés ho za tal ha té kony sá gát, vég ered mény -
ben az ön kor mány za ti fel ada tok el lá tá sát és ha tás kö rök
ered mé nyes gya kor lá sát szol gál ják.” (834/B/2003.,
a továb biak ban: Abh., ABH 2006, 2012, 2017–2018.) A
ta nács ko zás ke re te i nek a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály -
zat ban tör té nõ meg vo ná sa alap ve tõ en a ta nács ko zá sok el -
hú zó dá sá nak a meg aka dá lyo zá sát szol gál ják, – és mint az
ön kor mány za ti sza bá lyo zá si au to nó mia kö ré ben mi nõ sí -
tett több ség gel meg al ko tott elõ írások, – ön ma guk ban nem
alkot mány elle nesek.

3.2. Az in dít vá nyo zó alap ve tõ en azért tart ja az Ötv.-vel 
el len té tes nek és így alkot mány elle nesnek az Ör. vizs gált
sza bá lya it, mert azok nem egy for mán biz to sít ják a kép vi -
se lõi jo gok gya kor lá sát, va gyis sér tik a kép vi se lõi jo gok
egyen lõ sé gé re vo nat ko zó Ötv.-be li sza bályt. Az Ör. vi ta -
ve ze té si, vita le zá rá si és sza va zá si sza bá lyai  valóban tar -
tal maz nak olyan ren del ke zé se ket, me lyek a kép vi se lõ cso -

por tok egy kép vi se lõ jé nek, il let ve a füg get len kép vi se lõk -
nek meg ha tá ro zott hoz zá szó lá si, kér de zé si jo got en ged -
nek.

Az ilyen ter mé sze tû sza bá lyok ról az Al kot mány bí ró ság
az Abh.-ban a kö vet ke zõ ket ál la pí tot ta meg: „A kép vi se -
lõ-tes tü le tek tag jai, a he lyi kép vi se lõk az adott ön kor -
mány zat szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott mó don ala kít hat nak kép vi se lõ-cso por to kat (frak ci ó -
kat). Az Al kot mány, az Ötv. és más tör vény sem ren del ke -
zik az ön kor mány za ti kép vi se lõ cso por tok ról, er rõl te hát
a szer ve zet ala kí tás jo gá val élve sza ba don dönt het a köz -
gyû lés, meg tart va a tör vényi elõ írást, hogy ön kor mány za ti
ren de let ben, az SzMSz-ben hoz za meg ezt a dön té sét. (...)
A kép vi se lõ cso por to kat nem csak az in dít vánnyal érin tett
ön kor mány zat nál, ha nem más ön kor mány za tok nál is mun -
ká juk se gí té se, kép vi se lõi te vé keny sé gük össze han go lá sa
ér de ké ben hoz zák lét re a kép vi se lõk. A kép vi se lõk el sõd -
le ges fel ada ta a tes tü le ti dön tés ho za tal ban  való rész vé tel,
va gyis az elõ ter jesz tésekben sze rep lõ dön té si ja vas la tok
meg is me ré se és ér té ke lé se után az azok ról  való sza va zás,
hi szen a kép vi se lõ-tes tü let egy dön tés ho zó szerv, mely
dön té se it tag ja i nak sza va za tai alap ján tud ja meg hoz ni. A
frak ció in téz mé nyé nek SzMSz-en be lü li meg te rem té se
szük ség sze rû en ma gá val hoz za, hogy a frak ció (a mû kö -
dés sza bá lyo zá si au to nó mia ke re té ben meg al ko tott) tes tü -
le ti mû kö dé si, vi ta ve ze té si sza bá lyok ban is meg je le nik.
(...) A te le pü lé si kép vi se lõk jo gai és kö te les sé gei azo no -
sak. A frak ció ve ze tõ ugyan is egy olyan kép vi se lõ, akit
más kép vi se lõk a kép vi se lõi te vé keny sé gük (va gyis el sõd -
le ge sen a dön tés ho za tal ban  való rész vé te lük) össze han go -
lá sa cél já ból bíz nak meg e fel adat tal és aki õket kép vi se li
a vita so rán. A frak ció és a frak ció ve ze tõ léte ter mé sze te -
sen nem von ja el a kép vi se lõk jo gát vé le mé nyük ön ál ló
meg je le ní té sé re. A frak ció ve ze tõ azon ban szük ség kép pen
több kép vi se lõt (az Ör. ese tén leg alább he tet) kép vi sel. (...) 
[N]em kell szük ség sze rû en egyen lõ ség je let ten ni a kép vi -
se lõk és frak ció ve ze tõk hoz zá szó lá si le he tõ sé ge közé, hi -
szen nem tel je sen azo nos jog ál lá sú sze mé lyek rõl van szó.
Az Ör. ezen sza bá lya nem el ve szi vagy csök ken ti a frak -
cióhoz nem tar to zó vagy ép pen frak ció tag kép vi se lõk hoz -
zá szó lá si jo gát, ha nem a kép vi se lõ-tes tü le ti dön tés ho za tal -
nak egy, a tör vény ben nem sza bá lyo zott, de al kot má nyo -
san meg te remt he tõ sze rep lõ jét, a frak ció ve ze tõ kép vi se lõt
ré sze sí ti e meg bí za tá sá hoz iga zo dó hoz zá szó lá si le he tõ -
ség ben.” (Abh., ABH 2006, 2012, 2018–2019.)

Az itt ki fej tet tek alap ján az Al kot mány bí ró ság nem ta -
lál ta az Ötv.-be üt kö zõ nek és így alkot mány elle nesnek
sem az Ör. 23.  § (3) be kez dé sét, 26.  § (1) be kez dé sét, 28.  §
(2) be kez dé sét és a 31.  § (3) be kez dé sét, ezért az ezek re
vo nat ko zó in dít vány részt el uta sí tot ta.

4. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor kü lön vizs gál ta
az Ör. 28.  § (1) be kez dé sét. E ren del ke zés az egyes na pi -
ren di (tár gya lá si) pon tok kal össze füg gõ vita le zá rá sát sza -
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bá lyoz za. A fõ sza bály sze rint amennyi ben „a na pi rend hez
több fel szó la ló nincs, az el nök a vi tát le zár ja.” Az Ör. (sok
más ön kor mány za ti tes tü let SzMSz-éhez ha son ló an) is me -
ri a vita le zá rá sá nak olyan mód ját is, ami kor még van az
adott kér dés hez fel szó la lást be je len tett kép vi se lõ. Az erre
vo nat ko zó sza bály lé nye ge, hogy a vita le zá rá sát a frak ció -
ve ze tõ vagy az ál ta la meg bí zott sze mély, il let ve a füg get -
len kép vi se lõ, leg fel jebb egy-egy al ka lom mal ja va sol hat -
ja, mely kér dés ben a Köz gyû lés vita és fel szó la lás nél kül
ha tá roz. Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint ez a sza -
bály az Abh.-ban le fek te tett el vek és a ko ráb bi ha tá ro za tok 
tük ré ben nem te kint he tõ az Ötv. 19.  §-ába üt kö zõ nek.

Az Ör. azon ban azt rög zí ti, hogy a ja vas lat meg sza va zá -
sa ese tén a hoz zá szó lás ra je lent ke zett kép vi se lõk hoz zá -
szó lá si jo gu kat el ve szí tik. Ez után va la mennyi kép vi se lõ -
cso port egy-egy kép vi se lõ je, il let ve a füg get len kép vi se lõ
2 perc ben is mer tet he ti ál lás pont ját. Az Ör.-nek a hoz zá -
szó lás ra je lent ke zett kép vi se lõk hoz zá szó lá si jo gá nak el -
ve szí té sé re vo nat ko zó sza bá lya az Al kot mány bí ró ság
meg íté lé se sze rint túl megy és túl mu tat azon a ha tá ron, me -
lyen be lül az ön kor mány za tok tes tü le ti mû kö dé sük sza bá -
lyo zá sá ra vo nat ko zó au to nó mi á ja – az Ör. ren del ke zé sei
és az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé se e) pont ja ke re tei
kö zött – ér vé nye sül het. Az Ör. 27.  § (2) és (3) be kez dé sei
már ele ve idõ kor lá tok közé szo rít ják a hoz zá szó lá so kat
(10, 5, il let ve 4 perc).

A hoz zá szó lás hoz  való kép vi se lõi jog ter mé sze te sen
nem ab szo lút és nem is ab szo lu ti zál ha tó. A vita olyan le zá -
rá sá val, mely a már hoz zá szó lás ra je lent ke zett kép vi se lõ -
ket meg foszt ja a hoz zá szó lá si le he tõ ség tõl, alap ve tõ en és
lé nye ge sen kor lá toz za azt az alap ve tõ kép vi se lõi jo got,
mely a kép vi se lõ-tes tü let dön té se i nek elõ ké szí té sé ben
 való rész vé tel re, il let ve a he lyi köz ügyek meg vi ta tá sá ra
vo nat ko zik. A vita le zá rá sa után ugyan is sza va zás (dön tés) 
kö vet ke zik, a kép vi se lõ an nak el le né re nem mond hat ja el
vé le mé nyét, hogy azt az Ör. más sza bá lya i nak meg fele -
lõen je lez te az ülést ve ze tõ el nök nél. Ez a faj ta vita le zá rá si 
sza bály meg foszt ja a kép vi se lõt at tól is, hogy az adott na -
pi ren di pont tár gyá hoz (az adott he lyi köz ügy höz) kap cso -
ló dó an az Ör. 27.  § (5) be kez dé se alap ján az elõ ter jesz tést
érin tõ mó do sí tás ra, ki egé szí tés re, pon to sí tás ra te gyen ja -
vas la tot (mó do sí tó in dít vány). Az Ötv. 19.  § (1) be kez dé -
sé be fog lalt kép vi se lõi jo gok kal csak olyan meg ol dás
egyez tet he tõ össze, mely az ülés el hú zó dá sa vagy más ok -
ból tör té nõ „som más” vi ta le zá rás ese tén a már be je lent ke -
zett kép vi se lõk nek biz to sít ja a hoz zá szó lá si jog gya kor lá -
sát, újabb hoz zá szó lás ra je lent ke zé se ket azon ban már
ilyen kor az ülést ve ze tõ el nök nem fo gad hat el.

Az Ötv. 19.  § (1) be kez dé sé be üt kö zés  miatt, az Al kot -
mány 44/A.  § (2) be kez dé se alap ján így alkot mány elle nes
sza bályt az Al kot mány bí ró ság meg sem mi sí tet te. Mi vel
a meg sem mi sí tés a 28.  § (1) be kez dés nek csak egy mon da -

tát érin tet te, az Al kot mány bí ró ság a ha tá ro zat ren del ke zõ
ré szé ben meg ál la pí tot ta a meg sem mi sí tés foly tán meg ma -
ra dó ha tá lyos szö ve get is.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 214/H/2004.

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
55/2009. (VI. 24.) OGY 

határozata

a Legfelsõbb Bíróság elnökének 
megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés az Al kot mány 48. §-ának (1) be kez dé -
se, va la mint az 1997. évi LXVI. tör vény 69. §-ának (1) be -
kez dé se alap ján

dr. Baka And rást

hat évre a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké vé meg vá laszt ja.

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
56/2009. (VI. 24.) OGY 

határozata

a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó
Testülete tisztségviselõinek és tagjainak, valamint

felügyelõ bizottsága elnökének és egy tagjának
megválasztásáról*

Az Or szág gyû lés

a nem ze ti hír ügy nök ség rõl szó ló 1996. évi CXXVII.
tör vény 13. §, 17. § és 20. §-a alap ján

dr. Ba y er Jó zse fet

a Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü let el nö ké vé,

dr. Víz ke lety Ma ri annt

a Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü let el nök he lyet te sé vé,

Cser nyánsz ky Ju di tot,
dr. Ho va nyecz Lász lót,
dr. Ilos vai Gá bort,
Pap Má ri át,
Si pos Ba lázst és
Szi ko ra Jó zse fet

a Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü let tag já vá,

dr. Ha la si Ti bort

a fel ügye lõ bi zott ság el nö ké vé,

dr. Lan tos Er zsé be tet

a fel ügye lõ bi zott ság tag já vá

– 2009. jú li us 18-tól – meg vá laszt ja.

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
57/2009. (VI. 24.) OGY 

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

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

Az Or szág gyû lés

a Men tel mi, össze fér he tet len sé gi és man dá tum vizs gá ló
bi zott ság ba

dr. De utsch Ta más he lyett

dr. Bal sai Ist vánt

a bi zott ság al el nö ké vé,

dr. Bal sai Ist ván tag sá gi he lyé re

Ágh Pé tert

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
58/2009. (VI. 24.) OGY 

határozata

az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását
felügyelõ eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak 

megválasztásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY
határozat módosításáról*

Az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv vég re haj tá sát fel -
ügye lõ ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak meg -
vá lasz tá sá ról szó ló 56/2006. (XII. 20.) OGY határozat a
kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

dr. De utsch Ta más he lyett

dr. Hor váth Zsol tot (Veszp rém)

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
59/2009. (VI. 24.) OGY 

határozata

a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól
szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás
országgyûlési ellenõrzését szolgáló eseti bizottság

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
58/2007. (VI. 26.) OGY határozat módosításáról**

A mû sor ter jesz tés és a di gi tá lis át ál lás sza bá lya i ról szó -
ló tör vény ben meg ha tá ro zott pá lyá za ti el já rás or szág gyû -
lé si el len õr zé sét szol gá ló ese ti bi zott ság tiszt ség vi se lõ i nek 
és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 58/2007. (VI. 26.)
OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés a bi zott ság ba

dr. De utsch Ta más he lyett

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.

dr. Cser-Pal ko vics And rást

a bi zott ság al el nö ké vé

meg vá laszt ja.

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
60/2009. (VI. 24.) OGY

határozata

az éghajlatvédelmi kerettör vény elõkészítésérõl*

Az Or szág gyû lés te kin tet tel arra, hogy
a) az em be ri te vé keny ség ál tal a lég kör be jut ta tott

üveg ház ha tá sú gá zok ál tal oko zott ég haj lat vál to zás Ma -
gyar or szág szá má ra is nö ve ke dõ koc ká za to kat je lent a ter -
mé sze ti rend sze rek sta bi li tá sa, a tár sa dal mi és gaz dál ko dá -
si fel té te lek fenn tar tá sa szem pont já ból;

b) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sa el sõ sor ban
a fosszi lis tü ze lõ anya gok fel hasz ná lá sá hoz kö tõ dik és Ma -
gyar or szág füg gõ sé ge a fo ko za to san ki me rü lõ, kí ná la tá -
ban csök ke nõ fosszi lis tü ze lõ anya gok be ho za ta lá tól je len -
tõs po li ti kai, gaz da sá gi és kör nye ze ti prob lé má kat ered mé -
nyez;

c) a je len le gi gaz da sá gi vál ság is sür ge ti a kör nye zet vé -
del mi és gaz da ság élén kí té si in téz ke dé sek össze kap cso lá -
sát, össz hang juk mi e lõb bi meg te rem té sét;

d) a Nem ze ti Fenn tart ha tó Fej lõ dés Ta nács 2009. ja -
nuárjában el fo ga dott ál lás fog la lá sá ban ég haj lat vé del mi
kerettör vény ki dol go zá sát kez de mé nyez te, amely rög zí ti
a klí ma vál to zás sal kap cso la tos leg fon to sabb ha zai cé lo kat
és te en dõ ket, az üveg ház ha tá sú gá zok or szá gos ki bo csá tá -
sá nak csök ken té sét és fel sõ ha tár ér té ke it, a nem meg úju ló
ener gia hor do zók ha zai fel hasz ná lá sá nak je len le gi és táv la -
ti kor lá to zá sát, il let ve a meg úju ló ener gia for rá sok – a je -
len le gi nél sok kal ha té ko nyabb sza bá lyo zás sal is elõ moz -
dít ha tó – bõ ví té si le he tõ sé ge it
a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. Fel ké ri a Nem ze ti Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Ta ná csot
az ég haj lat vé del mi kerettör vény ja vas lat szak ma po li ti kai
elõ ké szí té sé re. Az Or szág gyû lés a tör vényjavaslat elõ ké -
szí té sé nek ko or di ná lá sá ra és be nyúj tá sá ra a par la men ti
frak ci ók Nem ze ti Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Ta nács ba de le -
gált tag ja it kéri fel.

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2. Fel ké ri to váb bá a Kor mányt, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi át, il let ve az érin tett po li ti kai, tár sa dal mi és gaz -
da sá gi szer ve ze te ket, hogy mû köd je nek köz re a tör -
vényjavaslat el ké szí té sé ben.

3. A par la men ti frak ci ók Nem ze ti Fenn tart ha tó Fej lõ -
dé si Ta nács ba de le gált tag jai a ja vas la tot a 2009. de cem be -
ri kop pen há gai klí ma csúcs ered mé nye i re fi gye lem mel
– a szük sé ges szak mai-tár sa dal mi egyez te té sek után – leg -
ké sõbb 2010. feb ru ár 28-ig ter jesszék az Or szág gyû lés elé.

4. Az ég haj lat vé del mi kerettör vény

a) ad jon át fo gó meg ol dást – a ha zai adott sá gok, a nem -
zet kö zi és az eu ró pai kö zös sé gi együtt mû kö dés bõl adó dó
fel té te lek figye lembe véte lével – az ég haj lat vál to zás sal
össze füg gõ öko ló gi ai, tár sa dal mi és gaz da sá gi prob lé mák -
ra és azok oka i ra, haj tó erõ i nek kel lõ ha té kony sá gú mér -
sék lé sé re olyan esz köz rend szer meg valósításával, amely
a fenn tart ha tó ság ke re tei kö zött biz to sít ja a ma gyar tár sa -
da lom szük ség le te i nek ki elé gí té sét;

b) ha tá roz za meg az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá -
nak 2050-ig tör té nõ lép csõ ze tes csök ken té sé nek ma gyar -
or szá gi ha tár ér té ke it a ve szé lyes mér té kû glo bá lis ég haj -
lat vál to zás el ke rü lé sé hez szük sé ges glo bá lis ki bo csá -
tás-csök ken té si fel té te lek figye lembe véte lével;

c) ala poz za meg egy olyan sza bá lyo zá si rend szer be ve -
ze té sét, mely a gaz da sá gi és tu do má nyos tech ni kai fel té te -
lek nek, az öko ló gi ai rend sze rek tû rõ ké pes sé gé nek, a tár sa -
da lom  valós szük ség le te i nek és az ener gia el lá tás biz ton sá -
ga szem pont ja i nak figye lembe véte lével, il let ve a b) pont -
ban fog lal tak kal össz hang ban üte me zet ten mér sé kel je
a ha zai tár sa da lom összes fosszi lis ener gia fel hasz ná lá sát;

d) ha tá roz za meg az ég haj lat vál to zás ha tá sa i hoz  való
al kal maz ko dás ha zai fel ada ta it, ezek meg valósításának le -
he tõ sé ge it és esz kö ze it, hogy a tár sa da lom és gaz da sá gi
élet min den sze rep lõ je a meg fe le lõ tu dás és esz kö zök bir -
to ká ban – a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé vel – le gyen
fel ké szül ve az ég haj lat vál to zás ká ros ha tá sai el le ni vé de -
ke zés re;

e) ha tá roz za meg – a vár ha tó vál to zá sok hoz  való jobb
al kal maz ko dás ér de ké ben – a ha zai öko szisz té mák al kal -
maz ko dó ké pes sé ge ja ví tá sá nak le he tõ sé ge it és az az zal
kap cso la tos fel ada to kat, to váb bá te gyen ja vas la tot Ma -
gyar or szág ter mé sze tes nö vény ta ka ró já nak szük sé ges
mér té kû re konst ruk ci ó já ra;

f) te remt sen ke re tet a fenn tart ha tó mó don meg ter melt
meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá nak bõ ví té sét, il -
let ve az ener gia ta ka ré kos ság és ener gia ha té kony ság ja ví -
tá sát szol gá ló ha té ko nyabb sza bá lyo zás ki ala kí tá sá hoz;

g) já rul jon hoz zá a tár sa dal mi igaz sá gos ság hoz, a gaz -
da ság élén kí té sé hez és a fog lal koz ta tás nö ve lé sé hez, ha té -
kony köz gaz da sá gi ösz tön zõ ket és meg fe le lõ pénz ügyi
for rá so kat te remt ve a szer ke zet vál to zás hoz szük sé ges la -
kos sá gi, kö zös sé gi és gaz da sá gi ener gia ha té kony sá gi és
meg úju ló ener gia be ru há zá sok hoz;

h) ha tá roz za meg az ég haj lat vál to zás hoz kap cso ló dó
tár sa dal mi tu da tos ság erõ sí té sé vel, il let ve a ku ta tás-fej -
lesz tés sel kap cso la tos fel ada to kat;

i) tar tal maz za a szük sé ges jogi sza bá lyo zást a fel so rolt
cé lok el éré sé re, össz hang ban az Al kot mánnyal, a ha tá lyos
ma gyar klí ma vé del mi jog sza bá lyok kal, a Nem ze ti Ég haj -
lat vál to zá si Stra té gi á val, a Nem ze ti Ég haj lat vál to zá si
Prog ram mal, és az Eu ró pai Unió jog rend sze ré nek  való
meg fe le lés kö ve tel mé nyé vel, va la mint az EU klí ma-ener -
gia cso mag ba tar to zó jog sza bá lyok ha zai jog rend be tör té -
nõ be ve ze té sé vel.

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

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
61/2009. (VI. 24.) OGY

határozata

a mozgásában korlátozott személy parkolási
igazolványára vonatkozó szabályozás szigorításáról*

Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy sza bá lyoz za
újra a moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vá -
nyá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, en nek ér de ké ben
a szük sé ges tár sa dal mi és szak mai egyez te té se ket vé gez ze
el, és ezen egyez te té sek alap ján leg ké sõbb 2009. jú li us
31-ig gon dos kod jon a szük sé ges ren de le ti sza bá lyo zás
meg al ko tá sá ról, to váb bá ter jessze az Or szág gyû lés elé
a szük sé ges tör vényi sza bá lyo zás meg al ko tá sá ról  szóló ja -
vas la tát.

Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a ren de le ti
sza bá lyo zás ki ala kí tá sa, il let ve a tör vényi sza bá lyo zás ra
vo nat ko zó ja vas la ta meg al ko tá sa so rán a kö vet ke zõk re le -
gyen fi gye lem mel:

a) dif fe ren ci ál tan sza bá lyoz za újra a moz gá sá ban kor -
lá to zott sze mély par ko lá si iga zol vá nyá ra jo go sul tak kö rét
és al kos son olyan sza bá lyo zást, amely el ha tá rol ja egy más -
tól egy fe lõl a 18 év fe let ti sú lyo san fo gya té kos, ille tõ leg
sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek ré szé re, to váb bá
a 18 év alatt sú lyo san fo gya té kos, avagy sú lyos moz gás -
kor lá to zott sze mély ré szé re ki adott „A” tí pu sú par ko lá si
iga zol ványt, más fe lõl a nem sú lyo san, de fo gya té kos, ille -
tõ leg nem sú lyo san, de moz gás kor lá to zott sze mé lyek ré -
szé re ki adott „B” tí pu sú par ko lá si iga zol vány,

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) ala kít son ki dif fe ren ci ált sza bá lyo zást az „A” tí pu sú, 
il let ve a „B” tí pu sú par ko lá si iga zol vá nyok kül sõ meg je le -
né se, meg je lö lé se, il let ve az ezek hez kap cso ló dó jo go sult -
sá gok te kin te té ben, a fo gya té kos ság és a moz gás kor lá to -
zott ság sú lyá hoz iga zo dó ked vez mé nyek kel,

c) a moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol -
vá nyá val el kö ve tett vissza élé sek vissza szo rí tá sa, il let ve
el ke rü lé se ér de ké ben ve zes sen be leg fel jebb két órás par -
kol ási idõ tar tam-kor lá to zást a „B” tí pu sú par ko lá si iga zol -
vány vo nat ko zá sá ban,

d) a moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol -
vá nyá nak alap já ul is szol gá ló szak vé le mény ki adá sát utal -
ja füg get len tes tü let, (egy erre a cél ra fel ál lí tan dó or -
vos-tes tü let), avagy a ren del te té sé nél fog va e fel adat el lá -
tá sá ra ka pa ci tás sal ren del ke zõ Or szá gos Re ha bi li tá ci ós és
Szo ci á lis Szak ér tõi In té zet (a továb biak ban: ORSZI) ha -
tás kö ré be az zal, hogy 2010. ja nu ár 1-jétõl be kell ve zet ni
egy, a cél nak meg fe le lõ új vizs gá la ti el já rást. Vizs gál ja
meg to váb bá az új vizs gá la ti el já rás be ve ze té se elõtt le já ró
par ko lá si iga zol vá nyok au to ma ti kus, vizs gá lat nél kü li
meg hosszab bí tá sá nak le he tõ sé gét meg fe le lõ, az iga zol vá -
nyok új vizs gá la ti el já rás alap ján tör té nõ cse ré jé re ele gen -
dõ idõt nyúj tó vég sõ ha tár idõ meg ha tá ro zá sa mel lett,

e) a már ki adott, de még le nem járt par ko lá si iga zol vá -
nyok nak az új par ko lá si iga zol vány ra tör té nõ cse ré jét
meg fe le lõ ha tár idõ meg ha tá ro zá sá val te gye kö te le zõ vé az -
zal, hogy azon moz gá sá ban kor lá to zott sze mé lyek, akik
par ko lá si iga zol vá nyá nak ki ál lí tá sá ra az ORSZI ál tal ké -
szí tett szak vé le mény alap ján ke rült sor, to váb bi sze mé lyes
vizs gá lat ra az OR SZI-nál meg je len ni nem kö te le sek, ha -
nem a ren del ke zés re álló ira tok alap ján szü le tik dön tés az
új par ko lá si iga zol vány ki adá sá ról. Azon moz gá sá ban kor -
lá to zott sze mé lyek ese tén azon ban, akik nek par ko lá si iga -
zol vá nya nem az ORSZI ál tal ké szí tett szak vé le mény alap -
ján ke rült ki bo csá tás ra, az új par ko lá si iga zol vány az
ORSZI ál tal – sze mé lyes vizs gá lat alap ján – ké szí tett szak -
vé le mény alap ján ál lít ha tó ki,

f) az el lo pott és el ve szett moz gás kor lá to zott par ko lá si
iga zol vá nyok ki szû ré se, ez ál tal a vissza élé sek csök ken té -
se ér de ké ben az iga zol vá nyok el len õr zé sé be von ja be
– a rend õrségen és a köz te rü let fel ügye lõ kön kí vül – a par -
ko lá si el len õrö ket, oly mó don, hogy ezen iga zol vá nyok kal 
kap cso la tos ada tok le ké ré se vo nat ko zá sá ban – az adat vé -
de lem re vo nat ko zó jog sza bá lyok elõ írásainak meg tar tá sa
mel lett – kor lá to zott és cél hoz kö tött hoz zá fé ré si jo got biz -
to sít szá muk ra a par kol ási iga zol vány-nyil ván tar tás hoz,

g) vizs gál ja meg, hogy a moz gá sá ban kor lá to zott sze -
mély par ko lá si iga zol vá nyá val tör té nõ vissza élé sek hez
kap cso ló dó köz igaz ga tá si el já rá si le he tõ sé gek, to váb bá
a bün te tõ jo gi, il let ve sza bály sér té si jogi fe le lõs ség re vo ná -
si le he tõ sé gek al kal ma sak-e ezen cse lek mé nyek ke ze lé sé -

re, kel lõ en szi go rú ak-e, és a vizs gá lat ered mé nyé hez ké -
pest a szük sé ges jog al ko tá si lé pé se ket te gye meg!

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

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

Béki Gab ri el la s. k., Tóth Gyu la s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1098/2009. (VI. 24.) Korm.

határozata

a krízishelyzetbe került személyek támogatására
rendelkezésre álló elõirányzat felhasználását elõsegítõ 

tanácsadó testület létrehozásáról

1. A Kor mány a krí zis hely zet be ke rült sze mé lyek tá -
mo ga tá sá ra ren del ke zés re álló elõ irány zat meg fe le lõ fel -
hasz ná lá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben ta nács adó tes tü le tet
(a továb biak ban: Tes tü let) hoz lét re.

2. A Tes tü let leg alább öt fõ bõl áll. A Tes tü let tag ja it
a szo ci á lis te vé keny sé get el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek,
ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok és az egy há zak ja vas la ta
alap ján a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) kéri fel.

3. A Tes tü let fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a krí zis -
hely zet be ke rült sze mé lyek tá mo ga tá sá ra ren del ke zés re
álló ke ret összeg fel hasz ná lá sát, és a fel hasz ná lás ál ta lá nos
szem pont ja i val kap cso lat ban a mi nisz ter ré szé re ja vas la tot 
te het.

4. A Tes tü let tag jai te vé keny sé gü ket dí ja zás nél kül lát -
ják el.

5. A Tes tü let a mû kö dé sé nek rend jét maga ha tá roz za
meg.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

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

Az Országos Választási Bizottság
307/2009. (VI. 24.) OVB

határozata

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

határozatot:

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

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

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 2-án alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy gyógy szer tár ban csak
gyógy sze re ket le hes sen áru sí ta ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a 305/2007.
(VIII. 23.) OVB szá mú ha tá ro za tá val hi te le sí tet te az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát. Az Al kot mány bí ró ság

63/2009. (VI. 18.) AB ha tá ro za tá val meg sem mi sí tet te az
OVB ha tá ro za tát, és a bi zott sá got új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta,
hogy a gyógy szer tá rak vo nat ko zá sá ban már több ko ráb bi
ha tá ro za tá ban ki fej tet te, hogy azok lé te sí té se és mû kö dé se
te kin te té ben a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Al kot mány) 9.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt vál lal ko zás hoz  való jog és a ver -
seny sza bad ság kor lá to zás alá esik az egész ség hez  való
jog gal össze füg gés ben. Ezért szi go rú an be ha tá rolt
a gyógy szer tá rak ban a gyógy sze re ken kí vül for gal maz ha -
tó ter mé kek köre. A 2/2008. (I. 8.) EüM ren de let ér tel mé -
ben a gyógy szer tá rak ban csak olyan, gyógy szer nek nem
mi nõ sü lõ ter mék tar tá sa és for gal ma zá sa le het sé ges, ame -
lyek az egész ség meg õr zé sé hez és fenn tar tá sá hoz szo ro san 
kap cso lód nak. E ter mé kek áru sí tá sá nak le he tõ sé ge elõ se -
gí ti a gyógy szer tá rak ver seny ké pes sé gét, míg egy ered mé -
nyes nép sza va zás ese tén ez a le he tõ sé gük je len tõ sen be -
szû kül ne. Az AB meg íté lé se sze rint a nép sza va zás ra fel -
ten ni kí vánt kér dés cél ja az, hogy a jog al ko tó min den fé le
vá lo ga tás nél kül zár ja ki a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ
ter mé kek gyógy szer tá ri áru sí tá sát. Az Al kot mány bí ró ság
ál lás pont ja sze rint a vizs gált kér dés alap ján le foly ta tott
nép sza va zás ered mé nye a gyógy szer tá rak vo nat ko zá sá ban 
az Al kot mány ban fog lalt vál lal ko zás hoz  való jog, mint
alap jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra
kö te lez né a jog al ko tót.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak ra te kin -
tet tel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, az Al kot -
mány 9.  §-ának (2) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé -
koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Hal mai Gá bor s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nök he lyet te se
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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