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Törvény

2008. évi V.
törvény

a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokról szóló

Stockholmi Egyezmény kihirdetésérõl*

1. § Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a
környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ
anyagokról szóló, Stockholmban, 2001. május 24-én elfo-
gadott Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyûlés az Egyezményt e törvénnyel ki-
hirdeti.

3. § Az Egyezmény angol nyelvû hiteles szövege** és
annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

STOCKHOLMI EGYEZMÉNY
A KÖRNYEZETBEN TARTÓSAN MEGMARADÓ

SZERVES SZENNYEZÕ ANYAGOKRÓL

Az egyezmény Részes Felei,
felismerve, hogy a környezetben tartósan megmaradó

szerves szennyezõ anyagok mérgezõ tulajdonságokkal
rendelkeznek, ellenállóak a lebomlással szemben, bioló-
giailag felhalmozódnak, valamint levegõn, vízen keresz-
tül, illetve vándorló állatfajok segítségével országhatáro-
kon átterjednek és kibocsátásuk helyétõl távol rakódnak
le, ahol a szárazföldi és vízi ökoszisztémákban felhalmo-
zódnak,

annak tudatában, hogy – fõként a fejlõdõ országokban –
a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ
anyagoknak való helyi kitettség különösen a nõknek, és
rajtuk keresztül a következõ generációknak egészségi ká-
rokat okoz,

elismerve, hogy az Északi sarkvidék ökoszisztémái és
az ott élõ közösségek különösen veszélyeztetettek a kör-
nyezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anya-
gok biológiai feldúsulása miatt, és hogy hagyományos táp-
lálékuk szennyezettsége közegészségügyi kérdés,

tudatában annak, hogy a környezetben tartósan megma-
radó szerves szennyezõ anyagok esetén globális lépésekre
van szükség,

figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Környezeti
Programját vezetõ Kormányozó Tanácsnak 19/13 C szá-
mú, 1997. február 7-i határozatát az emberi egészség és a

környezet védelme érdekében teendõ nemzetközi intézke-
dések kezdeményezésérõl olyan lépések megtételére, me-
lyek csökkentik és/vagy megszüntetik a környezetben tar-
tósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok kibocsá-
tását,

emlékeztetve a vonatkozó nemzetközi környezetvédel-
mi egyezmények, különösen a nemzetközi kereskedelem-
ben részt vevõ, meghatározott veszélyes vegyi anyagok és
növényvédõ szerek elõzetes tájékoztatáson alapuló jóvá-
hagyási eljárásáról (PIC) szóló Rotterdami Egyezmény,
valamint a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra
szállításának és elhelyezésének ellenõrzésérõl szóló
Bázeli Egyezmény – beleértve a 11. cikkének keretében
meghozott regionális egyezményeket – vonatkozó rendel-
kezéseire,

továbbá emlékeztetve a Környezetrõl és Fejlõdésrõl
szóló Riói Nyilatkozat és az Agenda 21 vonatkozó intéz-
kedéseire,

elismerve, hogy az elõvigyázatosság minden Részes Fél
alapvetõ érdeke, amely benne foglaltatik ezen Egyez-
ményben,

felismerve, hogy ezen Egyezmény és más, a kereskede-
lem és a környezetvédelem területére vonatkozó nemzet-
közi megállapodások kölcsönösen támogatják egymást,

megerõsítve, hogy az államoknak, az Egyesült Nemze-
tek Alapokmányával és a nemzetközi jog elveivel össz-
hangban, szuverén joguk kiaknázni saját erõforrásaikat sa-
ját környezeti és fejlesztési politikájuknak megfelelõen, és
felelõsséggel biztosítaniuk kell, hogy a hatáskörük vagy
ellenõrzésük alatt álló tevékenységek ne okozzanak kárt
más állam környezetében vagy olyan területen, amely kí-
vül esik nemzeti fennhatóságuk határán,

figyelembe véve a fejlõdõ országok – köztük is fõleg a
legfejletlenebbek – és az átmeneti gazdaságú országok kö-
rülményeit és egyedi igényeit, különösen a vegyi anyag-
gazdálkodásra vonatkozó nemzeti lehetõségek megerõsí-
tésének szükségességét, beleértve a technológiacserét, a
gazdasági és mûszaki segítség nyújtását és a Részes Felek
közötti együttmûködés ösztönzését,

egészében figyelembe véve az 1994. május 6-án Barba-
doson elfogadott, a Fejlõdõ Kis Szigetállamok Fenntart-
ható Fejlõdéséért létrehozott Akcióprogramot,

megjegyezve a fejlett és fejlõdõ államok lehetõségeit,
valamint az államoknak a Környezetrõl és Fejlõdésrõl
szóló Riói Nyilatkozat 7. elvében kifejezett közös, bár dif-
ferenciált felelõsségét,

felismerve a magánszektor és a nem kormányzati szer-
vek jelentõs hozzájárulását a környezetben tartósan meg-
maradó szerves szennyezõ anyagok kibocsátásának csök-
kentéséhez és/vagy megszüntetéséhez, 2006.7.31. HU Az
Európai Unió Hivatalos Lapja L 209/3,

kiemelve annak fontosságát, hogy a környezetben tartó-
san megmaradó szerves szennyezõ anyagok gyártói fele-
lõsséget vállaljanak a termékeik által okozott káros hatáso-
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* A törvényt az Országgyûlés a 2008. február 18-i ülésnapján fogadta el.
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mában található.



kért, és tájékoztassák a felhasználókat, a kormányokat és a
nyilvánosságot ezen vegyi anyagok veszélyes tulajdonsá-
gairól,

tudatában annak, hogy a környezetben tartósan megma-
radó szerves szennyezõ anyagok által okozott káros hatá-
sok megelõzése érdekében életciklusuk minden szakaszá-
ban intézkedéseket kell tenni,

megerõsítve a Környezetrõl és Fejlõdésrõl szóló Riói
Nyilatkozat 16. elvét, mely kijelenti, hogy a nemzeti ható-
ságoknak törekedniük kell a környezeti költségek interna-
lizációjának és gazdasági eszközök alkalmazásának ösz-
tönzésére, figyelembe véve azt a megközelítést, hogy a
szennyezõ – elvben – viseli a szennyezés költségeit, kellõ
tekintettel a közérdekre és a nemzetközi kereskedelem és
beruházások torzítása nélkül,

ösztönözve azon államokat, melyek nem rendelkeznek
növényvédõ szerekre és ipari vegyi anyagokra vonatkozó
szabályozó és értékelõ tervekkel, ilyen tervek készítésére,

felismerve a környezetbarát alternatív eljárások és ve-
gyi anyagok fejlesztésének és felhasználásának jelentõ-
ségét,

eltökélve arra, hogy megóvják az emberi egészséget és a
környezetet a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagok által okozott káros hatásoktól,
a következõkben állapodtak meg:

1. cikk

Célkitûzés

Figyelembe véve a Környezetrõl és Fejlõdésrõl szóló
Riói Nyilatkozat 15. elvében kifejezett elõvigyázatossági
megközelítést, ezen Egyezmény célja az emberi egészség
és a környezet megóvása a környezetben tartósan megma-
radó szerves szennyezõ anyagoktól.

2. cikk

Meghatározások

Ezen Egyezmény alkalmazásában:
a) ,,Részes Fél”: olyan állam vagy regionális gazdasági

integrációs szervezet, mely hozzájárult ahhoz, hogy ezen
Egyezmény kötelezze, és mely számára az Egyezmény ha-
tályban van;

b) ,,Regionális gazdasági integrációs szervezet”: egy
adott régió szuverén államai által létesített olyan szerve-
zet, amelyet a tagállamai hatáskörrel ruháztak fel az
Egyezmény által szabályozott kérdésekre, és amely meg-
felelõ felhatalmazást kapott arra, hogy, belsõ eljárási sza-
bályaival összhangban, az Egyezményt aláírja, megerõsít-
se, jóváhagyja vagy csatlakozzon ahhoz;

c) ,,Jelen lévõ és szavazó Részes Felek”: a jelen lévõ és
igennel vagy nemmel szavazó Részes Felek.

3. cikk

Szándékos gyártásból és felhasználásból származó
kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére

szolgáló intézkedések

(1) Minden Részes Fél:
a) megtiltja és/vagy megteszi a szükséges jogi és köz-

igazgatási intézkedéseket, hogy megszüntesse:
(i) az A. mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vonat-

kozó gyártását és felhasználását a melléklet rendelkezései
szerint; és

(ii) az A. mellékletben felsorolt vegyi anyagokra vo-
natkozó importját és exportját a (2) bekezdés rendelkezé-
sei szerint; és

b) korlátozza a B. mellékletben felsorolt vegyi anya-
gokra vonatkozó gyártását és felhasználását a melléklet
rendelkezései szerint.

(2) Minden Részes Fél intézkedést tesz annak biztosítá-
sára, hogy:

a) az A. vagy B. mellékletben felsorolt bármely vegyi
anyagot importálja kizárólag:

(i) környezetkímélõ ártalmatlanítás céljából; vagy
(ii) olyan felhasználásra vagy céllal, melyet a Részes

Fél számára engedélyeztek az A. vagy a B. melléklet értel-
mében;

b) az A. mellékletben felsorolt bármely vegyi anyagot,
melynek gyártására vagy felhasználására speciális kivétel
van hatályban, vagy a B. mellékletben felsorolt bármely
vegyi anyag, melynek gyártására vagy felhasználására
speciális kivétel vagy elfogadható cél van hatályban, szá-
mításba véve a meglévõ nemzetközi, elõzetes tájékoztatá-
son alapuló jóváhagyási eljárás vonatkozó intézkedéseit,
exportálja kizárólag:

(i) a 6. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatáro-
zott környezetkímélõ ártalmatlanítás céljából; vagy

(ii) olyan Részes Félnek, mely számára engedélyezték
ezen vegyi anyag felhasználását az A. vagy a B. melléklet
értelmében; vagy

(iii) olyan államnak, mely nem Részes Fele ezen
Egyezménynek, mely éves tanúsítványt adott az exportáló
Részes Félnek. Az ilyen tanúsítvány részletesen leírja a
vegyi anyag szándékos felhasználását, és tartalmaz egy
nyilatkozatot, hogy, erre a vegyi anyagra vonatkozóan, az
importáló állam elkötelezett:

a) az emberi egészség és a környezet védelmére a ki-
bocsátások minimalizálására vagy megakadályo-
zására szolgáló szükséges intézkedések megtéte-
lével;

b) a 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott intézke-
dések teljesítésére; és
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c) a B. melléklet II. részének 2. bekezdésében leírt
intézkedések teljesítésére, ahol alkalmazható.
A tanúsítványnak ugyancsak tartalmaznia kell
bármely megfelelõ támogató dokumentációt, mint
például becikkezett törvények, szabályozó eszkö-
zök vagy közigazgatási vagy politikai útmutatá-
sok. Az exportáló Részes Félnek a tanúsítványt to-
vábbítania kell a Titkárságnak a kézhezvételtõl
számított hatvan napon belül;

c) az A. mellékletben felsorolt bármely vegyi anyagot,
melynek gyártására vagy felhasználására már egyik Ré-
szes Fél számára sincs hatályban speciális kivétel, nem ex-
portálnak ettõl a Részes Féltõl, kivéve környezetkímélõ
ártalmatlanítás céljából;

d) ezen bekezdés céljából az „állam, mely nem Fele az
Egyezménynek” magában foglal, egy konkrét vegyi
anyagra vonatkozóan, egy államot vagy egy regionális
gazdasági integrációs szervezetet, mely erre a vegyi
anyagra vonatkozóan nem egyezett bele, hogy kösse az
Egyezmény.

(3) Minden Részes Fél, mely rendelkezik új növény-
védõ szerekre vagy új ipari vegyi anyagokra vonatkozó
egy vagy több szabályozási és értékelési tervvel, szabályo-
zási intézkedéseket foganatosít azon új növényvédõ szerek
és új ipari vegyi anyagok gyártásának és felhasználásának
megelõzése céljából, melyek, a D. melléklet 1. bekezdésé-
ben leírt kritériumokat számításba véve, a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok tulajdon-
ságait mutatják.

(4) Minden Részes Fél, mely rendelkezik növényvédõ
szerekre vagy ipari vegyi anyagokra vonatkozó egy vagy
több szabályozási és értékelési tervvel, ahol lehetséges,
figyelembe veszi ezen tervekben a D. melléklet 1. bekez-
désében leírt kritériumokat a jelenleg használatban lévõ
növényvédõ szerek vagy ipari vegyi anyagok felmérése-
kor.

(5) Amennyiben az Egyezmény máshogy nem rendelke-
zik, az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik egy vegyi
anyag laboratóriumi szintû kutatásban vagy referencia-
mintaként felhasználandó mennyiségeire.

(6) Bármely Részes Fél, mely rendelkezik speciális ki-
vétellel az A. mellékletnek megfelelõen, vagy speciális ki-
vétellel vagy elfogadható céllal a B. mellékletnek meg-
felelõen, megfelelõ intézkedéseket foganatosít annak biz-
tosítására, hogy az ezen kivétellel vagy céllal végzett bár-
mely gyártás vagy felhasználás kivitelezésekor úgy járnak
el, hogy megelõzzék vagy minimalizálják az emberek ki-
tettségét és a környezetbe történõ kibocsátást. Kivételes
felhasználáskor vagy elfogadható céllal, mely magában
foglalja a környezetbe történõ szándékos kibocsátást a
normál mûködés körülményei között, az ilyen kibocsátást
a szükséges minimumszintre kell szorítani, az alkalmaz-
ható szabványok és útmutatók figyelembevételével.

4. cikk

A speciális kivételek jegyzéke

(1) Létrejön egy jegyzék az A. mellékletben vagy a
B. mellékletben felsorolt speciális kivételekkel bíró Ré-
szes Felek azonosítására. Nem azonosítja azokat a Részes
Feleket, amelyek az A. melléklet vagy a B. melléklet bár-
mely Részes Fél által alkalmazható cikkeit alkalmazzák. A
jegyzék karbantartását a Titkárság végzi, és annak nyilvá-
nosan elérhetõnek kell lennie.

(2) A jegyzékben a következõknek kell szerepelnie:
a) az A. mellékletbõl és a B. mellékletbõl vett speciális

kivételtípusok listája;
b) azon Részes Felek felsorolása, akik az A. melléklet

vagy a B. melléklet speciális kivételeiben részesülnek; és
c) minden egyes speciális kivétel lejárati idõpontjának

felsorolása;

(3) Bármely Állam, Részes Féllé válását követõen, a
Titkársághoz eljuttatott írásbeli értesítés útján bejegyeztet-
heti magát az A. mellékletben vagy a B. mellékletben fel-
sorolt egy vagy több speciális kivételre.

(4) Minden, egy adott vegyi anyagra vonatkozó speciá-
lis kivétel bejegyzése elévül az Egyezmény hatálybalépé-
sének idõpontját követõ ötödik évben, amennyiben nem
szerepel az egyik Részes Fél által speciális korábbi idõ-
pont a jegyzékben, vagy a (7) bekezdés alapján hosszabbí-
tás engedélyezése nem történt.

(5) A Részes Felek konferenciája elsõ ülésén dönt a
jegyzékben lévõ bejegyzések felülvizsgálati eljárásáról.

(6) Egy jegyzékben lévõ bejegyzés felülvizsgálatát
megelõzõen a vonatkozó Részes Félnek jelentést kell to-
vábbítania a Titkárság felé annak igazolására, hogy to-
vábbra is szüksége van ezen speciális kivételre. A Titkár-
ságnak a jelentést el kell juttatnia minden Részes Félhez. A
bejegyzések felülvizsgálatát az összes rendelkezésre álló
adat alapján kell végrehajtani. Ezt követõen a Részes Fe-
lek konferenciája, amennyiben megfelelõnek ítéli, javasla-
tot terjeszthet elõ a vonatkozó Részes Félnek.

(7) A Részes Felek konferenciája, a vonatkozó Részes
Fél kérésére, döntést hozhat egy speciális kivétel lejárati
idejének meghosszabbításáról legfeljebb öt évig terjedõ
idõszakra. Döntéshozatalában a Részes Felek konferenciá-
ja kellõen figyelembe veszi a fejlõdõ és az átmeneti gazda-
ságú országok Részes Feleinek sajátságos körülményeit.

(8) Bármely Részes Fél bármikor visszavonhatja bár-
mely, speciális kivételre vonatkozó bejegyzését a jegyzék-
bõl a Titkársághoz eljuttatott írásos bejelentés útján. A
visszavonás a bejelentésben meghatározott idõben lép ha-
tályba.

(9) Amikor egy adott típusú speciális kivételre már egy
Részes Fél sincs bejegyezve, erre vonatkozóan újabb be-
jegyzést a továbbiakban nem lehet tenni.
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5. cikk

Nem szándékos gyártás és felhasználásból származó
kibocsátások csökkentésére vagy megszüntetésére

szolgáló intézkedések

Minden Részes Fél legalább a következõ intézkedése-
ket foganatosítja a C. mellékletben felsorolt vegyi anya-
gok mindegyikének antropogén forrásokból származó
összes kibocsátásának csökkentésére, a további minimali-
zálásuk, vagy ahol megvalósítható, végleges kiküszöbölé-
sük érdekében:

a) akcióprogram vagy, ahol lehetséges, regionális vagy
szubregionális akcióprogram kidolgozása az Egyezmény ha-
tálybalépését követõ két éven belül, és azt követõen annak
teljesítése a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kibocsá-
tásának azonosítására, jellemzésére és taglalására, valamint a
b)–e) albekezdések megvalósításának elõsegítésére, a
7. cikkben meghatározott megvalósítási terv részeként. Az
akcióprogram tartalmazza a következõ elemeket:

(i) a jelenlegi és az elõrevetített kibocsátások értékelé-
se, beleértve a forrás leltár és a kibocsátás becslések kidol-
gozását és karbantartását, figyelembe véve a C. melléklet-
ben azonosított forráskategóriákat;

(ii) a Részes Félnek az ilyen kibocsátások kezelésére
vonatkozó törvényeinek és politikájának hatékonyságérté-
kelése;

(iii) az ezen bekezdésben megadott kötelezettségek ki-
elégítését célzó stratégiák, figyelembe véve az (i) és
(ii) bekezdésben lévõ értékeléseket;

(iv) az ezen stratégiákkal kapcsolatos és azoknak tuda-
tában végzett oktatás és képzés ösztönzésére tett lépések;

(v) az ezen stratégiákról és a bekezdésben leírt kötele-
zettségek kielégítésében elért sikereikrõl szóló áttekinté-
sek minden öt évben; az ilyen áttekintéseket a 15. cikknek
megfelelõen beadott jelentésekhez kell csatolni;

(vi) az akcióprogram, valamint a benne foglalt straté-
giák és intézkedések megvalósításának ütemterve;

b) azon elérhetõ, kivitelezhetõ és megvalósítható intéz-
kedések alkalmazásának elõsegítése, melyekkel eredmé-
nyesen elérhetõ a kibocsátások csökkentésének vagy a for-
rások kiküszöbölésének egy valószerû és jelentõségteljes
szintje;

c) a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok kialakulásá-
nak és kibocsátásának megelõzésére az alternatív vagy mó-
dosított anyagok, termékek és eljárások fejlesztésének ösz-
tönzése, és, ahol alkalmazhatónak ítélik, alkalmazásának
megkövetelése, figyelembe véve a C. mellékletben megadott,
megelõzési és kibocsátáscsökkentési intézkedésekre vonat-
kozó általános útmutatást és a Részes Felek konferenciájának
döntése alapján elfogadandó útmutatókat;

d) azon forráskategóriákba esõ új források esetén, me-
lyek a Részes Fél szerint ilyen intézkedések megtételét in-
dokolják az akcióprogramjában, az elérhetõ legjobb tech-
nikák alkalmazásának ösztönzése és, az akcióprogramjá-
nak megvalósítási ütemtervével összhangban, megkövete-

lése, különös kezdeti figyelemmel a C. melléklet II. részé-
ben azonosított forráskategóriákra. Az ezen melléklet II.
részében felsorolt kategóriákba tartozó új forrásokra vo-
natkozó elérhetõ legjobb technikák alkalmazásának köve-
telményeit a lehetõ leghamarabb be kell vezetni, de nem
késõbb mint négy évvel azt követõen, hogy az Egyezmény
ezen Részes Fél számára hatályba lép. Az azonosított kate-
góriák esetén a Részes Felek alkalmazhatják a legjobb kör-
nyezeti gyakorlatot. Az elérhetõ legjobb technikák és leg-
jobb környezeti gyakorlat alkalmazásakor a Részes Felek-
nek figyelembe kell venni az ezen mellékletben megadott,
megelõzési és kibocsátáscsökkentési intézkedésekre vo-
natkozó általános útmutatást és a Részes Felek konferen-
ciájának döntése alapján elfogadandó, az elérhetõ legjobb
technikákról és legjobb környezeti gyakorlatról szóló út-
mutatást;

e) az akcióprogramjának megfelelõen az elérhetõ leg-
jobb technikák és legjobb környezeti gyakorlat alkalmazá-
sának ösztönzése:

(i) meglévõ forrásokra, a II. részben felsorolt forráska-
tegóriákon belül és a C. melléklet III. részében felsorolt
forráskategóriákon belül; és

(ii) új forrásokra, a C. melléklet III. részében felsorolt
forráskategóriákon belül, melyet a Részes Fél a d) albekez-
désben nem adott meg.

Az elérhetõ legjobb technikák és legjobb környezeti
gyakorlat alkalmazásakor a Részes Feleknek figyelembe
kell venni a C. mellékletben szereplõ, megelõzési és kibo-
csátás csökkentési intézkedésekre vonatkozó általános út-
mutatást, és az elérhetõ legjobb technikákról és legjobb
környezeti gyakorlatról szóló, a Részes Felek konferenciá-
jának döntése alapján elfogadandó útmutatókat;

f) ezen albekezdés és a C. melléklet vonatkozásában:
(i) ,,az elérhetõ legjobb technikák” jelentik a leghaté-

konyabb és fejlettebb szintjét azon tevékenységek és mû-
ködési módjaik fejlõdésének, melyek azon konkrét techni-
kák gyakorlati alkalmasságát jelzik, melyek általában
a C. melléklet I. részében felsorolt vegyi anyagok kibocsá-
tásának és a környezetre mint egészre gyakorolt káros ha-
tásaiknak megelõzésére, és ahol ez nem megvalósítható,
általánosságban a csökkentésére tervezett kibocsátási kor-
látok alapját képezik. Ebben a tekintetben:

(ii) ,,technikák” magukban foglalják az alkalmazott tech-
nológiákat és a berendezés tervezésének, megépítésének,
karbantartásának, üzemeltetésének és lebontásának módját;

(iii) ,,elérhetõ” jelenti azokat a technikákat, melyek
hozzáférhetõek az üzemeltetõ számára, és melyek olyan
mértékben fejlettek, hogy a vonatkozó ipari szektorban
megvalósíthatóak, gazdaságilag és mûszakilag megvaló-
sítható körülmények között, figyelembe véve a költség-
haszon megfontolásokat; és

(iv) ,,legjobb” a leghatékonyabb a környezet mint
egész védelmének magas általános szintjének elérésében;

(v) ,,legjobb környezeti gyakorlat” a környezeti szabá-
lyozó intézkedések és stratégiák kombinációjának leg-
megfelelõbb alkalmazása;
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(vi) ,,új forrás” bármely forrás, melynek építése vagy
alapvetõ átalakítása legalább egy évvel a következõ idõ-
pontok elõtt elkezdõdött:

a) ezen Egyezmény hatálybalépése az adott Részes
Fél vonatkozásában; vagy

b) a C. melléklet módosításának hatálybalépése a vo-
natkozó Részes Fél számára, ahol a forrás kizáró-
lag ezen módosítás következtében került az
Egyezmény rendelkezései alá.

g) az ebbe az albekezdésbe tartozó elérhetõ legjobb
technikákra vonatkozó kötelezettségeinek kielégítésére
bármely Részes Fél alkalmazhat kibocsátási határértéke-
ket vagy üzemi szabványokat.

6. cikk

Árukészletekbõl és hulladékokból származó kibocsátások
csökkentésére vagy megszüntetésére szolgáló

intézkedések

(1) Annak biztosítására, hogy az A. vagy B. melléklet-
ben felsorolt vegyi anyagokból álló vagy azt tartalmazó
árukészleteket és a hulladékokat, beleértve a hulladékká
váló azon termékeket és cikkeket, melyek az A., a B. vagy
a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagokból állnak, azo-
kat tartalmazzák vagy azokkal szennyezettek, oly módon
kezeljenek, hogy védjék az emberi egészséget és a környe-
zetet, minden Részes Fél:

a) megfelelõ stratégiákat fejleszt ki a következõk azo-
nosítására:

(i) az A. vagy a B. mellékletben felsorolt vegyi anya-
gokból álló vagy azt tartalmazó árukészletek; és

(ii) használatban lévõ termékek és cikkek, illetve hulla-
dékok, melyek az A., a B. vagy a C. mellékletben felsorolt
vegyi anyagokból állnak, azokat tartalmazzák vagy azok-
kal szennyezettek;

b) az A. vagy a B. mellékletben felsorolt vegyi anya-
gokból álló vagy azokat tartalmazó árukészletek azonosí-
tása, a megvalósítható mértékig, az a) albekezdésben emlí-
tett stratégiák alapján;

c) az árukészletek kezelése, ahol alkalmazható, bizton-
ságos, hatékony és környezetbarát módon. Az A. vagy
a B. mellékletben felsorolt vegyi anyagok árukészleteit,
amelyek felhasználása az A. melléklet speciális kivételei,
vagy a B. melléklet speciális kivételei vagy elfogadható
céljai alapján már nem felhasználhatóak, kivéve a 3. cikk
(2) bekezdésében kivitelre engedélyezett árukészleteket,
hulladéknak kell tekinteni és a d) albekezdésben foglaltak
szerint kell kezelni;

d) megfelelõ intézkedéseket kell végrehajtani, hogy az
ilyen hulladékok, beleértve a hulladékká váló termékeket
és árucikkeket:

(i) környezetbarát módon legyenek kezelve, össze-
gyûjtve, szállítva és tárolva,

(ii) olyan módon kerüljenek lerakásra, hogy a környe-
zetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok

megsemmisüljenek, vagy irreverzibilisen átalakuljanak
oly módon, hogy ne mutassák a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyezõ anyagok tulajdonságait,
vagy más környezetbarát módon kerüljenek elhelyezésre,
amikor a megsemmisítés vagy irreverzibilis átalakítás kör-
nyezetvédelmi szempontból nem elõnyös vagy a környe-
zetben tartósan megmaradó szerves szennyezõanyag-tar-
talom alacsony, figyelembe véve a nemzetközi szabályo-
kat, szabványokat és útmutatókat, beleértve a (2) bekez-
désnek megfelelõen kialakíthatókat, illetve a vonatkozó, a
veszélyes hulladékok kezelésérõl szóló globális és regio-
nális szabályozó rendszereket,

(iii) engedélyezése ne történjen meg olyan lerakási mû-
veletekre, melyek a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezõ anyagok visszanyerésére, újrafeldolgo-
zására, regenerálására, közvetlen újrafelhasználására vagy
alternatív felhasználására vezethet, és

(iv) nemzetközi határokon át történõ szállításuk a vo-
natkozó nemzetközi szabályok, szabványok és útmutatá-
sok figyelembevétele nélkül ne történhessen meg;

e) erõfeszítéseket kell tenni azoknak a helyszíneknek
az azonosítására, amelyek az A., a B. vagy a C. melléklet-
ben felsorolt vegyi anyagokkal szennyezettek; amennyi-
ben ezen területek megtisztítására sor kerül, azt környezet-
barát módon kell végrehajtani.

(2) A Részes Felek konferenciájának a veszélyes hulla-
dékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésé-
nek ellenõrzésérõl szóló Bázeli Egyezmény megfelelõ tes-
tületeivel szoros kapcsolatot kell kialakítani, hogy többek
között:

a) meghatározzák a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezõ anyagok megsemmisítésének vagy irre-
verzibilis átalakításának azokat a szintjeit, melyek szüksé-
gesek annak biztosítására, hogy a D. melléklet 1. bekezdé-
sében meghatározott tulajdonságaik ne mutatkozzanak;

b) a fentiek alapján meghatározzák azt az eljárást, ame-
lyet környezetbarát elhelyezésnek ítélnek; és

c) együttmûködjenek, ahol alkalmazható, az A., a B. és
a C. mellékletben felsorolt vegyi anyagok koncentráció-
szintjeinek kialakításában annak érdekében, hogy megha-
tározzák az 1. cikk d) bekezdésének (ii) albekezdésében
említett, a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokra vonatkozó alacsony koncentrációt.

7. cikk

Végrehajtási terv

(1) Minden Részes Fél köteles:
a) kidolgozni egy végrehajtási tervet az Egyezmény-

ben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére és törekedni an-
nak végrehajtására;

b) eljuttatni végrehajtási tervét a Részes Felek konfe-
renciájának az Egyezmény erre vonatkozóan történõ ha-
tálybalépését követõ két éven belül; és
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c) felülvizsgálni és, ahol alkalmazható, naprakész álla-
potba hozni végrehajtási tervét rendszeres idõközönként
és a Részes Felek konferenciájának döntésével meghatáro-
zott módon.

(2) A Részes Feleknek, ahol alkalmazható, közvetlenül
vagy globális, regionális és szubregionális szervezeteken
keresztül kell együttmûködniük, értekezniük kell a nemze-
ti érdekcsoportokkal, beleértve a nõi csoportosulásokat és
azokat a csoportosulásokat, amelyek a gyermekek egész-
ségével foglalkoznak, annak érdekében, hogy végrehajtási
tervük fejlesztését, megvalósítását és napra késszé tételét
elõsegítsék.

(3) A Részes Feleknek törekedniük kell olyan lehetõsé-
gek hasznosítására és, ahol szükséges, kialakítására, me-
lyek segítségével a fenntartható fejlõdésrõl szóló stratégiá-
jukba integrálhatják a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezõ anyagokra vonatkozó nemzeti végre-
hajtási tervüket, ahol alkalmazható.

8. cikk

Vegyi anyagok felsorolása az A., B. és C. mellékletben

(1) Bármely Részes Fél javaslatot terjeszthet elõ a Tit-
kárság felé egy vegyi anyag A., B. és/vagy C. mellékletben
történõ felsorolására. A javaslatnak tartalmaznia kell a
D. mellékletben meghatározott adatokat. A javaslat elké-
szítése során a Részes Felet más Részes Felek és/vagy a
Titkárság is segítheti.

(2) A Titkárságnak igazolnia kell, hogy a javaslat tartal-
mazza a D. mellékletben meghatározott adatokat. Ha a Tit-
kárság meggyõzõdött róla, hogy a javaslat az így meghatá-
rozott adatokat tartalmazza, továbbítja a javaslatot A Kör-
nyezetben Tartósan Megmaradó Szerves Szennyezõ
Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság felé.

(3) A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a javaslatot, ru-
galmasan és átlátható módon kell alkalmaznia a D. mellék-
letben meghatározott kijelölési kritériumokat minden ren-
delkezésre bocsátott adat figyelembevételével, egységes
és kiegyensúlyozott módon.

(4) Amennyiben a Bizottság úgy határoz, hogy:
a) meggyõzõdött arról, hogy a kijelölési kritériumok

teljesülnek, a Titkárságon keresztül a javaslatot és a Bi-
zottság étékelését minden Részes Fél és megfigyelõ szá-
mára elérhetõvé teszi és ösztönözni õket az E. melléklet-
ben meghatározott adatok benyújtására; vagy

b) meggyõzõdött arról, hogy a kijelölési kritériumok
nem teljesülnek, a Titkárságon keresztül értesít minden
Részes Felet és megfigyelõt, a javaslatot és a Bizottság ér-
tékelését minden Részes Fél számára elérhetõvé teszi és a
javaslatot elutasítja.

(5) A (4) bekezdés alapján elutasított bármely javaslatot
bármely Részes Fél újra elõterjesztheti a Bizottság felé. Az
elõterjesztés tartalmazhatja a Részes Fél bármely megfon-
tolását, valamint a Bizottság további megfontolásának in-
doklását. Ha az eljárást követõen a Bizottság ismét eluta-
sítja a javaslatot, a Részes Fél kifogásolhatja a döntést és a
Részes Felek konferenciája következõ ülésén a kérdést
fontolóra veszi. A Részes Felek konferenciája a D. mellék-
let kijelölési kritériumainak, a Bizottság értékelésének, va-
lamint minden, bármely Részes Fél vagy megfigyelõ által
szolgáltatott kiegészítõ adat figyelembevételével dönthet
úgy, hogy a javaslatnak tovább kell mennie.

(6) Ahol a Bizottság úgy döntött, hogy a kijelölési krité-
riumok teljesülnek, vagy a Részes Felek konferenciája a
javaslat továbbhaladása mellett döntött, a Bizottságnak
folytatnia kell a javaslat felülvizsgálatát minden további
beérkezett vonatkozó adat figyelembevételével, és az
E. melléklet alapján el kell készítenie egy kockázati profil
tervezetet. A tervezetet a Titkárságon keresztül el kell jut-
tatnia minden Részes Félhez és megfigyelõhöz, be kell
gyûjtenie azok mûszaki megjegyzéseit, és a mûszaki meg-
jegyzések figyelembevételével el kell készítenie a kocká-
zati profilt.

(7) Ha az E. mellékletnek megfelelõen kialakított koc-
kázati profil alapján a Bizottság úgy dönt, hogy:

a) a vegyi anyag, a nagy távolságra jutó környezeti
szállítódása folytán, jelentõs károkat okozhat az emberi
egészségben és/vagy a környezetben úgy, hogy globális
cselekvésre van szükség, a javaslatnak tovább kell mennie.
A teljes tudományos bizonyosság hiánya nem akadályoz-
hatja meg a javaslat továbbhaladását. A Bizottság a Titkár-
ságon keresztül a döntéshez minden Részes Féltõl és meg-
figyelõtõl kérhet adatokat az F. mellékletben meghatáro-
zott megfontolásokhoz kapcsolódóan. Ezt követõen el kell
készítenie egy kockázatkezelési értékelést, amelynek tar-
talmaznia kell az adott vegyi anyagra vonatkozó lehetsé-
ges korlátozó rendszabályok elemzését ezen mellékletnek
megfelelõen; vagy

b) a javaslat nem halad tovább, a kockázati profilt a Tit-
kárságon keresztül el kell juttatni minden Részes Félhez és
megfigyelõhöz, és a javaslatot elutasítja.

(8) Bármely, a (7) bekezdés b) pontja alapján elutasított
javaslathoz bármely Részes Fél kérheti a Részes Felek
konferenciáját, hogy utasítsa a Bizottságot további adatok
begyûjtésére a javasló Részes Féltõl és más Részes Felek-
tõl egy évet meg nem haladó idõtartamban. Ezen idõszak
végén és a beérkezett információk alapján a Bizottságnak
újra meg kell vizsgálnia a javaslatot a (6) bekezdés alapján
a Részes Felek konferenciája által meghatározandó priori-
tásokkal. Ha az eljárást követõen a Bizottság ismét eluta-
sítja a javaslatot, a Részes Fél kifogásolhatja a döntést és a
Részes Felek konferenciája soron következõ ülésén a kér-
dést fontolóra veszi. A Részes Felek konferenciája az
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E. melléklet alapján elkészült kockázati vázlat alapján, a
Bizottság értékelésének, valamint minden, bármely Ré-
szes Fél vagy megfigyelõ által szolgáltatott kiegészítõ adat
figyelembevételével dönthet úgy, hogy a javaslatnak to-
vább kell mennie. Ha a Részes Felek Konferenciája úgy
dönt, hogy a javaslat tovább mehet, a Bizottságnak el kell
készítenie a kockázatkezelési értékelést.

(9) A Bizottságnak a (6) bekezdésben említett kockázati
profil és a (7) bekezdés a) pontjában vagy a (8) bekezdés-
ben említett kockázatkezelési értékelés alapján javaslatot
kell tennie, hogy a Részes Felek konferenciája megfontol-
ja-e a vegyi anyag felsorolását az A., a B. és/vagy a C. mel-
lékletben. A Részes Felek konferenciájának, kellõen
figyelembe véve a Bizottság javaslatait, beleértve bármely
tudományos bizonytalanságot, körültekintõen döntenie
kell a vegyi anyag felsorolásáról, meghatározva a vonat-
kozó szabályozó intézkedéseket, az A., a B. és/vagy a
C. mellékletben.

9. cikk

Információcsere

(1) Minden Részes Fél elõsegíti vagy vállalja a követke-
zõkre vonatkozó információk cseréjét:

a) a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagok gyártásának, felhasználásának és ki-
bocsátásának csökkentése vagy megszüntetése; és

b) a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagok alternatíváit, beleértve a kockázati té-
nyezõikre, valamint a gazdasági és a szociális költségeikre
vonatkozó információkat.

(2) A Részes Felek az (1) bekezdésben említett informá-
ciókat közvetlenül, vagy a Titkárságon keresztül cseré-
lik ki.

(3) Minden Részes Fél kijelöl egy nemzeti kapcsolat-
tartó személyt ezen információk cseréjére.

(4) A Titkárság a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezõ anyagokra vonatkozó információk te-
kintetében, beleértve a Részes Felek, kormányközi szerve-
zetek és nem kormányzati szervezetek által szolgáltatott
információkat, clearing-house mechanizmusként, infor-
mációbankként szolgál.

(5) Ezen Egyezmény vonatkozásában az emberek és a
környezet egészségére és biztonságára vonatkozó infor-
mációk nem tekintendõk bizalmasnak. A Részes Felek,
melyek ezen Egyezménynek megfelelõen egyéb informá-
ciót cserélnek, a kölcsönös megállapodás szerint védik a
bizalmas információkat.

10. cikk

A nyilvánosság tájékoztatása, társadalmi
tudatosság és képzés

(1) Minden Részes Fél, lehetõségeihez mérten, elõsegíti
és támogatja:

a) politikusai és döntéshozói körében a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyezõkre vonatkozó tu-
datosságot;

b) a nyilvánosság tájékoztatását a környezetben tartó-
san megmaradó szerves szennyezõ anyagokról elérhetõ
minden információval, az 5. cikk (9) bekezdésének figye-
lembevételével;

c) a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokról, valamint egészségre és környezet-
re gyakorolt hatásaikról és alternatíváikról szóló képzési
és társadalmi tudatosságot növelõ programok kidolgozását
és megvalósítását, különösen nõk, gyermekek és alacsony
képzettségûek számára;

d) a nyilvánosság részvételét a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyezõ anyagokkal és azok egész-
ségre és környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos kér-
désekben, valamint az azokra teendõ megfelelõ válaszlé-
péseinek kidolgozásában, beleértve az országos szintû
adatok szolgáltatásának lehetõségét ezen Egyezmény vég-
rehajtására vonatkozóan;

e) a munkások, tudósok, oktatók, valamint a mûszaki
személyzet és a vezetõk képzését;

f) az oktatásra és társadalmi tudatosságra vonatkozó
anyagok nemzeti és nemzetközi szinten történõ fejleszté-
sét és cseréjét; és

g) oktató és képzési programok kidolgozását és megva-
lósítását nemzeti és nemzetközi szinten.

(2) Minden Részes Fél, lehetõségein belül, biztosítja a
nyilvánosság hozzáférését az (1) bekezdésben részletezett
információkhoz, valamint ezen információk aktualizálá-
sát.

(3) Minden Részes Fél, lehetõségein belül, ösztönzi az
ipart és a hivatásos felhasználókat az (1) bekezdésben
részletezett információkkal való nemzeti, illetve,
amennyiben lehetséges, szubregionális, regionális és glo-
bális biztosításának elõsegítésére és támogatására.

(4) A környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokról és alternatíváikról szóló informá-
ciók biztosítása érdekében a Részes Felek alkalmazhatnak
biztonsági adatlapokat, jelentéseket, tömegtájékoztatási
eszközöket és egyéb kommunikációs eszközöket, vala-
mint felállíthatnak nemzeti vagy területi szintû informá-
ciós központokat.

(5) Minden Részes Fél megfontolás tárgyává teszi olyan
mechanizmusok kidolgozását, mint például a szennyezõ
anyagok kibocsátásának és szállításának jegyzéke, melyek
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az A., a B. vagy a C. mellékletekben felsorolt, kibocsátott
vagy lerakott vegyi anyagok éves mennyiségének becslé-
sére szolgáló információk összegyûjtésére és terjesztésére
alkalmasak.

11. cikk

Kutatás, fejlesztés és monitoring

(1) A Részes Felek, lehetõségeiken belül, országos és
nemzetközi szinten ösztönzik és/vagy vállalják a környe-
zetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok-
kal, illetve, ahol idevágó, alternatíváikkal és az újonnan je-
lentkezõ, a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokkal kapcsolatos kutatás, fejlesztés, mo-
nitoring és együttmûködés végzését, beleértve:

a) források és a környezetbe történõ kibocsátások;
b) jelenlét, szintek és trendek az emberekben és a kör-

nyezetben;
c) környezeti terjedés, sors és átalakulás;
d) az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt ha-

tások;
e) társadalmi-gazdasági és kulturális hatások;
f) a kibocsátások csökkentése és/vagy megszüntetése;

és
g) egyeztetett metodika a képzõ források leltárának és a

kibocsátások mérésére alkalmas analitikai technikáknak a
kialakítására.

(2) Az (1) bekezdésben leírt tevékenységek vállalásakor
a Részes Felek, lehetõségeiken belül:

a) támogatják és, ahol lehetséges, továbbfejlesztik azo-
kat a nemzetközi programokat, hálózatokat és szervezete-
ket, melyek célja meghatározni, vezetni, értékelni és finan-
szírozni a kutatásokat, adatgyûjtést és monitoringot, figye-
lembe véve, hogy szükség van az erõfeszítések megsok-
szorozásának minimalizálására;

b) támogatják a hazai és nemzetközi erõfeszítéseket a
nemzeti tudományos és mûszaki kutatás erõsítésére, külö-
nösen a fejlõdõ és az átmeneti gazdaságú országok esetén,
valamint elõsegítik az adatokhoz és elemzésekhez való
hozzáférést, és ezek cseréjét;

c) figyelembe veszik, különösen a pénzügyi és a mû-
szaki erõforrások terén, a fejlõdõ és átmeneti gazdaságú
országok szempontjait és szükségleteit, és együttmûköd-
nek lehetõségeik bõvítésében, hogy az a) és a b) albekez-
désben leírt erõfeszítésekben részt vehessenek;

d) kutatómunkát vállalnak a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyezõ anyagoknak a szaporodás-
biológiai egészségre gyakorolt hatásainak csökkentésére;

e) az ebben a bekezdésben említett kutatási, fejlesztési
és monitoring tevékenységük eredményeit idõben és rend-
szeresen elérhetõvé teszik a nyilvánosság számára; és

f) ösztönzik és vállalják az együttmûködést a kutatás-
ból, fejlesztésbõl és monitoringból származó információk
tárolásával és karbantartásával kapcsolatban.

12. cikk

Mûszaki segítségnyújtás

(1) A Részes Felek felismerik, hogy a fejlõdõ és átme-
neti gazdaságú országok Részes Felei kérésének eleget
tevõ idõszerû és megfelelõ segítség nyújtása elengedhetet-
len ezen Egyezmény sikeres végrehajtásához.

(2) A Részes Felek együttmûködnek és idõszerû és
megfelelõ segítséget nyújtanak a fejlõdõ és átmeneti gaz-
daságú országok Részes Feleinek, támogatva azokat,
figyelembe véve sajátságos szükségleteiket, az Egyez-
ményben foglalt kötelezettségeik teljesítésére szolgáló le-
hetõségeik szélesítésében és megerõsítésében.

(3) Ebben a tekintetben a fejlett országok Részes Felei
és lehetõségükhöz képest egyéb Részes Felek által nyúj-
tandó mûszaki segítség magába foglalja, ahogy alkalmas
és ahogy kölcsönösen megegyeznek, az Egyezményben
foglalt kötelezettségek végrehajtásával kapcsolatos képes-
ségek bõvítésére szolgáló mûszaki segítséget. E tekintet-
ben további útmutatást a Részes Felek konferenciája nyújt.

(4) A Részes Felek, ahol alkalmazható, megállapodáso-
kat kötnek a fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országok Ré-
szes Feleinek az Egyezményben foglalt kötelezettségeik
kielégítésével kapcsolatos mûszaki segítségnyújtás és a
technológia csere elõsegítésének céljából. Ezek a megálla-
podások magukban foglalnak olyan regionális és szub-
regionális központokat, melyek képesség fejlesztéssel és
technológiacserével támogatják a fejlõdõ és átmeneti gaz-
daságú országok Részes Feleit az Egyezményben foglalt
kötelezettségeik kielégítésében. E tekintetben további út-
mutatást a Részes Felek konferenciája nyújt.

(5) A Részes Felek, ezzel a cikkel összefüggésben, ma-
radéktalanul figyelembe veszik a legfejletlenebb országok
és a fejlõdõ kis szigetállamok sajátságos szükségleteit és
sajátságos helyzetét a mûszaki segítségnyújtással kapcso-
latos intézkedéseik során.

13. cikk

Pénzügyi források és mechanizmusok

(1) Minden Részes Fél vállalja, lehetõségein belül,
pénzügyi támogatás és ösztönzõk nyújtását azon nemzeti
tevékenységeinek tekintetében, melyek szándéka ezen
Egyezmény céljainak elérése a nemzeti terveknek, priori-
tásoknak és programoknak megfelelõen.

(2) A fejlett országok Részes Felei új és további pénz-
ügyi forrásokat nyújtanak a fejlõdõ és átmeneti gazdaságú
országok Részes Felei számára, hogy képessé tegyék azo-
kat azon végrehajtó intézkedések kölcsönösen megállapí-
tott teljes költségeinek térítésében, melyek az Egyezmény
követelményeit elégítik ki, a fogadó Részes Fél és a (6) be-
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kezdésben leírt mechanizmusban részt vevõ entitás közötti
megállapodás szerint. Önkéntes alapon és képességeinek
megfelelõen a többi Részes Fél is biztosíthat pénzügyi for-
rásokat. Az egyéb forrásokból származó hozzájárulásokat
is ösztönzik. Ezen kötelezettségek teljesítésekor számítás-
ba kell venni a pontosság, a kiszámíthatóság, a támogatá-
sok folyósításának kellõ idõzítésének szükségességét és a
terheknek a hozzájáruló Részes Felek közti megosztásá-
nak fontosságát.

(3) A fejlett országok Részes Felei és egyéb Részes Fe-
lek, lehetõségeiknek megfelelõen és nemzeti terveikkel,
prioritásaikkal és programjaikkal összhangban, ugyancsak
biztosíthatnak és a fejlõdõ és az átmeneti gazdaságú orszá-
gok Részes Felei hasznosíthatnak saját maguk részére
pénzügyi forrásokat ezen Egyezmény megvalósításában
egyéb bilaterális, regionális és multilaterális forrásokon
vagy csatornákon keresztül.

(4) Hogy a fejlõdõ országok Részes Felei ezen Egyez-
ményben vállalt kötelezettségeiket milyen mértékben va-
lósítják meg hatékonyan, függ a fejlett országok Részes
Feleinek az ezen Egyezményben vállalt, pénzügyi forrá-
sokra, mûszaki segítségnyújtásra és technológia átadásra
vonatkozó kötelezettségeinek hatékony végrehajtásától. A
tényt, hogy a fenntartható gazdasági és szociális fejlõdés
és a szegénység eltörlése az elsõ és kiemelkedõ prioritása a
fejlõdõ országok Részes Feleinek, teljesen figyelembe ve-
szik, megfelelõ megfontolásokat adva az emberi egészség
és a környezet védelmének szükségességének.

(5) A Részes Feleknek tevékenységük során teljes mér-
tékben figyelembe kell venniük a legkevésbé fejlett orszá-
gok és a fejlõdõ kis szigetállamok különleges szükségleteit
és meghatározott helyzetét tevékenységük során a támoga-
tás szempontjából.

(6) Az alábbiakban meghatározott mechanizmus szol-
gál a fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országok Részes Felei-
nek az Egyezmény végrehajtásában segítõ, segély vagy
koncessziós alapú, megfelelõ és fenntartható pénzügyi for-
rások ellátására. A mechanizmus a Részes Felek konferen-
ciájának megbízásából, ahol alkalmazható, és útmutatásá-
val mûködik, és annak tartozik felelõsséggel ezen Egyez-
mény céljai szerint. Mûködését egy vagy több entitásra
bízhatja, beleértve a meglévõ nemzetközi entitásokat,
ahogy a Részes Felek konferenciája határozhat. A mecha-
nizmus további, multilaterális, regionális és bilaterális
pénzügyi és mûszaki segítséggel szolgáló entitásokat fog-
lalhat magában. A mechanizmushoz való hozzájárulás a
fejlõdõ és az átmeneti gazdaságú országok Részes Felei-
nek jutatott egyéb pénzügyi átutalások kiegészítése a
(2) bekezdésben leírtak szerint, azoknak megfelelõen.

(7) Ezen Egyezmény céljainak és a (6) bekezdésnek
megfelelõen a Részes Felek konferenciája elsõ ülésén
megfelelõ útmutatót fogad el a mechanizmushoz és megál-
lapodik a pénzügyi mechanizmusban részt vevõ entitással

vagy entitásokkal a megállapodások rendezésérõl. Az út-
mutatónak fel kell tüntetnie, többek között:

a) a politikai, a stratégiai és a programprioritások meg-
határozását, valamint a pénzügyi forrásokhoz való hozzá-
férés alkalmasságának és a pénzügyi források felhasználá-
sának, az ilyen felhasználások rendszeres ellenõrzésével
és értékelésével kiegészített, világos és részletes kritériu-
mait és útmutatóit;

b) az entitás vagy entitások a Részes Felek konferen-
ciájához intézett, ezen Egyezmény végrehajtásával kap-
csolatos tevékenységek támogatásának kielégítõ voltáról
és fenntarthatóságáról szóló rendszeres jelentésének ké-
szítését;

c) a több forrású támogatások megközelítésének, me-
chanizmusainak és megállapodásainak elõsegítését;

d) az ezen Egyezmény végrehajtásához szükséges és
rendelkezésre álló támogatás összegének elõrelátható és
azonosítható módon történõ meghatározásának módoza-
tait, szem elõtt tartva, hogy a környezetben tartósan meg-
maradó szerves szennyezõ anyagok kivonásához folyama-
tos támogatásra lehet szükség, és azokat a körülményeket,
melyek között ez az összeg idõszakosan felülvizsgálatra
kerül; és

e) az érdekelt Részes Felek igényfelméréssel, a rendel-
kezésre álló támogatási forrásokra és a támogatás rendsze-
rére vonatkozó információkkal történõ ellátásának módo-
zatait, a köztük lévõ koordináció elõsegítése végett.

(8) A Részes Felek konferenciája nem késõbb mint a
második ülésén és azt követõen rendszeres idõközönként
felülvizsgálja az ebben a cikkben létrehozott mechanizmu-
sok hatékonyságát, a fejlõdõ és az átmeneti gazdaságú or-
szágok Részes Feleinek változó igényeinek való megfele-
lésének képességét, a (7) bekezdésben említett kritériumo-
kat és útmutatót, a támogatások szintjét és a pénzügyi me-
chanizmusok mûködtetésével megbízott intézményes enti-
tások teljesítményének hatékonyságát. Egy ilyen felül-
vizsgálat alapján megfelelõ intézkedéseket tesz, amennyi-
ben szükséges, a mechanizmus hatékonyságának növelé-
sére, beleértve az azon intézkedésekre vonatkozó javasla-
tok és útmutatások adását, melyek biztosítják a Részes Fe-
lek szükségleteinek kielégítését szolgáló megfelelõ és
fenntartható támogatást.

14. cikk

Átmeneti pénzügyi rendelkezések

A Globális Környezeti Segélyalap intézeti szervezete,
mely az Átszervezett Globális Környezeti Segélyalap ala-
pító okiratának megfelelõen mûködik, átmeneti jelleggel a
13. cikkben említett pénzügyi mechanizmusok mûködteté-
sével megbízott vezetõ entitás az Egyezmény hatálybalé-
pése és a Részes Felek konferenciájának elsõ ülése közötti
idõszakban, vagy addig az idõpontig, amíg a Részes Felek
konferenciája elhatározza, melyik intézményi szerkezetet
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jelöli ki a 13. cikknek megfelelõen. A Globális Környezeti
Segélyalap intézményes szerkezete ezt a szerepet a speciá-
lisan a környezetben tartósan megmaradó szerves
szennyezõ anyagokra vonatkozó mûködési intézkedése-
ken keresztül töltheti be, figyelembe véve, hogy ezen a te-
rületen új megállapodások lehetnek szükségesek.

15. cikk

Jelentések készítése

(1) Minden Részes Fél beszámol a Részes Felek konfe-
renciájának ezen Egyezmény rendelkezéseinek megvaló-
sítására tett intézkedéseirõl és arról, hogy azok mennyire
voltak hatékonyak az Egyezmény céljainak elérésében.

(2) Minden Részes Fél ellátja a Titkárságot:
a) az A. és a B. mellékletben felsorolt mindegyik vegyi

anyag gyártásának, importjának és exportjának össz-
mennyiségére vonatkozó statisztikai adatokkal, vagy ezen
adatok megbízható becslésével; és

b) amennyire kivitelezhetõ, valamennyi vegyi anyagra
azon országok listájával, melyekbõl ilyen vegyi anyagot
importált, és azon országok listájával, melyekbe ilyen ve-
gyi anyagot exportált.

(3) A jelentéseket megfelelõ idõközökben és a Részes
Felek konferenciájának elsõ ülésén meghatározott formá-
tumban kell benyújtani.

16. cikk

A hatékonyság értékelése

(1) Négy évvel ezen Egyezmény hatálybalépése után, és
azt követõen a Részes Felek konferenciája által meghatá-
rozott idõközönként idõszakosan a konferencia felméri az
Egyezmény hatékonyságát.

(2) Az ilyen értékelés elõsegítése végett a Részes Felek
konferenciája elsõ ülésén kezdeményezi olyan megállapo-
dások megalakítását, melyek segítségével az A., a B. és a
C. mellékletekben felsorolt vegyi anyagok jelenlétérõl, il-
letve regionális és globális szállítódásáról szerezhet össze-
hasonlítható adatokat. Ezeket a megállapodásokat:

a) a Részes Felek, ahol lehetséges, területi alapon hajt-
ják végre, mûszaki és pénzügyi lehetõségeiknek megfele-
lõen, a lehetséges mértékig a meglévõ monitoring progra-
mokat és mûszereket felhasználva és a megközelítések
harmonizációját elõsegítve;

b) kiegészíthetik, ahol szükséges, figyelembe véve a
régiók és monitoring tevékenység végzési lehetõségeik
közti különbségeket; és

c) a Részes Felek konferenciájának részére, a monito-
ring tevékenységek regionális és globális szintû eredmé-
nyeirõl szóló, a Részes Felek konferenciája által meghatá-

rozott idõszakokban készített beszámolókkal kell kiegé-
szíteni.

(3) Az (1) bekezdésben leírt értékelést az elérhetõ tudo-
mányos, környezeti, mûszaki és gazdasági információk
alapján kell lefolytatni, melyek közt szerepel:

a) a (2) bekezdés szerint megadott jelentés vagy egyéb
monitoring információ;

b) a 15. cikk szerint benyújtott nemzeti jelentések; és
c) a 17. cikkben meghatározott eljárás szerint meg-

adott, az összeférhetetlenségrõl szóló információk.

17. cikk

Összeférhetetlenség

A Részes Felek konferenciája a lehetõ leghamarabb el-
járásokat és intézményi mechanizmusokat dolgoz ki és fo-
gad el az Egyezmény rendelkezéseivel való összeférhetet-
lenség és az összeférhetetlenséggel elmarasztalható Ré-
szes Felekkel szembeni bánásmód meghatározására.

18. cikk

A viták rendezése

(1) A Részes Felek a köztük az Egyezmény értelmezé-
sével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülõ vitákat
tárgyalásokon vagy a maguk választotta egyéb békés mó-
don rendezik.

(2) Az Egyezmény megerõsítésekor, elfogadásakor, jó-
váhagyásakor, hozzá való csatlakozáskor vagy azt köve-
tõen bármikor bármely Részes Fél, mely nem regionális
gazdasági integrációs szervezet, írásos okiratot nyújthat be
a Letéteményeshez, melyben nyilatkozhat, hogy az Egyez-
mény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vi-
ták esetén, bármely olyan Részes állam tekintetében,
amely azonos kötelezettséget vállal, külön megállapodás
nélkül kötelezõnek ismeri el a viták rendezésének követ-
kezõ módjait:

a) a Részes Felek konferenciája által a lehetõ leghama-
rabb elfogadott, mellékletben megállapított eljárás szerint
a vita döntõbíráskodásra bocsátása;

b) a vita Nemzetközi Bíróság elé terjesztése.

(3) Azon Részes Felek, melyek regionális gazdasági in-
tegrációs szervezetek, hasonló értelmû nyilatkozatot tehet-
nek a döntõbíráskodással kapcsolatban a fenti (2) bekez-
dés a) pontjában meghatározott eljárás szerint.

(4) A (2) vagy a (3) bekezdésben leírtak szerint készített
nyilatkozat érvényben marad mindaddig, míg megfogal-
mazása szerint hatályát nem veszti, vagy három hónappal
azt követõen, hogy hatályon kívül helyezésérõl a Letéte-
ményest írásban értesítik.
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(5) A Nemzetközi Bíróságon vagy a döntõbíráskodáson
folyó eljárást sem új nyilatkozat, sem hatályon kívül helye-
zésrõl szóló értesítés, sem valamely nyilatkozat érvényét
vesztése nem befolyásolja semmilyen módon, amennyiben
a vitában résztvevõ Részes Felek másképp nem rendelkez-
nek.

(6) Amennyiben a vitában részt vevõ Részes Felek nem
fordulnak a viták rendezésének (2) bekezdésben leírt mód-
jaihoz, és tizenkét hónappal az után, hogy valamely Részes
Fél bejelentette, hogy vitája van egy másikkal, az érintett
Részes Felek nem tudták rendezni vitájukat, a vitát bár-
mely Részes Fél kérésére békéltetésre kell bocsátani. A bé-
kéltetõ bizottság ajánlásokkal kiegészített jelentést készít.
A békéltetõ bizottságra vonatkozó eljárásokat egy mellék-
letbe foglalják, melyet a Részes Felek konferenciája leg-
késõbb második ülésén elfogad.

19. cikk

A Részes Felek konferenciája

(1) A Részes Felek konferenciája ezennel megalakul.

(2) A Részes Felek konferenciájának elsõ ülését az
Egyesült Nemzetek Környezeti Programjának fõigazgató-
ja hívja össze, legkésõbb az Egyezmény hatálybalépése
után egy évvel. Azt követõen a Részes Felek konferenciá-
jának rendes ülései a konferencia elsõ ülésén meghatáro-
zott rendszeres idõközönként tartandók meg.

(3) A Részes Felek konferenciájának rendkívüli ülései a
konferencia által szükségesnek tartott egyéb idõpontokban
tartandók meg, vagy bármely Részes Fél írásbeli kérelme
alapján, feltéve, hogy a kérelmet a Részes Felek legalább
egyharmada támogatja.

(4) A Részes Felek konferenciája elsõ ülésén konszen-
zussal fogadja el a maga és az általa létrehozott bármely ki-
segítõ testület eljárási rendjét és pénzügyi szabályait, vala-
mint a Titkárság mûködését szabályzó pénzügyi rendelke-
zéseket.

(5) A Részes Felek konferenciája folyamatosan áttekinti
és értékeli ezen Egyezmény tényleges végrehajtását. Ellát-
ja az Egyezmény által ráruházott feladatokat, s e célból:

a) a (6) bekezdésben meghatározottakon túl, megala-
pítja azokat a testületeket, melyek szükségesek az Egyez-
mény végrehajtásához;

b) együttmûködik a megfelelõ szakértõ nemzetközi
szervezetekkel és kormányközi, valamint nem kormányza-
ti testületekkel; és

c) rendszeresen áttekinti a 15. cikk szerint a Részes Fe-
lek számára hozzáférhetõvé tett információkat, beleértve a
3. cikk b) bekezdése (iii) pontjában foglalt hatékonyság
megfontolását;

d) megfontol és vállal minden olyan további tevékeny-
séget, mely szükséges lehet az Egyezmény céljainak eléré-
séhez.

(6) A Részes Felek konferenciája elsõ ülésén felállít egy
kisegítõ testületet A Környezetben Tartósan Megmaradó
Szerves Szennyezõ Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság
néven az Egyezmény által ezen Bizottságra ruházott fel-
adatok ellátásának céljából. Ebben a vonatkozásban:

a) A Környezetben Tartósan Megmaradó Szerves
Szennyezõ Anyagokat Felülvizsgáló Bizottság tagjait a
Részes Felek konferenciája jelöli ki. A Bizottság tagjai a
kormányok által kijelölt, a kémiai felmérés vagy vegyipari
irányítás szakértõi. A Bizottság tagjait egyenlõ földrajzi
eloszlás szerint kell kijelölni;

b) a Bizottság hatáskörérõl, szervezetérõl és mûködé-
sérõl a Részes Felek konferenciája dönt; és

c) a Bizottság minden erõfeszítést megtesz, hogy aján-
lásait konszenzusos alapon fogadja el. Amennyiben a kon-
szenzusra való minden igyekezet ellenére sem sikerül kon-
szenzusra jutniuk, az ilyen ajánlást végsõ megoldásként a
jelen lévõ és szavazó Részes Felek kétharmados többségé-
vel fogadják el.

(7) A Részes Felek konferenciája a harmadik ülésén fel-
méri a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott eljárásra vonatkozó folyamatos szükségletet, beleért-
ve az annak hatékonyságára vonatkozó megfontolásokat.

(8) Az Egyesült Nemzetek, annak szakosított intézmé-
nyei és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, csakúgy,
mint bármely állam, amely az Egyezménynek nem Fele,
megfigyelõkkel képviseltetheti magát a Részes Felek kon-
ferenciájának ülésein. Bármely nemzeti vagy nemzetközi,
kormányzati vagy nem kormányzati testület vagy hivatal,
amely az Egyezmény által fedett témákban illetékes, és
amely értesítette a Titkárságot arról, hogy a Részes Felek
konferenciájának ülésein megfigyelõként részt szándéko-
zik venni, jelen lehet, kivéve, ha a jelen lévõ Részes Felek
legalább egyharmada ellenzi. A megfigyelõk beengedése
és részvétele a Részes Felek konferenciája által elfogadott
eljárási szabályzatnak megfelelõen történik.

20. cikk

A Titkárság

(1) A Titkárság ezennel megalakul.

(2) A Titkárság feladatai a következõk:
a) megszervezi és biztosítja a feltételeket a Részes Fe-

lek konferenciájához és kisegítõ testületei részére, és ellát-
ja azokat a kívánt szolgáltatásokkal;

b) segíti a Részes Feleket, különösen a fejletlen és az
átmeneti gazdaságú országok Részes Feleit, kérésükre az
Egyezmény végrehajtásában;
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c) biztosítja a szükséges koordinálást az egyéb vonat-
kozó nemzetközi testületek titkárságaival;

d) a Részes Felek számára rendszeresen beszámolókat
készít és küld a 15. cikknek megfelelõen kapott vagy
egyéb hozzáférhetõ információk alapján;

e) a Részes Felek konferenciájának átfogó iránymuta-
tása mellett indítványozhat olyan közigazgatási és szerzõ-
désbe foglalt megegyezéseket, melyek szükségesek fel-
adatainak hatékony végrehajtásához; és

f) ellátja az ezen Egyezményben elõírt egyéb titkársági
feladatokat, illetve a Részes Felek konferenciája által
meghatározhatott egyéb feladatokat.

(3) Az ezen Egyezményhez kapcsolódó titkársági fel-
adatokat az Egyesült Nemzetek Környezeti Programjának
fõigazgatója látja el, amennyiben a Részes Felek konfe-
renciája, a jelen lévõ és szavazó Részes Felek háromne-
gyedes többségével úgy nem határoz, hogy a titkársági fel-
adatokat egy vagy több nemzetközi szervezetre bízza.

21. cikk

Az Egyezmény módosításai

(1) Jelen Egyezmény módosítását bármely Részes Fél
kezdeményezheti.

(2) Az Egyezmény módosításait a Részes Felek konfe-
renciájának valamelyik ülésén fogadják el. A módosítási
indítványok szövegét a Titkárság megküldi a Részes Fe-
leknek legalább hat hónappal azon ülés elõtt, amelyen a ja-
vaslat elfogadására sor kerülhet. A Titkárság a javasolt
módosításokat megküldi az Egyezmény aláíróinak és, tájé-
koztatásul, a Letéteményesnek.

(3) A Részes Felek mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy az Egyezmény bármely módosítására tett javas-
latot illetõen konszenzust érjenek el. Amennyiben a kon-
szenzust célzó minden erõfeszítés ellenére sem sikerül
megállapodásra jutni, a módosítást, végsõ esetben, a jelen
lévõ és szavazó Részes Felek háromnegyedes szavazati
többségével fogadják el.

(4) A módosítást a Letéteményes valamennyi Részes
Félnek megküldi megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás
végett.

(5) A módosítás megerõsítését, elfogadását vagy jóvá-
hagyását írásban kell a Letéteményessel közölni. A (3) be-
kezdésben leírtaknak megfelelõen elfogadott módosítás
azon Részes Felek esetén, amelyek elfogadták, kilencven
nappal azt követõen lép hatályba, hogy a Részes Felek leg-
alább kétharmada elhelyezte megerõsítõ, elfogadó vagy
jóváhagyó nyilatkozatát a Letéteményesnél. Ezt követõen
a többi Részes Fél esetében a kiegészítés kilencven nappal
azt követõen lép hatályba, hogy az adott Részes Fél be-
nyújtja megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó nyilatko-
zatát.

22. cikk

A mellékletek elfogadása és módosítása

(1) Az Egyezmény mellékletei az Egyezmény szerves
részét képezik, és hacsak kifejezetten másként nem rendel-
keznek, az Egyezményre való hivatkozás egyben annak
bármely mellékletére való hivatkozást is jelenti.

(2) Bármely további melléklet eljárásbeli, tudományos,
mûszaki vagy adminisztratív kérdésekre korlátozódik.

(3) A Egyezmény további mellékleteinek javaslatára,
elfogadására és hatálybalépésére vonatkozóan a követke-
zõ eljárást kell alkalmazni:

a) a további mellékletek javaslata és elfogadása a
21. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott eljárás
szerint történik;

b) bármely olyan Részes Fél, amely az Egyezményhez
kapcsolódó további mellékleteket nem tudja elfogadni, ar-
ról írásban értesíti a Letéteményest egy éven belül attól az
idõponttól számítva, mikor a Letéteményestõl az elfoga-
dásról szóló értesítést megkapta. A Letéteményes vala-
mennyi Részes Felet késedelem nélkül értesít bármely
ilyen bejelentés kézhezvételérõl. Bármely Részes Fél bár-
mikor elfogadással helyettesítheti valamely további mel-
lékletre vonatkozó korábbi kifogásoló nyilatkozatát, és az-
zal számára a mellékletek hatályba lépnek a c) albekezdés
értelmében; és

c) a további mellékletek egy évvel azt követõen, hogy a
Letéteményes az arról szóló értesítést közreadta, minden
olyan Részes Fél számára hatályba lép, amely nem nyújtott
be a fenti b) albekezdés rendelkezései szerinti értesítést.

(4) Az A., a B. és a C. mellékletek módosításainak ja-
vaslatára, elfogadására és hatálybalépésére ugyanaz az el-
járás vonatkozik, mint amely az Egyezményhez kapcsoló-
dó további mellékletek javaslatára, elfogadására és hatály-
balépésére, kivéve, hogy az A., a B. és a C. mellékletek
nem lépnek hatályba azon Részes Felek számára, amelyek
a 25. cikk (4) bekezdése szerint ezen mellékletek módosí-
tásával kapcsolatban nyilatkozatot tettek, ebben az esetben
az ilyen módosítások ezen Részes Felek esetén kilencven
nappal azt követõen lépnek hatályba, hogy a Részes Fél a
Letéteményesnél letétbe helyezte az ilyen módosításra vo-
natkozó megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatla-
kozási okiratát.

(5) A D., az E. vagy az F. mellékletek módosításainak
javaslatára, elfogadására és hatálybalépésére a következõ
eljárás vonatkozik:

a) a módosításokat a 21. cikk (1) és (2) bekezdésében
leírt eljárás szerint kell javasolni;

b) a Részes Felek a D., az E. és az F. mellékletek módo-
sításáról konszenzusos alapon határoznak; és

c) a D., az E. és az F. mellékletek módosításáról a Leté-
teményes haladéktalanul értesíti a Részes Feleket. A mó-
dosítás a határozatban megjelölt idõpontban lép hatályba
valamennyi Részes Fél számára.
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(6) Amennyiben egy további melléklet vagy melléklet-
módosítás ezen Egyezmény módosításával jár együtt, úgy
a további melléklet vagy a melléklet módosítása mindad-
dig nem lép hatályba, míg az Egyezmény módosítása ha-
tályba nem lép.

23. cikk

Szavazati jog

(1) Az alábbi (2) bekezdésben elõírtakat kivéve az
Egyezmény valamennyi Fele egy szavazattal rendelkezik.

(2) A regionális gazdasági integrációs szervezetek az
illetékességükbe tartozó ügyekben szavazati jogukat az
Egyezményhez csatlakozott tagállamaik számával meg-
egyezõ számú szavazattal gyakorolják. Az ilyen szerveze-
tek nem gyakorolják szavazati jogukat, amennyiben tagál-
lamaik gyakorolják a sajátjukat, és fordítva.

24. cikk

Aláírás

Ezen Egyezményt az államok és a regionális gazdasági
integrációs szervezetek 2001. május 23-án Stockholmban,
2001. május 24-tõl 2002. május 22-ig az ENSZ New
York-i székhelyén írhatják alá.

25. cikk

Megerõsítés, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1) Jelen Egyezményt az államoknak és a regionális
gazdasági integrációs szervezeteknek meg kell erõsíte-
niük, el kell fogadniuk vagy jóvá kell hagyniuk. Az Egyez-
mény az aláírására nyitva álló idõszak lezárulását követõ
naptól csatlakozásra nyitva áll az államok és regionális
gazdasági integrációs szervezetek elõtt. A megerõsítõ, el-
fogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratokat letétbe
kell helyezni a Letéteményesnél.

(2) Bármely regionális gazdasági integrációs szerveze-
tet, amely anélkül válik részesévé ennek az Egyezmény-
nek, hogy tagállamai részesévé válnának, az Egyezmény-
bõl folyó valamennyi kötelezettség köti. Az olyan szerve-
zetek esetében, amelyeknek egy vagy több tagállama ré-
szese az Egyezménynek, a szervezetnek és tagállamainak
el kell dönteniük az Egyezménybõl fakadó kötelezettsé-
geik ellátásáért viselt felelõsségük megoszlását. Ilyen ese-
tekben a szervezet és a tagállamok nem jogosultak egyide-
jûleg gyakorolni az Egyezmény adta jogosultságokat.

(3) A regionális gazdasági integrációs szervezet meg-
erõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratá-

ban meg kell jelölnie az Egyezmény által szabályozott kér-
désekre vonatkozó hatáskörének terjedelmét. E szervezet-
nek a hatásköre terjedelmében bekövetkezett bármely lé-
nyeges változásról ugyancsak tájékoztatnia kell a Letéte-
ményest, aki errõl tájékoztatja a Részes Feleket.

(4) Megerõsítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlako-
zási okiratában bármely Részes Fél kinyilváníthatja, hogy
az A., a B. vagy a C. mellékletek módosítása csak azt köve-
tõen lép hatályba, hogy az erre vonatkozó megerõsítõ, el-
fogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okiratot letétbe
helyezték.

26. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény az ötvenedik megerõsítõ, elfogadási,
jóváhagyási vagy csatlakozási okmány letétbe helyezésé-
tõl számított kilencvenedik napon lép hatályba.

(2) Bármely olyan állam vagy regionális gazdasági in-
tegrációs szervezet esetében, amely az ötvenedik megerõ-
sítõ, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmány le-
tétbe helyezése után megerõsítik, fogadják el vagy hagy-
ják jóvá az Egyezményt, illetve csatlakoznak hozzá, az
Egyezmény az ilyen ország vagy regionális gazdasági in-
tegrációs szervezet saját megerõsítõ, elfogadási, jóváha-
gyási vagy csatlakozási okmányának letétbe helyezése
utáni kilencvenedik napon lép hatályba.

(3) Az (1) és (2) bekezdés céljaira bármely regionális
gazdasági integrációs szervezet által benyújtott okmány
nem számít hozzáadandónak a szervezet tagállama által
benyújtott dokumentumhoz.

27. cikk

Fenntartások

Ezen Egyezményhez fenntartások nem tehetõk.

28. cikk

Felmondás

(1) Négy évvel azt követõen, hogy az Egyezmény vala-
mely Részes Fél tekintetében hatályba lépett, e Részes Fél
a letéteményeshez intézett írásbeli értesítéssel bármikor
felmondhatja az Egyezményt.

(2) A felmondás egy évvel azután válik hatályossá,
hogy letéteményes a felmondást kézhez vette, vagy abban
késõbbi idõpontban, amelyet a felmondásról szóló értesí-
tés meghatároz.
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29. cikk

Letéteményes

Ezen Egyezmény letéteményese az Egyesült Nemzetek
fõtitkára.

30. cikk

Hiteles szövegek

Ezen Egyezmény eredeti példánya, amelynek arab, kí-
nai, angol, francia, orosz és spanyol nyelvû szövege egy-
aránt hiteles, az Egyesült Nemzetek fõtitkáránál kerül le-
tétbe helyezésre.

Fentiek hiteléül, az alulírott, erre kellõen feljogosított
meghatalmazottak aláírták ezt az Egyezményt.

Készült Stockholmban, a kétezer-egyedik év májusának
huszonkettedik napján.

A. Melléklet

KIKÜSZÖBÖLÉS

I. rész

Vegyi anyag Tevékenység Speciális kivételek

Aldrin*
CAS No: 309–00–2

Gyártás Nincs

Felhasználás Helyi ektopara-
zita-irtó szer
Rovarirtó szer

Klórdán*
CAS No: 57–74–9

Gyártás Ahogy a jegyzék-
ben felsorolt Részes
Feleknek engedé-
lyezett

Felhasználás Helyi ektoparazi-
ta-irtó szer
Rovarirtó szer
Hangyairtó szer
Hangyairtó szer
épületekben és gáta-
kon
Hangyairtó szer az
utakra
Furnérlemez ragasz-
tók adalékanyaga

Dieldrin*
CAS No: 60–57–1

Gyártás Nincs

Felhasználás Mezõgazdasági mû-
veletekben

Endrin*
CAS No: 72–20–8

Gyártás Nincs

Felhasználás Nincs

Vegyi anyag Tevékenység Speciális kivételek

Heptaklór*
CAS No: 76–44–8

Gyártás Nincs

Felhasználás Termesz-/hangyairtó
szer
Termesz-/hangyairtó
szer épület szerkeze-
tekben
Termesz-/hangyairtó
szer (föld
alatti)
Fakezelés
Föld alatti kábeldo-
bozokban történõ fel-
használás

Hexaklór-benzol
CAS No: 118–74–1

Gyártás Ahogy a jegyzék-
ben felsorolt Részes
Feleknek engedé-
lyezett

Felhasználás Átmeneti termék
Oldószer növényvé-
dõ szerekben
Zárt rendszerû hely-
korlátos köztiter-
mék

Mirex*
CAS No:
2385–85–5

Gyártás Ahogy a jegyzék-
ben felsorolt
Részes Feleknek
engedélyezett

Felhasználás Termesz-/hangyairtó
szer

Toxafén*
CAS No:
8001–35–2

Gyártás Nincs

Felhasználás Nincs
Poliklórozott-bife-
nilek
(PCB)*

Gyártás Nincs

Felhasználás Az ezen melléklet
II. részében meg-
adott rendelkezések
szerint felhasznált
cikkek

Megjegyzések:
(i) Amennyiben ezen Egyezmény máshogy nem ren-

delkezik, a termékekben és cikkekben nem szándékosan,
elenyészõ mennyiségû szennyezõ anyagként elõforduló
vegyi anyagok mennyiségei nem tekintendõk ebben a mel-
lékletben listázottnak.

(ii) Ez a megjegyzés nem tekintendõ a 3. cikk (2) be-
kezdésének céljai szerinti speciális termelési és felhaszná-
lási kivételnek. Azon vegyi anyag mennyiségei, mely az
erre a vegyi anyagra vonatkozó kötelezettségek hatályba-
lépésének napján vagy azt megelõzõen gyártott vagy hasz-
nálatba került cikkekben fordul elõ, nem tekintendõ ebben
a mellékletben listázottnak, feltéve, hogy a Részes Fél ér-
tesítette a Titkárságot arról, hogy a cikk egy típusa haszná-
latban marad a Részes Fél területén belül. A Titkárság az
ilyen nyilatkozatokat nyilvánosan elérhetõvé teszi.

(iii) Ez a megjegyzés, mely nem vonatkozik a melléklet
I. részében található táblázat Vegyi anyag oszlopában ta-
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lálható, nevük után csillaggal ellátott vegyi anyagokra,
nem tekintendõ a 3. cikk 2. bekezdésének céljai szerinti
speciális termelési és felhasználási kivételnek. Feltéve,
hogy egy zárt rendszerû, helykorlátos köztitermék gyártá-
sa és felhasználása során várhatóan nem éri jelentõs
mennyiségû vegyi anyag az embereket és a környezetet, a
Részes Felek, a Titkárság értesítésekor engedélyezhetik az
ebben a mellékletben felsorolt vegyi anyag gyártását és
felhasználását zárt rendszerû, helykorlátos köztitermék-
ként, mely egyéb anyagok gyártása során kémiailag átala-
kul olyan anyaggá, mely, megfontolva a D. melléklet
1. bekezdésének kritériumait, nem mutatja a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok tulajdon-
ságait. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ezen vegyi
anyagok össztermelésére és felhasználására vonatkozó
adatokat, vagy ezen adatok megbízható becslését, a zárt
rendszerû, helykorlátos eljárás természetére vonatkozó in-
formációkat, beleértve a végtermékben átalakulatlanul
vagy nem szándékosan, elenyészõ mennyiségben
szennyezõ anyagként jelen lévõ, a környezetben tartósan
megmaradó szerves szennyezõ anyag kiindulási anyagát
jelentõ vegyi anyag mennyiségét. Ezt az eljárást kell alkal-
mazni, kivéve, ha a melléklet másként rendelkezik. A Tit-
kárság az ilyen nyilatkozatokat a Részes Felek konferen-
ciája és a nyilvánosság számára elérhetõvé teszi. Az ilyen
termelés és felhasználás nem tekintendõ speciális termelé-
si és felhasználási kivételnek. Az ilyen termelés és felhasz-
nálás egy tízéves idõszakot követõen be kell szüntetni, ki-
véve, ha a vonatkozó Részes Fél a Titkárságnak új értesí-
tést küld, mely esetben az idõszakot újabb tíz évvel meg-
hosszabbítják, amennyiben a Részes Felek konferenciája,
a termelés és felhasználás áttekintése után, másként nem
határoz. Az értesítési eljárás ismételhetõ.

(iv) A mellékletben található speciális kivételeket
mindazon Részes Felek gyakorolhatják, melyek a 4. cikk-
nek megfelelõen velük kapcsolatban bejegyzett kivétellel
rendelkeznek, kivéve a poliklórozott bifenilek felhaszná-
lását használatban lévõ cikkekben a melléklet II. részében
megadott rendelkezéseknek megfelelõen, melyet minden
Részes Fél gyakorolhat.

II. rész

Poliklórozott bifenilek

Minden egyes Részes Fél:
a) tekintettel a poliklórozott bifenilek készülékekben

(pl. transzformátorokban, kondenzátorokban vagy egyéb
folyékony készleteket tartalmazó tartályokban) történõ
felhasználásának megszüntetésére 2005-ig, a Részes Felek
konferenciája által készített felülvizsgálattól függõen, a
következõ prioritások szerint tesz lépéseket:

(i) határozott erõfeszítést tesz a 10 százaléknál maga-
sabb poliklórozott bifenil tartalmú vagy 5 liternél nagyobb

térfogatú készülékek azonosítására, címkézésére és hasz-
nálatból való kivonására;

(ii) határozott erõfeszítést tesz a 0,05 százaléknál ma-
gasabb poliklórozott bifenil tartalmú vagy 5 liternél na-
gyobb térfogatú készülékek azonosítására, címkézésére és
használatból való kivonására;

(iii) határozott erõfeszítést tesz a 0,005 százaléknál ma-
gasabb poliklórozott bifenil tartalmú vagy 0,05 liternél na-
gyobb térfogatú készülékek azonosítására és használatból
való kivonására;

b) az a) albekezdésben lévõ prioritásokkal összhang-
ban elõsegíti a következõ, a poliklórozott bifenilek fel-
használását a kitétel és a kockázat csökkentése végett sza-
bályozó intézkedéseket:

(i) csak zárt és nem eresztõ berendezésekben és olyan
területeken való felhasználás, ahol a környezeti kibocsátá-
soknak kockázata minimalizálható és gyorsan orvosol-
ható;

(ii) az élelmiszer- vagy takarmánygyártással és -feldol-
gozással kapcsolatos területeken lévõ berendezésekben
való nem alkalmazásuk;

(iii) lakott területeken való alkalmazás esetén, beleért-
ve az iskolákat és kórházakat, minden lehetséges intézke-
dés megtétele a tüzet okozó elektromos hiba megelõzésére
és a berendezés szivárgásmentességének rendszeres ellen-
õrzése;

c) a 3. cikk (2) bekezdése ellenére biztosítja, hogy az
a) albekezdésben leírt, poliklórozott bifenilt tartalmazó
berendezéseket csak környezetbarát hulladékkezelés cél-
jából importál vagy exportál;

d) a karbantartás vagy szervizelés kivételével nem en-
gedi olyan folyadékok visszanyerését másik berendezés-
ben történõ újrafelhasználás céljaira, melyek poliklórozott
bifenil tartalma nagyobb 0,005 százaléknál;

e) határozott erõfeszítést tesz a poliklórozott bifenil
tartalmú folyadékok és poliklórozott bifenillel szennyezett
berendezések, melyek poliklórozott bifenil tartalma
0,005 százaléknál magasabb, környezetbarát hulladékke-
zelésére, a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelõen, a lehetõ
leghamarabb, de legkésõbb 2028-ig, a Részes Felek konfe-
renciája által készített felülvizsgálattól függõen;

f) ezen melléklet I. részének (ii) megjegyzése helyett
arra törekszik, hogy azonosítsa a 0,005 százaléknál maga-
sabb poliklórozott bifenil tartalmú cikkeket (pl. kábelkö-
peny, vulkanizált tömítés és festett tárgyak), és a 6. cikk
(1) bekezdésének megfelelõen kezelje azokat;

g) minden öt évben beszámolót készít a poliklórozott
bifenilek kivonásában elért haladásról, és benyújtja azt a
Részes Felek konferenciájának a 15. cikknek megfelelõen;

h) a g) albekezdésben leírt beszámolót a Részes Felek
konferenciája, ahol alkalmazható, a poliklórozott bifeni-
lekre vonatkozó felülvizsgálataiban megfontolás tárgyává
teszi. A Részes Felek konferenciája felülvizsgálja a poli-
klórozott bifenilek kivonásában elért haladást ötévenként,
vagy, ahol alkalmazható, egyéb idõszakokban ezen beszá-
molók figyelembevételével.
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B. Melléklet

KORLÁTOZÁS

I. rész

Vegyi anyag Tevékenység
Elfogadható cél vagy

speciális kivétel

DDT
(1,1-bisz(4-klór-
fenil)-2,2,2-triklór-
etán)
CAS No: 50–29–3

Gyártás Elfogadható cél:
Betegségközvetítõ álla-
tok (vektorok) elleni
küzdelem
céljára történõ felhaszná-
lás ezen melléklet
II. részének megfelelõen
Speciális kivételek:
Dicofolgyártásban közti-
termék
Köztitermék

Felhasználás Elfogadható cél:
Betegségközvetítõ álla-
tok (vektorok) elleni
küzdelem
céljára történõ felhaszná-
lás ezen melléklet
II. részének megfelelõen
Speciális kivételek:
Dicofolgyártás
Köztitermék

Megjegyzések:
(i) Amennyiben ezen Egyezmény máshogy nem ren-

delkezik, a termékekben és cikkekben szándékolatlanul,
elenyészõ mennyiségû szennyezõ anyagként elõforduló
vegyi anyagok mennyiségei nem tekintendõk ebben a mel-
lékletben listázottnak.

(ii) Ez a megjegyzés nem tekintendõ a 3. cikk (2) be-
kezdésének céljai szerinti speciális termelési és felhaszná-
lási kivételnek. Azon vegyi anyag mennyiségei, mely az
erre a vegyi anyagra vonatkozó kötelezettségek hatályba-
lépésének napján vagy azt megelõzõen gyártott vagy hasz-
nálatba került cikkekben fordul elõ, nem tekintendõ ebben
a mellékletben listázottnak, feltéve, hogy a Részes Fél ér-
tesítette a Titkárságot arról, hogy a cikk egy típusa haszná-
latban marad a Részes Fél területén belül. A Titkárság az
ilyen nyilatkozatokat nyilvánosan elérhetõvé teszi.

(iii) Ez a megjegyzés, mely nem vonatkozik a melléklet
I. részében található táblázat Vegyi anyag oszlopában ta-
lálható, nevük után csillaggal ellátott vegyi anyagokra,
nem tekintendõ a 3. cikk (2) bekezdésének céljai szerinti
speciális termelési és felhasználási kivételnek. Feltéve,
hogy egy zárt rendszerû, helykorlátos köztitermék gyártá-
sa és felhasználása során várhatóan nem éri jelentõs
mennyiségû vegyi anyag az embereket és a környezetet, a
Részes Felek, a Titkárság értesítésekor engedélyezhetik az
ebben a mellékletben felsorolt vegyi anyag gyártását és
felhasználását zárt rendszerû, helykorlátos köztitermék-
ként, mely egyéb anyagok gyártása során kémiailag átala-
kul olyan anyaggá, mely, megfontolva a D. melléklet

1. bekezdésének kritériumait, nem mutatja a környezetben
tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok tulajdon-
ságait. Az értesítésnek tartalmaznia kell az ezen vegyi
anyagok össztermelésére és felhasználására vonatkozó
adatokat, vagy ezen adatok megbízható becslését, a zárt
rendszerû, helykorlátos eljárás természetére vonatkozó in-
formációkat, beleértve a végtermékben átalakulatlanul
vagy szándékolatlan, elenyészõ mennyiségben szennyezõ
anyagként jelen lévõ, a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezõ anyag kiindulási anyagát jelentõ vegyi
anyag mennyiségét. Ezt az eljárást kell alkalmazni, kivéve,
ha a melléklet másként rendelkezik. A Titkárság az ilyen
nyilatkozatokat a Részes Felek konferenciája és a nyilvá-
nosság számára elérhetõvé teszi. Az ilyen termelés és fel-
használás nem tekintendõ speciális termelési és felhaszná-
lási kivételnek. Az ilyen termelés és felhasználás egy tíz-
éves idõszakot követõen be kell szüntetni, kivéve, ha a vo-
natkozó Részes Fél a Titkárságnak új értesítést küld, mely
esetben az idõszakot újabb tíz évvel meghosszabbítják,
amennyiben a Részes Felek konferenciája, a termelés és
felhasználás áttekintése után, másként nem határoz. Az ér-
tesítési eljárás ismételhetõ.

(iv) A mellékletben található speciális kivételeket
mindazon Részes Felek gyakorolhatják, melyek a 4. cikk-
nek megfelelõen velük kapcsolatban bejegyzett kivétellel
rendelkeznek.

II. rész

DDT (1,1-bisz(4-klór-fenil)-2,2,2-triklór-etán)

1. DDT gyártását és felhasználását be kell szüntetni, ki-
véve azokat a Részes Feleket, melyek a Titkárságot értesí-
tették ennek gyártására és/vagy felhasználására irányuló
szándékukról. Ezennel megalakul egy DDT jegyzék, mely
a nyilvánosság számára hozzáférhetõ. A DDT jegyzék kar-
bantartását a Titkárság végzi.

2. Minden DDT-t gyártó és/vagy felhasználó Részes
Fél korlátozza DDT gyártását és betegségközvetítõ állatok
(vektorok) elleni küzdelem céljára történõ felhasználását
az Egészségügyi Világszervezet DDT felhasználásra vo-
natkozó ajánlásainak és útmutatóinak megfelelõen, és
amikor helyben biztonságos, hatékony és megengedhetõ
alternatívák nem állnak rendelkezésre a kérdéses Részes
Fél számára.

3. Amennyiben egy, a DDT jegyzékben nem szereplõ
Részes Fél elhatározza, hogy betegségközvetítõ állatok el-
leni küzdelem céljából szüksége van DDT-re, a lehetõ leg-
hamarabb értesíti a Titkárságot, hogy neve felkerülhessen
a DDT jegyzékbe. Ezzel egy idõben értesíti az Egészség-
ügyi Világszervezetet.

4. Háromévente valamennyi Részes Fél, mely DDT-t
használ fel, ellátja a Titkárságot és az Egészségügyi Világ-
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szervezetet a felhasznált mennyiségekre, az ilyen felhasz-
nálás körülményeire, valamint a Részes Fél betegségkeze-
lési stratégiájában betöltött jelentõségére vonatkozó infor-
mációkkal a Részes Felek konferenciája által, az Egész-
ségügyi Világszervezettel konzultálva meghatározott for-
mában.

5. A DDT felhasználás csökkentésének és végül meg-
szüntetésének céljával a Részes Felek konferenciája ösz-
tönzi:

a) mindazokat a Részes Feleket, melyek a 7. cikkben
meghatározott végrehajtási tervük részét képezõ akció-
programuk kidolgozása és végrehajtása céljából használ-
nak DDT-t. Az akcióprogramnak tartalmaznia kell:

(i) olyan szabályozó és egyéb mechanizmusok kidol-
gozását, melyek biztosítják a DDT felhasználás korlátozá-
sát a betegségközvetítõ állatok elleni küzdelem céljára;

(ii) alkalmas alternatív termékek, módszerek és straté-
giák megvalósítását, beleértve az ezen alternatívák folya-
matos hatékonyságát biztosító ellenállás-kezelési straté-
giákat;

(iii) az egészségügyi ellátás javítását célzó intézkedé-
seket és a megbetegedések elõfordulásának csökkentését;

b) a Részes Feleket, lehetõségeiken belül, a biztonsá-
gos alternatív vegyi vagy nem vegyi termékek, módszerek
és stratégiák kutatásának és fejlesztésének támogatására a
DDT-t felhasználó Részes Felek számára, ezen országok
lehetõségeire vonatkoztatva és a betegségek emberi és
gazdasági megterhelésének csökkentése céljából. Az alter-
natívák vagy alternatívák kombinációinak megfontolása-
kor ösztönzendõ tényezõk közé tartoznak az emberi egész-
ség kockázatai és ezen alternatívák hatásai a környezetre.
A DDT megvalósítható alternatívái kisebb kockázattal jár-
nak az emberi egészségre és a környezetre nézve, alkalma-
sak a betegségek elleni védekezésre a kérdéses Részes Fe-
lek feltételein alapulva, és monitoring adatokkal vannak
alátámasztva.

6. A Részes Felek konferenciája elsõ ülésétõl kezdve és
legalább háromévenként azt követõn, az Egészségügyi Vi-
lágszervezettel konzultálva értékeli a DDT betegségköz-
vetítõ állatok elleni küzdelem céljára történõ további szük-
ségletét az elérhetõ tudományos, mûszaki, környezeti és
gazdasági információk alapján, beleértve:

a) a DDT gyártását és felhasználását és a 2. bekezdés-
ben megadott feltételeket;

b) a DDT alternatíváinak elérhetõségét, alkalmasságát
és megvalósítását; és

c) a nemzetek azon képességeinek erõsítésében elért
fejlõdést, amely segítségével biztonságos átállással ezen
alternatívákra támaszkodnak.

7. A Részes Felek bármikor visszavonhatják nevüket a
DDT jegyzékbõl a Titkársághoz benyújtott írásbeli nyilat-
kozattal. A visszavonás a nyilatkozatban meghatározott
idõpontban lép érvénybe.

C. Melléklet

NEM SZÁNDÉKOS GYÁRTÁS

I. rész

Az 5. cikk követelményeinek hatálya alá tartozó tartósan
megmaradó szerves szennyezõ anyagok

Ez a melléklet azokra a következõ, a környezetben tar-
tósan megmaradó szerves szennyezõ anyagokra vonatko-
zik, melyek képzõdése és antropogén forrásokból történõ
kibocsátása nem szándékos:

Vegyi anyag

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok
(PCDD/PCDF)

Hexaklór-benzol (HCB) (CAS No: 118–74–1)
Poliklórozott bifenilek (PCB)

II. rész

Forráskategóriák

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok,
hexaklór-benzol és poliklórozott bifenilek olyan termikus
eljárások során keletkeznek és bocsátódnak ki nem szán-
dékosan, tökéletlen égés vagy kémiai reakciók eredmé-
nyeként, melyekben szerves anyag és klór is részt vesz. A
következõ ipari forráskategóriákból ezen anyagoknak vi-
szonylag nagy mennyisége képzõdik és bocsátódik a kör-
nyezetbe:

a) hulladékégetõk, beleértve a kommunális, a veszé-
lyes vagy a kórházi hulladékok együtt égetését, illetve a
szennyvíziszap égetését;

b) veszélyes hulladékot égetõ cementégetõ kemencék;
c) cellulózgyártás, melynek során elemi klórt vagy ele-

mi klórt képzõ vegyi anyagokat használnak fehérítésre;
d) a kohászati ipar következõ termikus eljárásaiban:
(i) másodlagos rézgyártás;
(ii) szinter üzemek a vas- és acéliparban;
(iii) másodlagos alumíniumgyártás;
(iv) másodlagos cinkgyártás.

III. rész

Forráskategóriák

Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzo-furánok,
hexaklór-benzol és poliklórozott bifenilek a következõket
magukban foglaló forráskategóriákból is keletkezhetnek
és bocsátódhatnak ki nem szándékosan a környezetbe:

a) hulladék nyílt színi égetése, beleértve a hulladékle-
rakók égetését;
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b) a II. részben nem tárgyalt kohászati ipari termikus
eljárások;

c) lakossági tüzelési források;
d) fosszilis tüzelõanyagot égetõ közüzemi és ipari ka-

zánok;
e) fát vagy egyéb biomassza tüzelõanyagot égetõ be-

rendezések;
f) speciális vegyi anyagok gyártási eljárásai, melyek

során szándékolatlanul keletkezett, a környezetben tartó-
san megmaradó szerves szennyezõ anyagok kibocsátása
történik, különösen a klór-fenolok és a klóranil gyártása;

g) krematóriumok;
h) motor gépjármûvek, különösen az ólmozott benzint

égetõk;
i) állati tetemek ártalmatlanítása;
j) textilipari termékek és bõr (klóranillal történõ) festé-

se és kikészítése (lúgos extrakcióval);
k) kiöregedett autók kezelését végzõ zúzóüzemek;
l) rézkábelek láng nélküli füstös égése;
m) használt olajfinomítók.

IV. rész

Meghatározások

1. E melléklet vonatkozásában:
a) ,,poliklórozott bifenilek” azok az aromás vegyüle-

tek, melyek úgy képzõdnek, hogy a bifenil molekulán (két
benzol molekula kapcsolódik össze egy egyszeres
szén-szén kötéssel) lévõ hidrogénatomok közül legfeljebb
tizet klóratommal cserélhetnek ki; és

b) ,,poliklórozott dibenzo-p-dioxinok” és „poliklóro-
zott dibenzo-furánok” olyan háromgyûrûs, aromás vegyü-
letek, melyekben két benzolgyûrû kapcsolódik a polikló-
rozott dibenzo-p-dioxinok esetén két oxigénatomon ke-
resztül, a poliklórozott dibenzo-furánok esetén egy oxi-
génatomon és egy egyszeres szén-szén kötésen keresztül,
és melyek hidrogénjei közül legfeljebb nyolcat klórato-
mok helyettesíthetnek.

2. Ezen mellékletben a poliklórozott dibenzo-p-dioxi-
nok és furánok mérgezõképességét a mérgezési egyenér-
ték fogalmának alkalmazásával fejezik ki, mely megadja a
különbözõ poliklórozott dibenzo-p-dioxin és dibenzo-fu-
rán Részes Féleségek/fajták és koplanáris poliklórozott bi-
fenilek 2,3,7,8-tetraklór-dibenzo-p-dioxinhoz viszonyított
relatív dioxinszerû mérgezési aktivitását. Az ezen Egyez-
mény céljaira használatos mérgezési egyenérték együttha-
tó értéknek összhangban kell lennie az elfogadott nemzet-
közi szabványokkal, kezdve az Egészségügyi Világszer-
vezet 1998-as, poliklórozott dibenzo-p-dioxinokra és di-
benzo-furánokra, valamint koplanáris poliklórozott bifeni-
lekre vonatkozó emlõs toxikus egyenérték együttható érté-
kekkel. A koncentrációk mérgezési egyenértékben vannak
kifejezve.

V. rész

Általános útmutatás az elérhetõ legjobb technikákhoz
és a legjobb környezeti gyakorlathoz

Ez a rész általános útmutatást nyújt a Részes Feleknek
az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátásának meg-
elõzésére és csökkentésére.

A. Az elérhetõ legjobb technikákra és a legjobb
környezeti gyakorlatra vonatkozó általános megelõzõ

intézkedések

Elsõbbséget kell élvezniük az I. részben felsorolt vegyi
anyagok elõállításának és kibocsátásának megelõzését
szolgáló elgondolásoknak. A hasznos intézkedések közé
tartozik:

a) alacsony hulladékképzõdéssel járó technológiák al-
kalmazása;

b) kevésbé veszélyes anyagok alkalmazása;
c) a hulladék és az eljárás során képzõdött és felhasz-

nált anyagok visszanyerésének és újrafeldolgozásának
elõsegítése;

d) azon alapanyagok helyettesítése, melyek a környe-
zetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok,
vagy ahol az anyagok és a forrásból történõ, a környezet-
ben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagok kibo-
csátása között közvetlen kapcsolat van;

e) jó háztartás és megelõzõ karbantartási programok;
f) a hulladékgazdálkodás fejlesztése azzal a céllal,

hogy megszüntessék a hulladék nyílt színi és egyéb szabá-
lyozatlan égetését, beleértve a hulladéklerakók égetését.
Új hulladéklerakó létesítmények építésének kérelme során
megfontolás tárgyává kell tenni az olyan alternatív megol-
dásokat, mint a kommunális vagy kórházi hulladékok kép-
zõdésének minimalizálását célzó tevékenységek, beleért-
ve a források feltárását, a hulladékok újbóli felhasználását,
újrafeldolgozását, a hulladékválogatást és a kevesebb hul-
ladékot képzõ termékek támogatását. Ebben a megközelí-
tésben a közegészségügyi vonatkozásokat gondosan meg
kell fontolni;

g) ezen vegyi anyagoknak mint szennyezõ anyagoknak
a termékekben való jelenlétének minimalizálása;

h) az elemi klór vagy az elemi klórt képzõ vegyi anya-
gok kiküszöbölése a fehérítés folyamatából.

B. Az alkalmazható legjobb technikák

Az alkalmazható legjobb technikák fogalma nem céloz-
za speciális technikák vagy technológiák elõírását, hanem
a vonatkozó berendezés mûszaki jellemzõit, földrajzi elhe-
lyezkedését és a helyi környezeti körülményeket veszi szá-
mításba. Az I. részben felsorolt vegyi anyagok kibocsátá-
sának csökkentésére alkalmas ellenõrzõ technikák alapve-
tõen ugyanazok. Szem elõtt tartva az intézkedések valószí-
nû költségeit és hozamát, illetve az elõvigyázatosságra és a
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megelõzésre vonatkozó megfontolásokat, az elérhetõ leg-
jobb technikák meghatározásakor külön megfontolás tár-
gyává kell tenni, általánosságban vagy speciális esetek-
ben, a következõ tényezõket:

a) általános megfontolások:
(i) a vonatkozó kibocsátások természete, hatásai és

mennyisége; a technikák a forrás mérettõl függõen változ-
hatnak;

(ii) az új vagy meglévõ berendezések üzembe helyezési
dátumai;

(iii) az elérhetõ legjobb technika bevezetésére szüksé-
ges idõ;

(iv) az eljárásban használt nyersanyagok fogyasztása és
természete és az eljárás energiahatékonysága;

(v) annak szükségessége, hogy a környezetbe történõ
kibocsátások együttes hatását, illetve ennek veszélyét
megelõzzék vagy minimumra csökkentsék;

(vi) annak szükségessége, hogy megelõzzék a balesete-
ket, és minimalizálják a környezetre gyakorolt következ-
ményeiket;

(vii) a foglalkozási egészség és a munkahelyi biztonság
biztosításának szükségessége;

(viii) összehasonlítható eljárások, berendezések vagy
mûködési módszerek, melyeket ipari méretekben már si-
kerrel próbáltak ki;

(ix) technológiai elõnyök, és a tudományos ismeretek
és megértés változása;

b) általános kibocsátáscsökkentési intézkedések:
Kérelmek vizsgálatakor új berendezések építésére vagy

meglévõ berendezések jelentõs módosítására olyan eljárá-
sok felhasználásával, melyek ezen mellékletben felsorolt
vegyi anyagokat bocsátanak ki, elsõbbséget kell élvezniük
az alternatív eljárásoknak, technikáknak és gyakorlatnak,
melyek hasonló hasznosságúak, de elkerülik ilyen vegyi
anyagok képzését és kibocsátását. Azokban az esetekben,
mikor ilyen berendezést építenek vagy módosítanak jelen-
tõsen, az V. rész A. szakaszában vázolt megelõzõ intézke-
déseken kívül az elérhetõ legjobb technikák meghatározá-
sakor a következõ csökkentési intézkedéseket is meg kell
fontolni:

(i) fejlett eljárások alkalmazása a füstgáz tisztítására,
mint a termikus vagy katalitikus oxidáció, porleválasztás
vagy adszorpció;

(ii) a maradékok, szennyvíz, hulladékok és szennyvíz-
iszap kezelése például hõkezeléssel vagy inertté tételük-
kel, vagy olyan kémiai eljárással, amely méregteleníti azo-
kat;

(iii) az eljárások változtatása, mely a kibocsátások
csökkenéséhez vagy megszüntetéséhez vezet, például zárt
rendszerré alakítás;

(iv) az eljárás tervének módosítása az égés javítására és
az ebben a mellékletben felsorolt vegyi anyagok képzõdé-
sének megelõzésére olyan paraméterek szabályozásával,
mint az égési hõmérséklet vagy a tartózkodási idõ.

C. Legjobb környezeti gyakorlat

A legjobb környezeti gyakorlattal kapcsolatban a Ré-
szes Felek konferenciája fejleszthet ki útmutatót.

D. Melléklet

INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK ÉS KIJELÖLÉSI
KRITÉRIUMOK

1. Egy Részes Fél azon indítványának benyújtásakor,
hogy egy vegyi anyagot az A., B. és/vagy C. mellékletekbe
felsoroljanak, az a) albekezdésnek megfelelõen azonosíta-
nia kell a vegyi anyagot, és be kell nyújtania a vegyi
anyagra és annak átalakulási termékeire vonatkozó infor-
mációkat, ahol lényeges, a b)–e) albekezdésekben szerep-
lõ kijelölési kritériumokra vonatkoztatva:

a) a vegyi anyag azonosítása:
(i) nevek, beleértve a márkanevet vagy neveket, a ke-

reskedelmi nevet vagy neveket és szinonimákat, a Kémiai
Kivonatok Szolgálatának (Chemical Abstracts Service –
CAS) Regisztrációs száma, az Elméleti és Alkalmazott
Kémia Nemzetközi Szövetsége (International Union of
Pure and Applied Chemistry – IUPAC) által adott név; és

(ii) szerkezet, beleértve az izomerek részletes leírását,
ahol alkalmazható, és a kémiai osztály szerkezetét;

b) környezetben való tartós megmaradás:
(i) bizonyított, hogy a vegyi anyag felezési ideje vízben

nagyobb két hónapnál, vagy felezési ideje a talajban na-
gyobb hat hónapnál, vagy felezési ideje üledékben na-
gyobb hat hónapnál; vagy

(ii) bizonyított, hogy a vegyi anyag más tekintetben
eléggé tartósan megmaradó, hogy ezen Egyezménykereté-
ben megfontolása indokolt legyen;

c) biológiai feldúsulás:
(i) bizonyított, hogy a biokoncentrációs tényezõ vagy

biológiai feldúsulási tényezõ a vízi fajtákban a vegyi
anyagra nézve nagyobb 5000-nél, vagy, ilyen adat hiányá-
ban, a log Ko/w nagyobb 5-nél;

(ii) bizonyított, hogy egy vegyi anyag egyéb vonatkozó
okokból van jelen, például más fajokban nagy a biológiai
feldúsulása, magas a mérgezõképessége vagy az ökotoxi-
citása; vagy

(iii) a flórában és faunában végzett monitoring adatai
azt jelzik, hogy a vegyi anyag biológiai feldúsulási képes-
sége elég magas ahhoz, hogy ezen Egyezmény keretében
megfontolása indokolt legyen;

d) a nagy távolságra történõ környezeti elszállítódásra
vonatkozó képesség:

(i) a vegyi anyag mért szintjei a kibocsátási forrástól tá-
voli helyszíneken, melyek potenciális fontosságúak;

(ii) monitoring adatok, melyek mutatják, hogy a vegyi
anyag nagy távolságra történõ környezeti elszállítódása,
egy befogadó környezetbe való áthelyezõdés lehetõségé-
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vel, bekövetkezhetett levegõn, vízen keresztül vagy ván-
dorló állatfajok segítségével; vagy

(iii) a környezeti életút tulajdonságok és/vagy modell-
eredmények, melyek azt mutatják, hogy a vegyi anyag ren-
delkezik a nagy távolságra történõ környezeti elszállítódás
lehetõségével levegõn, vízen keresztül vagy vándorló ál-
latfajok segítségével egy befogadó környezetbe való áthe-
lyezõdés lehetõségével a kibocsátási forrástól távoli hely-
színeken. Azon vegyi anyagra, mely jellemzõen a levegõ-
ben vándorol, a levegõre vonatkozó felezési ideje nagyobb
két napnál; és

e) káros hatások:
(i) bizonyított, hogy káros hatása van az emberi egész-

ségre vagy a környezetre, mely a vegyi anyagnak ezen
Egyezmény keretében történõ megfontolását indokolja;
vagy

(ii) a mérgezõképességre vagy az ökotoxicitásra vonat-
kozó adatok azt jelzik, hogy képessége van az emberi
egészség vagy a környezet károsítására.

2. Az ajánló Részes Félnek a megfontolás okairól nyi-
latkozatot be kell nyújtania, mely magában foglalja, ahol
lehetséges, a toxicitásra vagy az ökotoxicitásra vonatkozó
adatok összehasonlítását a vegyi anyag nagy távolságra
történõ környezeti elszállítódásából eredményezett vagy
számított, mért vagy elõre jelzett szintjeivel, és egy rövid
ismertetést annak jelzésére, miért szükséges a világszintû
szabályozás.

3. Az ajánló Részes Félnek, a lehetséges mértékig és le-
hetõségeinek figyelembevételével, további információkat
kell nyújtania a 6. cikk (8) bekezdésében említett, az aján-
latra vonatkozó bírálat támogatására. Ilyen javaslat készí-
tésénél a Részes Fél bármely forrásból származó mûszaki
szakvéleményt igénybe vehet.

E. Melléklet

A KOCKÁZATI PROFILRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓS KÖVETELMÉNYEK

A felülvizsgálat célja annak értékelése, hogy a vegyi
anyag, a nagy távolságra történõ környezeti elszállítódás
eredményeként, vezethet-e annyira jelentõsen káros hatás-
ra az emberi egészséget és/vagy a környezetet illetõen,
hogy világméretû intézkedésre legyen szükség. Ezen cél-
ból kockázati profilt kell kidolgozni, amely tovább elemzi
és értékeli a D. mellékletben említett információkat és ma-
gában foglalja, amennyire lehetséges, a következõ típusú
információkat:

a) források, beleértve, ahol alkalmazható:
(i) gyártási adatok, beleértve a mennyiséget és a hely-

színt;
(ii) felhasználásokat; és
(iii) kibocsátásokat, mint a különbözõ közegekbe törté-

nõ kibocsátások és veszteségek;

b) veszélyességi értékelés a vonatkozó végpontra vagy
végpontokra, beleértve az összetett vegyi anyagokat is ma-
gukba foglaló toxikológiai kölcsönhatások számításba vé-
telét;

c) környezeti életút, beleértve a vegyi anyag kémiai és
fizikai jellemzõire, valamint stabilitására vonatkozó ada-
tokat és információkat és azok kapcsolatát a környezeti
szállítódásával, a környezet részeiben és között történõ át-
vitelével, lebomlásával és más anyagokká történõ átalaku-
lásával. A biokoncentrációs tényezõ vagy biológiai feldú-
sulási tényezõ, mért értékeken alapuló meghatározását el-
érhetõvé kell tenni, kivéve, mikor monitoring adatokat
használnak erre a célra;

d) monitoring adatok;
e) a helyi területeken való kitettség, és, különösen a

nagy távolságra történõ környezeti elszállítódás eredmé-
nyeként, beleértve a biológiai hozzáférhetõségre vonatko-
zó információkat;

f) nemzeti és nemzetközi kockázati értékelések, felmé-
rések és profilok, címkézési információk és veszélyességi
osztályozások, ahol hozzáférhetõek; és

g) a vegyi anyag helyzete nemzetközi egyezmények-
ben.

F. Melléklet

A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSOKRA
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az Egyezménybe történõ becsatolás megfontolása alá
esõ, a vegyi anyagok lehetséges szabályozási intézkedé-
seire vonatkozó értékelést kell végezni, mely tartalmazza a
lehetõségek teljes tárát, beleértve a kezelést és a kiküszö-
bölést. Ebbõl a célból meg kell adni a lehetséges szabályo-
zási intézkedésekkel kapcsolatos társadalmi-gazdasági
megfontolásokra vonatkozó, ide tartozó információkat,
hogy lehetõvé tegyék a Részes Felek konferenciájának
döntéshozatalát. Az ilyen információknak kellõen tekin-
tetbe kell venniük a Részes Felek különbözõ lehetõségeit
és körülményeit, és tartalmaznia kell a következõ tartalmi
követelmények megfontolását:

a) a kockázat csökkentését célzó lehetséges szabályzó
intézkedések hathatósága és hatékonysága:

(i) mûszaki megvalósíthatóság; és
(ii) költségek, beleértve a környezeti és egészségügyi

költségeket;
b) alternatívák (termékek és eljárások):
(i) mûszaki megvalósíthatóság;
(ii) költségek, beleértve a környezeti és egészségügyi

költségeket;
(iii) eredményesség;
(iv) kockázat;
(v) elérhetõség; és
(vi) hozzáférhetõség;
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c) a lehetséges szabályzó intézkedéseknek a társada-
lomra gyakorolt pozitív és/vagy negatív hatásai:

(i) egészség, beleértve a közegészséget, a környezeti és
a munkahelyi egészséget;

(ii) mezõgazdaság, beleértve az akvakultúrát és az er-
dészetet;

(iii) a flóra és fauna (biodiverzitás);
(iv) gazdasági szempontok;
(v) a fenntartható fejlõdés irányába tett haladás; és
(vi) társadalmi költségek;
d) hulladék és lerakásának következményei (különösen

felhasználatlan növényvédõszer-készletek és a szennye-
zett területek megtisztítása):

(i) mûszaki megvalósíthatóság; és
(ii) költségek;
e) az információk elérhetõsége és közoktatás;
f) a szabályzó és monitoring lehetõségek helyezte; és
g) bármely foganatosított nemzeti vagy regionális sza-

bályzó tevékenység, beleértve az alternatívákra vonatkozó
információkat és egyéb vonatkozó kockázatkezelési infor-
mációkat.”

4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E törvény 2–3. §-a az Egyezmény 26. cikkében meg-
határozott idõpontban lép hatályba.

(3) Az Egyezmény, illetve e törvény 2–3. §-a hatályba-
lépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a környezetvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.

A Kormány rendeletei

A Kormány
30/2008. (II. 19.) Korm.

rendelete
az igazságügyi és rendészeti miniszter

feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet* módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

* Igazságügyi Közlöny 2006. évi 8. száma.

1. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ új q) ponttal egé-
szül ki:

[Az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) a Kormány]

„q) közigazgatás-fejlesztésért”
[felelõs tagja.]

2. §

Az R. 2. §-a a következõ új l) ponttal egészül ki:
(A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban,

valamint a Kormány határozataiban meghatározott fel-
adatkörében)

„l) közremûködik a 2011-es európai uniós elnökségre
való kormányzati felkészülésben.”

3. §

Az R. 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következõ új
d)–e) ponttal egészül ki:

(A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében
felel)

„c) az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló,
valamint más deregulációs jogszabályok és az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközei elõkészítéséért vagy annak
összehangolásáért,

d) a jogosultságok és kötelezettségek egyensúlyának
biztosítására, valamint azok kikényszeríthetõségére irá-
nyuló kormányzati tevékenység összehangolásáért és
szervezéséért,

e) a Kormány eseti döntése alapján a több miniszter
feladatait érintõ törvények elõkészítésének koordiná-
lásáért.”

4. §

Az R. 3. § (5) bekezdése a következõ új n)–o) ponttal
egészül ki:

(A miniszter elõkészíti)
„n) a közigazgatás-fejlesztésért való felelõssége köré-

ben az önkormányzati és területfejlesztési miniszter közre-
mûködésével a közigazgatási hatósági eljárás és szolgálta-
tás általános szabályairól szóló,

o) a közigazgatás-fejlesztésért való felelõssége köré-
ben a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel együt-
tesen a közigazgatási informatikával összefüggõ, így külö-
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nösen a közigazgatási elektronikus azonosítási, fizetési és
közbeszerzési rendszerre vonatkozó,”
(jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy
kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri ren-
deleteket ad ki.)

5. §

Az R. 4. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(8) A miniszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartá-
sért való felelõssége körében ellátja a személyiadat- és lak-
címnyilvántartás vezetéséért felelõs hatóság, valamint – az
önkormányzati és területfejlesztési miniszternek a válasz-
tások és népszavazások lebonyolításával összefüggõ
hatásköreinek érintése nélkül – az 1. §-ban meghatározott
felelõssége körében a körzetközponti feladatokat ellátó
települési, fõvárosi kerületi önkormányzat jegyzõjének
szakmai irányítását.”

6. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése a következõ új f) ponttal
egészül ki, egyben a jelenlegi f) pont jelölése g) pontra vál-
tozik:

(A miniszter az igazságügyért való felelõssége körében
felel)

„f) a jogalkotásban a deregulációs szempontok érvénye-
sítéséért,”

(2) Az R. 5. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A miniszter a jogalkotás minõségének fejlesztése

körében
a) meghatározza, és a kormányzati döntés-elõkészítés

során érvényesíti a jogszabályszerkesztés követelményeit,
b) összehangolja a jogi szabályozás elõzetes és utóla-

gos hatásvizsgálatát és a deregulációt,
c) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel

együttesen kidolgozza a társadalmi és gazdasági partne-
rekkel való konzultáció követelményrendszerét,

d) érvényesíti a kormányzati döntés-elõkészítés során
az adminisztratív terhek csökkentésének követelményét,

e) összehangolja a jogi szabályozásból származó admi-
nisztratív terhek csökkentésére irányuló kormányzati tevé-
kenységet, javaslatot tesz a szükséges jogszabály-módosí-
tásra és intézkedésre, ideértve a közigazgatási és más eljá-
rások, valamint az állami szolgáltatások elektronizálását,

f) módszertani útmutatót ad ki.”

7. §

Az R. a következõ új 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A miniszter a közigazgatás-fejlesztésért való

felelõssége körében

a) ellátja a közigazgatás-fejlesztés és -korszerûsítés
kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását,

b) részt vesz a központi és a helyi közigazgatás tovább-
fejlesztését érintõ koncepcionális, szervezetfejlesztési
intézkedésekkel összefüggõ – más miniszter feladatkörébe
tartozó – kormányzati döntések tervezeteinek elõkészíté-
sében,

c) érvényesíti a kormányzati döntés-elõkészítés során
a közigazgatás-korszerûsítési követelményeket,

d) javaslatot tesz a korszerû szervezetfejlesztési, igaz-
gatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai
módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek
közigazgatás-szervezési és minõségfejlesztési tevékeny-
ségét,

e) az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdeké-
ben kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági
eljárások korszerûsítését, ésszerûsítését, a bürokrácia
csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai
stratégiát,

f) kidolgozza a közigazgatási szervek ügyfélszolgálati
mintaszabályzatát.”

8. §

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 6. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(A miniszter a közigazgatás-szervezésért való felelõssé-
ge körében, a Kormány területi szerveivel kapcsolatos fel-
adatkörében)

„e) közremûködik a közigazgatási hatósági eljárás álta-
lános szabályainak elõkészítésében, gondoskodik az álta-
lános eljárásjogi szabályozás hatályosulásának vizsgála-
táról;”

9. §

(1) Az R. 3. § (4) bekezdésében a „közremûködik” szö-
vegrész helyébe az „együttmûködik” szöveg, 5. § (2) be-
kezdésében az „illeszkedik-e a jogrendszer egészébe” szö-
vegrész helyébe az „a jogrendszer egyszerûsítését szol-
gálja-e, illetve illeszkedik-e a jogrendszer egészébe” szö-
veg, 5. § (6) bekezdés b) pontjában a „Jogszabályok Elekt-
ronikus” szövegrész helyébe a „Hatályos Jogszabályok”
szöveg lép.

(2) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 4. § k) pontja, az önkormányzati és területfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 342/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet, a kormányzati fejlesztéspoliti-
kai tevékenység irányításáról szóló 171/2007. (VI. 29.)
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Korm. rendelet, valamint az önkormányzati és területfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 307/2007.
(XI. 14.) Korm. rendelet hatályát veszti.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt
követõ napon hatályát veszti.

A Kormány
31/2008. (II. 21.) Korm.

rendelete
a köztisztviselõi teljesítményértékelés

és jutalmazás szabályairól szóló
301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet* módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 34. § (13) bekezdésében és 49/O. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás
szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1–2. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„1. § A rendelet hatálya – a kabinetfõnök, a vezetõi
megbízással nem rendelkezõ politikai tanácsadó, politikai
fõtanácsadó, valamint a tartós külszolgálatra kihelyezett
köztisztviselõ kivételével – kiterjed a Ktv. 1. § (1) bekez-
dése szerinti központi államigazgatási szerveknél, azok te-
rületi és helyi szerveinél, valamint a közigazgatási hivata-
loknál foglalkoztatott köztisztviselõre (a továbbiakban:
köztisztviselõ).

2. § (1) A teljesítményértékelésre minden év november
30-ig a célmeghatározások, a féléves áttekintõ megbeszé-
lés és az év végi komplex értékelés alapján kerül sor. Az év
végi komplex értékelés a köztisztviselõ önértékelésébõl, a
köztisztviselõ értékelését végzõ vezetõ (a továbbiakban:
értékelõ vezetõ) által végzett elõértékelésbõl és négy rész-
értékelésbõl áll.

(2) A teljesítményértékeléshez az 1. számú mellékletben
szereplõ teljesítményértékelõ lapot kell kitölteni. A miniszté-
riumokban és a Miniszterelnöki Hivatalban a teljesítmény-
értékelõ lap kitöltése elektronikus formában történik.”

* Igazságügyi Közlöny 2007. évi 1. száma.

2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A célmeghatározás az (1) bekezdésben meghatáro-
zott célokon kívül a munkáltatói jogkör gyakorlója által
meghatározott, az irányítása alá tartozó szervezeti egysé-
gekre vonatkozó célokat, valamint minisztériumban a mi-
nisztériumi célokat is tartalmazza.”

(2) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) Minden köztisztviselõ számára
a) legalább három egyéni kiemelt célt,
b) az 1. számú mellékletben kötelezõen meghatározott

kompetenciákon kívül további négy kompetenciát
kell, és

c) fejlesztési célokat lehet
meghatározni a munkakörének és a köztisztviselõ javasla-
tainak figyelembevételével.”

3. §

(1) Az R. 5. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) Az értékelõ vezetõ elõértékelést végez a köztisztvi-
selõ önértékelését követõen.

(5) Az értékelõ vezetõ az elsõ részértékelés keretében
értékeli a kiemelt és többletcélok teljesítését, a második
részértékeléskor a munkaköri leírásban foglalt feladatok
elvégzését, a harmadik részértékeléskor a kompetenciák-
nak való megfelelést. A negyedik részértékelés keretében
áttekintésre kerül – fejlesztési cél meghatározása ese-
tén – a fejlesztési célok megvalósulása. Az értékelõ vezetõ
a köztisztviselõt ötfokozatú skálán értékeli három részér-
tékelés alapján – a fejlesztési célra vonatkozó részértéke-
lés kivételével – az év végi komplex értékelés során. Az év
végi komplex értékelés tartalmazza a köztisztviselõ észre-
vételeit az értékeléssel, javaslatait, elképzeléseit életpályá-
jával kapcsolatban, melyeket az értékelõ vezetõ a javasla-
tainál, intézkedéseinél figyelembe vesz.”

(2) Az R. 5. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(8) A teljesítményértékelõ lapot a kitöltésüket követõ
öt évig kell tárolnia a közigazgatási szervnek. Az elektro-
nikus formátumú teljesítményértékelõ lapokat a miniszté-
riumok esetében a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató
és Közigazgatási Képzési Központ (a továbbiakban: Köz-
pont) tárolja.”

(3) Az R. 5. §-a a következõ új (10) bekezdéssel egészül
ki:

„(10) Az év végi komplex értékelés során a 4. mellék-
letben foglaltak alapján kell a teljesítményértékelést el-
végezni.”
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4. §

Az R. a következõ új 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § A kontrollvezetõ jogosult ellenõrizni az irányí-

tása alá tartozó értékelõ vezetõk által végzett teljesítmény-
értékelés menetét, melynek keretében:

a) betekinthet a teljesítményértékelés során keletkezett
dokumentumokba, azokra észrevételt tehet,

b) a vezetõi elõértékelést és az év végi komplex értéke-
lés során tartott értékelõ megbeszélést követõ nyolc napon
belül írásban jelzéssel élhet az értékelõ vezetõ felé.”

5. §

Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A központi államigazgatási szervnél a személyügyi
munkatárs feladata, hogy kapcsolatot tartson a Miniszter-
elnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelõs állam-
titkár titkárságával és a Központtal.”

6. §

Az R. 13–16. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek, egyidejûleg az R. a következõ új 16/A–16/B. §-ok-
kal egészül ki:

„13. § A munkáltatói jogkör gyakorlója az értékelõ ve-
zetõ javaslata alapján az egyéni teljesítményalapú jutalom
(a továbbiakban: jutalom) összegét

a) vezetõ beosztású köztisztviselõ és a tanácsadó ese-
tén a jutalom alapjának százalékában,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó köztisztviselõ ese-
tén a jutalom alapjának szorzatában, a 3. mellékletben fog-
laltak figyelembevételével állapítja meg.

14. § (1) A közigazgatási szerv vezetõje eloszlási szinte-
ket határoz meg, amelyeken belül érvényesülnie kell a
2. melléklet szerinti kötelezõ eloszlásnak.

(2) A vezetõ beosztású és a vezetõ beosztással nem ren-
delkezõ köztisztviselõk számára külön eloszlási szintet
vagy szinteket kell meghatározni.

(3) Az eloszlási szintek meghatározásakor a tárca nélkü-
li miniszter irányítása alatt álló szervezeti egységek együt-
tese önálló közigazgatási szervnek minõsül.

(4) Az eloszlási szinteket az értékelés alapjául szolgáló
év február utolsó napjáig, szervezeti változtatás esetén a
szervezeti és mûködési szabályzat elfogadásától számított
15 napon belül kell meghatározni, és tájékoztatásul meg
kell küldeni a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter-
nek.

15. § (1) Az elõértékelés során a köztisztviselõ számára
az év végi komplex értékelés eredményeként adott pont-
számot úgy kell megállapítani, hogy az értékelés alá tarto-
zó köztisztviselõk létszámára, valamint a 2. mellékletben
szereplõ kötelezõ eloszlásra tekintettel megállapított lét-

számeloszlás az értékelés alá tartozó köztisztviselõk telje-
sítményértékelési eredményére figyelemmel érvényesül-
jön. A kötelezõ eloszlás megállapításánál figyelembe kell
venni a 16/B. § (2) bekezdése alkalmazásával besorolt
köztisztviselõket is.

(2) A jutalom elosztása teljesítményszintek alapján tör-
ténik a 3. mellékletben foglaltak figyelembevételével. A
2. mellékletben szereplõ táblázat „kivételes teljesítmény”,
„megfelelõ teljesítmény” és „fejlesztés szükséges” kategó-
riájába nem kötelezõ köztisztviselõt besorolni, de egyéb
tekintetben a kötelezõ eloszlás szabályát érvényesíteni
kell.

(3) A „kivételes teljesítmény” és „magas szintû teljesít-
mény” kategóriájába sorolt köztisztviselõk számának
összege nem haladhatja meg a „jó teljesítmény”, a „megfe-
lelõ teljesítmény” és a „fejlesztés szükséges” teljesítmény
kategóriájába sorolt köztisztviselõk számát. A „kivételes
teljesítmény” kategóriájába sorolt köztisztviselõk száma
nem lehet magasabb, mint a „magas szintû teljesítmény”
kategóriájába sorolt köztisztviselõk száma. Ha az eloszlási
szintre besorolt köztisztviselõk száma kevesebb mint 6 fõ,
akkor a „kivételes teljesítmény” és „magas szintû teljesít-
mény” kategóriájába sorolt köztisztviselõk számának
összege nem haladhatja meg a „jó teljesítmény”, a „megfe-
lelõ teljesítmény” és a „fejlesztés szükséges” teljesítmény
kategóriájába sorolt köztisztviselõk számának egy fõvel
növelt összegét. A „kivételes teljesítmény” kategóriájába
sorolt köztisztviselõk száma nem lehet magasabb, mint a
„magas szintû teljesítmény” kategóriájába sorolt köztiszt-
viselõk egy fõvel növelt száma.

(4) Ha a kötelezõ eloszlás valamely kategóriában nem
egész számot eredményez, akkor a létszám felfelé kerekít-
ve is megállapítható.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során az
értékelt köztisztviselõ számára a jutalom mértékét úgy kell
megállapítani, hogy az érje el a 3. mellékletben szereplõ
táblázatban meghatározott minimális mértéket, de ne ha-
ladja meg a maximális mértéket.

(6) A hivatali szervezet vezetõje a hivatal jutalomkere-
tét a szervezeti egységek között a szervezeti egységek tag-
jainak egyévi illetményének és egyéni teljesítményértéké-
nek arányában osztja el. A szervezeti egység jutalomkerete
nem lehet kevesebb, mint a szervezeti egységnél alkalma-
zásban álló köztisztviselõk egyéni teljesítménye alapján
kötelezõen fizetendõ minimum jutalmak összege, illetve
nem lehet több, mint az egyéni teljesítményük alapján fize-
tendõ maximum jutalmak összege.

(7) A hivatali szervezet vezetõje a (6) bekezdésben
meghatározott jutalomkerettõl szervezeti egységenként a
szervezeti célok figyelembevételével legfeljebb 20%-kal
eltérhet azzal, hogy a pozitív eltérések forintösszege nem
haladhatja meg a negatív eltérések forintösszegét.

16. § A jutalom alapja
a) vezetõ beosztású köztisztviselõ és a tanácsadó ese-

tén az éves illetményének – amelyet alapilletményének,
illetménykiegészítésének és vezetõi pótlékának figye-
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lembevételével, a tizenharmadik havi illetmény figye-
lembevétele nélkül kell megállapítani – az év azon idõsza-
kára jutó része, amikor a köztisztviselõ a statisztikai állo-
mányi létszámban szerepel,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó köztisztviselõ ese-
tén a költségvetési törvényben megállapított köztisztvise-
lõi illetményalap.

16/A. § (1) A féléves áttekintõ megbeszélést köve-
tõen – a köztisztviselõ céljainak, feladatainak idõarányos
teljesítésének figyelembevételével – az értékelõ vezetõ a
tárgyévi egyéni teljesítményjutalom terhére,

a) vezetõ beosztású köztisztviselõ és a tanácsadó ese-
tén legfeljebb egyhavi illetménynek,

b) felsõfokú végzettségû nem tanácsadó köztisztviselõ
esetén legfeljebb az illetményalap hatszorosának,

c) felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ köztisztvi-
selõk esetén legfeljebb az illetményalap háromszorosának
megfelelõ részjutalmat állapíthat meg. A részjutalmat leg-
késõbb a tárgyév augusztus 15-ig kell kifizetni.

(2) A köztisztviselõ részére kifizetett részjutalom és a
komplex teljesítményértékelés alapján járó jutalom együt-
tes összege nem haladhatja meg a köztisztviselõ részére a
3. melléklet alapján meghatározott jutalom maximális
összegét.

(3) A jutalmat a tárgyév december 15-éig, az év végi
komplex teljesítményértékelést követõen, a köztisztviselõ
által elért teljesítményhez kötötten kell kifizetni.

(4) Amennyiben a köztisztviselõ részére kifizetett rész-
jutalom meghaladja a komplex teljesítményértékelés alap-
ján megállapított jutalom összegét, a köztisztviselõt
visszafizetési kötelezettség nem terheli.

16/B. § (1) A köztisztviselõ teljesítményalapú jutalom-
ban nem részesíthetõ, ha a tárgyévben legalább három hó-
nap közszolgálati jogviszonnyal és teljesítményértékelés-
sel nem rendelkezik, kivéve, ha a teljesítményértékelésre a
köztisztviselõnek fel nem róható okból nem kerül sor. Ha a
teljesítményértékelésre a köztisztviselõnek fel nem róható
okból nem kerül sor, a köztisztviselõt a munkáltatói jogkör
gyakorlójának értékelnie kell.

(2) Ha a közszolgálati jogviszony év közben megszû-
nik, vagy a köztisztviselõt év közben egyik közigazgatási
szervtõl a másik közigazgatási szervhez véglegesen áthe-
lyezik, illetve tartós külszolgálatra helyezik ki, a jutalmat
az elõrehozott teljesítményértékelés alapján meg kell álla-
pítani és az utolsó munkában töltött napon a köztisztviselõ
részére ki kell fizetni. A jutalom mértékét a 15–16. § figye-
lembevételével, idõarányosan kell megállapítani. Ha a
köztisztviselõt év közben egyik közigazgatási szervtõl a
másik közigazgatási szervhez véglegesen áthelyezik, a
tárgyévbõl a végleges áthelyezésig eltelt idõszakot az év-
végi értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni.

(3) Ha a köztisztviselõt év közben a közigazgatási szer-
ven belül áthelyezik, akkor az elõzõ munkakörében nyúj-
tott teljesítményét az értékelõ vezetõ köteles értékelni. Az
új munkakörbe kerülõ köztisztviselõnek új célkitûzéseket
kell megállapítani. Az év végén az új munkakör szerinti ér-

tékelõ vezetõ a komplex értékelés során az évközi értéke-
lés figyelembevételével értékeli a köztisztviselõ teljesít-
ményét.”

7. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A kormányhivatal és a központi hivatal az elõ-

értékelés során kialakított kötelezõ eloszlás szerinti érté-
kelést véleményezés céljából a munkáltatói jogkört gya-
korló útján megküldi a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszternek.

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter ellenõr-
zi a minisztériumok esetében a kötelezõ eloszlás szabá-
lyainak érvényesülését, azok megsértése esetén jelzéssel
fordul a miniszterhez és felhívja a jogsértés orvoslására, a
miniszter a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert tá-
jékoztatja a megtett intézkedésekrõl.”

8. §

(1) Az R. 20. § c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„c) értékelést végzõ vezetõ: a munkáltatói jogkör gya-

korlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a tel-
jesítményértékeléssel kapcsolatos jogkör gyakorlását átru-
házza, a kormányhivatal és központi hivatal vezetõjének
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója;”

(2) Az R. 20. § f) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„f) kiemelt cél: olyan kulcsfontosságú célkitûzés, amelyre

az értékeltnek a munkavégzése során befolyása van, és általa
a munkakör szervezetben elfoglalt helyébõl adódóan a tárgy-
évre vonatkozóan elõ tudja mozdítani a közigazgatási szerve-
zet stratégiai, szervezeti és a szervezeti egység céljainak
eredményes és hatékony megvalósulását;”

(3) Az R. 20. §-a a következõ k)–m) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„k) éves illetmény: az alapilletmény, illetménykiegé-

szítés és vezetõi pótlék
ka) januártól október hónapig terjedõ összegének, va-

lamint
kb) a november hónapra számított kétszeresének

együttes összege;
l) kontrollvezetõ: az értékelt személy felett munkáltatói

jogkört gyakorló személy, kivéve ha az értékelõ vezetõ
miniszter vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója;

m) tanácsadó: szakmai tanácsadó, szakmai fõtanács-
adó, miniszteri tanácsadó, miniszteri fõtanácsadó, kor-
mánytanácsadó, kormány-fõtanácsadó.”
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9. §

Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § E rendeletet a központi államigazgatási szervek

területi és helyi szerveinek, valamint a közigazgatási hiva-
taloknak a köztisztviselõire 2009. január 1-jétõl kell alkal-
mazni.”

10. §

(1) Az R. 1–3. melléklete helyébe e rendelet 1–3. mel-
léklete lép.

(2) Az R. e rendelet 4. melléklete szerinti új 4. melléklet-
tel egészül ki.

11. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a fo-
lyamatban lévõ célmeghatározások során is alkalmazni
kell.

(3) E rendelet 1–10. §-a, 12. §-a és 1–4. melléklete a ha-
tálybalépést követõ napon hatályát vesztik.

12. §

(1) Az R. 3. § (6) bekezdésében a „január 31-éig” szö-
vegrész helyébe a „február utolsó napjáig” szöveg,
4. §-ában a „július 1-je és július 31-e között” szövegrész
helyébe a „júniusában vagy júliusában” szöveg, 6. §-ában
az „értékelést megelõzõ” szövegrész helyébe az „értékelés
alapjául szolgáló” szöveg, a „három” szövegrész helyébe a
„két” szöveg, „rendelkezik a 7. § (2) bekezdésben megha-
tározott értékeléssel” szövegrész helyébe a „rendelkezik a
7. § (2) bekezdésben vagy a 16/B. § (2) bekezdésben meg-
határozott értékeléssel”, 9. § (2) bekezdésében az „a mi-
nisztériumokat” szövegrész helyébe az „– az autonóm ál-
lamigazgatási szervek kivételével – a központi államigaz-
gatási szerveket” szöveg, a „jutalmakra” szövegrész he-
lyébe a „jutalomra” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R. preambulumában az „a köz-
ponti államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tag-
jai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII.
törvény 56. §-ának (5) bekezdésére figyelemmel,” szöveg-
rész, 3. § (3) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében a
„ , szakállamtitkár” szövegrész, 3. § (4) bekezdésében a
„ , szakállamtitkárok” szövegrész, 3. § (5) bekezdésében,
3. § (8) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) és
(6) bekezdéseiben, 6. §-ában, 7. § (1) bekezdésében, 9. §

(1) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében az „ , a szakál-
lamtitkár” szövegrész, 3. § (6) bekezdésében és 17. §
(2) bekezdésében az „ , a szakállamtitkárral” szövegrész,
3. § (8) bekezdésében, 5. § (7) bekezdésében és 17. §
(2) bekezdésében az „ , a szakállamtitkárnak” szövegrész,
5. § (2) bekezdésében az „ , illetve a szakállamtitkár eseté-
ben a tevékenységét irányító állami vezetõ” szövegrész,
5. § (7) bekezdésében és 8. §-ában az „ , a szakállamtitkárt”
szövegrész, 5. § (9) bekezdésében az „ , a szakállamtitkár-
hoz” szövegrész, 7. § (1) bekezdésében a „ , szakállamtit-
kárnak” szövegrész, 7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában a
„ , szakállamtitkárt” szövegrész, 17. § (3) bekezdésében
az „ , a szakállamtitkárok” szövegrész, 9. § (2) bekezdésé-
ben a „minisztériumi” szövegrész, 20. § b) pontja, 23. §
(2) bekezdése, 23. § (5) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a köztisztviselõi teljesítményértéke-
lés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2007. (XI. 22.)
Korm. rendelet.

13. §

(1) Az a kormányhivatal és központi hivatal, amely
olyan normatív módon szabályozott és a 2007. évben mû-
ködõ teljesítményértékelési rendszert és egyéni teljesít-
ményalapú jutalmazási rendszert alkalmaz, amelyet 2008.
március 31-ig a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
az e rendeletben foglalt rendszerrel egyenértékûnek fogad
el, jogosult e teljesítményértékelési és jutalmazási rend-
szerét – az e rendeletben foglaltaktól eltérõen – alkalmaz-
ni. A kormányhivatal és a központi hivatal az egyenértékû-
nek elfogadott rendszerekben bekövetkezõ változtatást
elõzetesen köteles az irányítási, illetve felügyeleti jogot
gyakorló miniszter útján egyeztetni a Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezetõ miniszterrel.

(2) Az egyenértékûség elfogadása során a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter vizsgálja, hogy a teljesít-
ményértékelési és jutalmazási rendszer tartalmazza az
alábbi elemeket:

a) szervezeti célok meghatározása,
b) egyéni teljesítménycélok kitûzése,
c) féléves áttekintõ megbeszélés,
d) önértékelés,
e) kiemelt célok és többletfeladatok együttes értékelése,
f) munkaköri feladatok értékelése,
g) kompetenciák értékelése,
h) fejlesztési célok értékelése,
i) év végi teljesítményértékelés,
j) értékelési fokozatok és pontértékek alkalmazása,
k) kötelezõ eloszláshoz kötött értékelés alkalmazása,
l) vezetõi javaslatok és intézkedések meghatározása,
m) a teljesítményértékelés dokumentálása.
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1. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Teljesítményértékelõ lap

I. SZEMÉLYI RÉSZ

Az értékeltre és az értékelõre vonatkozó alapadatok az értékelés évében

az értékelt köztisztviselõ
neve/születési dátum

beosztása
szervezet/szervezeti

egység
értékelõ vezetõ

neve/születési dátum
beosztása/szervezet/

szervezeti egység
a közös tevékenység

ideje

Értékelések Megjegyzés
Az értékelt

köztisztviselõ
(dátum; aláírás)

Az értékelõ
vezetõ

(dátum; aláírás)

Kontrollvezetõ
(dátum; aláírás)

Célmeghatározó meg-
beszélés igazolása

A kiemelt célokat/fel-
adatokat és a fejlesztési
célokat megismertem,
illetve megismertettem

Féléves áttekintõ meg-
beszélés igazolása

A féléves áttekintõ meg-
beszélés megtörtént

Részjutalom kifizetését
javaslom

JAVASLOM/
NEM JAVASLOM

Év végi értékelõ meg-
beszélés igazolása

A köztisztviselõ az érté-
kelést átnézte, és az érté-
kelõ lap kivonatát
átvette

Az értékelõ vezetõ érté-
kelését elfogadom

Az értékeléssel kapcso-
latban észrevételt teszek

Az értékelési idõszakban kapott elismerések (dicséret, jutalom, kitüntetés)

megnevezés év hó nap

II. CÉLMEGHATÁROZÁS

A köztisztviselõ kiemelt céljai/feladatai

sor-
szám

kiemelt célok/feladatok elérendõ eredmény határidõ, mérõpont

1.

2.

3.

4.

5.

n.
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A köztisztviselõ fejlesztését szolgáló célok

sor-
szám

fejlesztési célok elérendõ eredmény idõzítés

1.

2.

3.

4.

5.

n.

Az értékelési idõszakban kapott többletfeladatok

sor-
szám

többletfeladat elérendõ eredmények határidõ, mérõpont

1.

2.

3.

n.

III. A CÉLKITÛZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. A „MIT” értékelése

Az értékelt kiemelt céljai .............. évre és azok teljesülése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

sor-
szám

kiemelt célok/feladatok elérendõ eredmény határidõ, mérõpont az eredmény leírása

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

sor-
szám

kiemelt célok/feladatok teljesült részben teljesült nem teljesült

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.
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Az év közben kapott többletfeladatok és azok teljesülése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

sor-
szám

többletfeladatok elérendõ eredmény határidõ, mérõpont az eredmény leírása

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

sor-
szám

többletfeladatok teljesült részben teljesült nem teljesült

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.

A munkaköri leírásban foglalt feladatok teljesülése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

értékelési tényezõ az eredmény leírása

Az elvégzett munka mennyisége

Az elvégzett munka minõsége (igényesség, pontosság)

A határidõk betartása (a munkához való felelõs viszony)

A munkához való hozzáállás, önálló munkavégzés

A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

értékelési tényezõ kiváló – fejlesztendõ
a munkaköri leírásban foglalt feladatok

részértékelése

Az elvégzett munka mennyisége A – B – C – D – E

Az elvégzett munka minõsége
(igényesség, pontosság)

A – B – C – D – E

A határidõk betartása
(a munkához való felelõs viszony)

A – B – C – D – E

A munkához való hozzáállás,
önálló munkavégzés

A – B – C – D – E pontszám
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2. A „HOGYAN” értékelése

A munkamagatartás, a viselkedés részértékelése kompetenciákkal

A kompetencia megfelelés leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

Vezetõi kompetenciák
Kivételes

kompetencia
szintet mutat

Magas kompetencia
szintet mutat

Jó kompetencia
szintet mutat

Megfelelõ
kompetencia
szintet mutat

Kompetenciáját
fejleszteni szükséges

Stratégiai (analitikus és globá-
lis) gondolkodás

A B C D E

A munkatársak fejlesztése A B C D E

Kommunikáció (befolyásolás) A B C D E

Vezetési technikák A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A munkamagatartás, a viselke-
dés részértékelése/pontszám:

Munkatársi kompetenciák
Kivételes

kompetencia
szintet mutat

Magas kompetencia
szintet mutat

Jó kompetencia
szintet mutat

Megfelelõ
kompetencia
szintet mutat

Kompetenciáját
fejleszteni szükséges

Szakmai ismeretek alkalmazása A B C D E

Kommunikáció A B C D E

Problémamegoldás A B C D E

Ügyfél-orientáltság (partnerköz-
pontúság)

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A B C D E

A munkamagatartás, a viselke-
dés részértékelése/pontszám:

3. Fejlesztési célok teljesülésének értékelése

Az eredmény leírását az értékelt tölti ki az önértékelés során

sor-
szám

fejlesztési cél elérendõ eredmény idõzítés az eredmény leírása

1.

2.

3.

4.

5.

n.
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A vezetõ tölti ki az értékelõ megbeszélés elõtt

sor-
szám

fejlesztési célok teljesült nem teljesült folyamatban van

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.

4. A „MIT” és a „HOGYAN” teljesítésének komplex értékelése

A teljesítmény komplex értékelése

fokozat adható pontérték kialakult pontérték

Kivételes teljesítmény 89–100

Magas szintû teljesítmény 76–88

Jó szintû teljesítmény 63–75

Megfelelõ teljesítmény 50–62

Fejlesztés szükséges 0–49

A vezetõ komplex értékelése írásban (mit, hogyan, fejlesztés)

Az értékelt köztisztviselõ észrevételei, megjegyzései a rész- és komplex értékeléssel kapcsolatban:

IV. TELJESÍTMÉNYCÉLOK ................ ÉVRE

A köztisztviselõ elképzelései, javaslatai életpályájának alakulásával kapcsolatban:

Az értékelt köztisztviselõ és az értékelõ vezetõ javaslatai a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:

V. A VEZETÕ INTÉZKEDÉSEI

A teljesítményértékelés kapcsán az értékelõ vezetõ javaslatai a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ felé, illetve az értékelést végzõ
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ döntései

Lehetséges vezetõi intézkedések Megnevezés

Tájékoztatás: az értékelt köztisztviselõ a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmi-
sítése iránt a kézbesítéstõl számított 30 napon belül – a munkaügyi bírósághoz benyújtandó keresettel – közszolgálati
jogvitát indíthat a Ktv. 34. § (7) bekezdése, valamint 59. § (3) bekezdésének c) pontja alapján.”
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2. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény jutalom kötelezõ eloszlási táblázata:

Összteljesítmény
Kötelezõ eloszlás

(munkavállalók %-ban)

Kivételes teljesítmény 0–10%

Magas szintû teljesítmény 30–40%

Jó teljesítmény 40–50%

Megfelelõ teljesítmény 0–10%

Fejlesztés szükséges 0–10%

,,

3. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„3. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény jutalom mértéke vezetõk esetén a különbözõ teljesítmény szinteken
a jutalomalap százalékában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 32% 48%

Magas szintû teljesítmény 17% 31%

Jó teljesítmény 4% 16%

Megfelelõ teljesítmény 0% 3%

Fejlesztés szükséges 0% 0%

A teljesítmény jutalom mértéke tanácsadó esetén a különbözõ teljesítmény szinteken
a jutalomalap százalékában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 24% 38%

Magas szintû teljesítmény 13% 23%

Jó teljesítmény 4% 12%

Megfelelõ teljesítmény 0% 3%

Fejlesztés szükséges 0% 0%

A teljesítmény jutalom mértéke felsõfokú végzettségû, nem tanácsadó köztisztviselõ esetén,
az illetményalap szorzatában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 20 30

Magas szintû teljesítmény 11 19

Jó teljesítmény 4 10

Megfelelõ teljesítmény 0 3

Fejlesztés szükséges 0 0
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A teljesítmény jutalom mértéke felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ köztisztviselõk esetén,
az illetményalap szorzatában megállapítva

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 14 20

Magas szintû teljesítmény 8 13

Jó teljesítmény 3 7

Megfelelõ teljesítmény 0 2

Fejlesztés szükséges 0 0

,,

4. melléklet a 31/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez

„4. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény súlyozott komplex értékelése
vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk és tanácsadók esetén

MIT értékelése HOGYAN értékelése Komplex értékelés

Kiemelt célok
és többletfeladatok

Pont
Munkaköri leírásban

foglalt feladatok
Pont

Kompetenciák
értékelése

Pont Pont

0–40 0–20 0–40

Kivételes teljesítmény A 89–100

Magas szintû teljesít-
mény

B 76–88

Jó teljesítmény C 63–75

Megfelelõ teljesítmény D 50–62

Fejlesztés szükséges E 0–49

A teljesítmény súlyozott komplex értékelése vezetõi megbízással nem rendelkezõ,
nem tanácsadó köztisztviselõ esetén

MIT értékelése HOGYAN értékelése Komplex értékelés

Kiemelt célok
és többletfeladatok

Pont
Munkaköri leírásban

foglalt feladatok
Pont

Kompetenciák
értékelése

Pont Pont

0–20 0–40 0–40

Kivételes teljesítmény A 89–100

Magas szintû teljesít-
mény

B 76–88

Jó teljesítmény C 63–75

Megfelelõ teljesítmény D 50–62

Fejlesztés szükséges E 0–49

,,
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A Kormány tagjának
rendeletei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
4/2008. (II. 7.) IRM

rendelete
a bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ

jogi képviselõ díjazásáról szóló
12/1994. (IX. 8.) IM rendelet* módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

A bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ jogi
képviselõ díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A bírósági végrehajtási eljárásban a végrehajtást
kérõ jogi képviseletét ellátó ügyvédet, szabadalmi ügy-
vivõt és jogtanácsost (a továbbiakban együtt: ügyvéd)
megilletõ díjat a végrehajtást kérõ és az ügyvéd az ügyvédi
megbízási szerzõdésben (a továbbiakban: díjmegálla-
podás), vagy díjmegállapodás érvényesítése hiányában
– munkadíjként, költségátalányként és készkiadásként –
e rendelet határozza meg.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Ha a végrehajtást kérõ az ügyvéd díjaként a díj-

megállapodásban foglalt összeget kívánja az adósra áthárí-
tani, az adóst terhelõ ügyvédi díj összege a díjmegállapo-
dásban foglalt összeg. A bíróság az ügyvédi díj összegét
indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a
végrehajtási kérelemben foglalt, illetõleg a végrehajtható
okiratban feltüntetett fõkövetelést, járulékot és költséget
magában foglaló együttes összeggel (a továbbiakban: vég-
rehajtási ügyérték).

(2) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában, vagy ha
a végrehajtást kérõ ezt kéri, az adóst terhelõ ügyvédi díj-
ként a 3–7. § szerint munkadíjat, a 8. § szerint költség-
átalányt, a 9. § szerint készkiadást kell megállapítani. Ha
a végrehajtás pénzfizetésre irányul, a munkadíjat és a költ-
ségátalányt a végrehajtási ügyérték alapulvételével kell
megállapítani.”

* Igazságügyi Közlöny 1994. évi 9. száma.

3. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és az
R. a 10. §-t követõen a következõ 10/A. §-sal egészül ki:

„10. § (1) Díjmegállapodás érvényesítése esetében az
ügyvéd díját a végrehajtást elrendelõ bíróság a végrehajt-
ható okiratban állapítja meg. A bíróság a végrehajtási ké-
relem elkészítéséért díjat csak akkor állapít meg, ha azt a
díjmegállapodás külön meghatározza, egyébként a díj-
megállapodásban foglalt díj a végrehajtási eljárás fogana-
tosítása során elvégzett jogi képviseleti tevékenységért jár.

(2) A díjmegállapodást a végrehajtható okirat kiállítása
iránti kérelemmel együtt kell a végrehajtást elrendelõ bíró-
sághoz benyújtani.

10/A. § (1) Díjmegállapodás érvényesítése hiányában
a munkadíjat, költségátalányt és készkiadást az a bíróság,
illetõleg végrehajtó állapítja meg, amelynek, illetõleg aki-
nek az eljárása során az ügyvédi díj felmerült.

(2) Az ügyvéd részére az (1) bekezdés szerint megálla-
pított összeget bele kell foglalni a végrehajtható okiratba,
a végrehajtási cselekményrõl készült jegyzõkönyvbe,
a végrehajtási eljárás során hozott határozatba, illetõleg
az annak során készített okiratba.”

4. §

(1) Az R. 1. § (3) bekezdésében az „ügyvédi munkadíj
és költségtérítés” szövegrész helyébe az „ügyvédi díj” szö-
veg, 1. § (4) bekezdésében a „munkadíj” szövegrész helyé-
be a „díj” szöveg lép.

(2) Az R. „Munkadíj” alcímének helyébe a „Munkadíj
díjmegállapodás hiányában” alcím, a „Költségátalány”
alcímének helyébe „Költségátalány díjmegállapodás érvé-
nyesítése hiányában” alcím, a „Készkiadás” alcímének he-
lyébe a „Készkiadás díjmegállapodás hiányában” alcím,
az „A munkadíj és a költségtérítés megállapítása” alcím
helyébe „Az ügyvéd díjának megállapítása” alcím lép.

(3) Az R. 3. §-ában, 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint
7. § (1) és (2) bekezdésében az „1000 Ft” szövegrész helyébe
a „4000 Ft” szöveg, az R. 4. §-ában és 6. §-ában a „2000 Ft”
szövegrész helyébe a „8000 Ft” szöveg, az R. 8. §-ában a
„300 Ft” szövegrész helyébe az „1500 Ft” szöveg lép.

(4) Az R. 11. § (1) bekezdésében az „a munkadíj és a költ-
ségtérítés” szövegrész helyébe az „az ügyvédi díj” szöveg,
11. § (2) bekezdésében az „ügyvédi munkadíj, illetõleg költ-
ségtérítés” szövegrész helyébe az „ügyvédi díj” szöveg lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését
követõen elõterjesztett végrehajtási kérelmek alapján el-
rendelt végrehajtásokban kell alkalmazni.

(4) Ez a rendelet 2008. április 30-án hatályát veszti.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
5/2008. (II. 18.) IRM

rendelete
a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § o) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet 3. számú melléklete helyébe e rende-
let melléklete lép.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2008. február 29-én lép hatályba.

(2) A rendelet 1. §-a 2008. március 1-jén lép hatályba.

(3) A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 64/2007.
(XII. 23.) IRM rendelet 4. §-a nem lép hatályba.

(4) E rendelet 2008. március 2-án hatályát veszti.

Melléklet az 5/2008. (II. 18.) IRM rendelethez

[3. számú melléklet a 10/2000. (II. 23.) BM rendelethez]
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A szabálysért  személyi adatai:
sorszám:

2

Tech.kód
helye

Születési

eljáró hatóság neve
Elkövetés helye: (település, utca, házszám, útszám, km szelvény…) Nyomtatvány

(vonalkód helye)helyszíni bírság kiszabásáról

Elkövetés 20 Családi
év hó nap óra percideje név

A tényállás rövid    1. Születési névUtónévleírása és min sítése:    2. Házassági név

Anyja

családi
és

utóneve

Szabálysértés
kódja

Bírság Születési

Közl. el -
életi pont

1. magyar férfi állampolgárság:
Ft, 2. magyar n

3. külföldi:napév hóösszege azaz Forint id

Xtávollétében rendszám külföldi (X)
Elkövet

X
Forgalmi Lakcím

A túloldali tájékoztatót elolvastam,
megértettem, a szabálysértés

elkövetését elismerem: Személyi ig. 

intézked  aláírása Útlevél (X) 1.vezet i engedély
2.járm vezet i eng.

X
Vez.eng. típuskódok

vagy szám

jelvényszám  / Vezet i engedély 3.jm.vez.igazolvány
4.ideiglenes vez.eng

szabálysért  aláírása azonosítási sz. száma, típusa 5.külföldi vez.eng.



3. számú melléklet hátoldala

630 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám

   
Tájékoztató az elkövet  jelenlétében kiszabott helyszíni 

bírságról: 

Eljáró hatóság megnevezése: 

      

Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. 
törvény alapján, amennyiben a helyszíni bírság kiszabását, illetve a 
bírság összegét nem veszi tudomásul, úgy szabálysértési eljárás 
indul. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni., 
amennyiben ez nem történik meg – a törvényes feltételek megléte 
esetén – adók módjára behajtható, a nem európai uniós tagállam 
állampolgára esetén beutazási és tartózkodási tilalom rendelhet  el. 
A jogkövetkezményekr l szóló tájékoztatás után a helyszíni bírság 
kiszabásának tudomásul vétele esetén a bírságolás ellen jogorvos-
latnak nincs helye. A tájékoztatást – ide értve a pontérték megállapí-
tását is – megkaptam, a készpénz-átutalási megbízást, átvettem. 

P. H. 

INFORMATION INFORMATIONSSCHRIFT 

for the offender für Ordnungswidrigkeittäter 

Tájékoztató az elkövet  távolléte esetén kiszabott helyszíni 

bírságról:  

    

A szabálysértésekr l szóló 1999. évi LXIX. törvény 136. § alapján 
helyszíni bírságot szabok ki, melyet a mellékelt készpénz-átutalási 
megbízáson kell befizetni. Amennyiben a gépjárm  üzemben tartója 
vagy a szabálysértés elkövet je a helyszíni bírságot 30 napon belül 
nem fizeti meg, szabálysértési feljelentést teszek. A kiszabott hely-
színi bírság megfizetése a szabálysértés elkövetése elismerésének
és a kiszabott helyszíni bírság tudomásul vételének min sül.
A helyszíni bírság kiszabásának tudomásul vétele esetén a 
bírságolás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Notice: According to the Act no. LXIX. of 1999 on administrative 
offences, when you do not agree to the fine imposed on the spot or 
to the amount thereof, an administrative procedure will be opened. 
The instant fine must be paid within 30 days. I inform you that if the 
fine is not paid within 30 days – when the other legal conditions are 
met – the fine may be levied as taxes. After having received 
information on the legal consequences, when the instant fine is 
acknowledged, all legal remedies will be excluded, and in the case 

of non-European citizens, a ban on entry and residence be ordered.
I have received the information and a check on the instant fine.

Ich mache Sie darauf Aufmerksam, dass gemäss dem Gesetz LXIX 
vom Jahre 1999 über Ordnungswiedrigkeiten falls Sie die 
Auferlegung der sofortigen Geldbusse bzw. die Höhe der Geldbusse 
nichts zur Kenntnis nehmen, so wird ein 
Ordnungswiedrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Geldbuße ist 
innerhalb 30 Tage zu entrichten. Sie werden darauf hingewiesen, dass 
bei Nichtzahlung innerhalb der 30-Tage-Frist die Geldbuße, wie eine 
Steuer, einziehbar wird, wenn die dafür vorgesehenen gesetzlichen 
Bedingungen erfüllt sind; gegen Personen, die Staatsangehörige von 
Nicht-EU-Staaten sind, kann sogar Einreise- oder Aufenthaltsverbot 
verhängt werden. Nach der Belehrung über die Rechtsfolgen, falls Sie 
die Auferlegung der sofortigen Geldbuße zur Kenntnis genommen 
haben, steht Ihnen kein weiteres Rechtsmittel zu. Der Bescheid und 
die neu festgelegte Punktezahl ist mir zugestellt worden, den 
Überweisungsauftrag habe ich übernommen. 

      

Az Országgyûlés határozata

Az Országgyûlés
10/2008. (II. 28.) OGY

határozata
a Független Rendészeti Panasztestület tagjainak

megválasztásáról*

Az Országgyûlés a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 6/A. § (2) bekezdése alapján – a rendé-
szeti, valamint az emberi jogi ügyekben feladatkörrel ren-
delkezõ bizottság együttes javaslatára –

dr. Féja Andrást,
Fráterné dr. Ferenczy Nórát,
dr. Juhász Imrét,
dr. Kaltenbach Jenõt és
dr. Kádár András Kristófot

a Független Rendészeti Panasztestület tagjává megvá-
lasztja.

* A határozatot az Országgyûlés a 2008. február 25-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány határozata

A Kormány
1006/2008. (II. 19.) Korm.

határozata
a Kormány ügyrendjérõl szóló

1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 4. pontjában az
„a kormányzati munka összehangolásáért felelõs tárca nél-
küli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter)”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg, a „tárca nélküli miniszter intézkedik”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter intézkedik” szöveg lép.

2. A H. 4. pontjában az „a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter közremûködésével,” szövegrész, az „is”
szövegrész, valamint az „– a tárca nélküli miniszter elõter-
jesztése alapján –” szövegrész hatályát veszti.

3. A H. a következõ új 11/A. ponttal egészül ki:
„11/A. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a társadal-

mi és érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai testületek-
kel, önkormányzati szövetségekkel, valamint egyéb nem-



kormányzati szervezetekkel és szövetségekkel (a továb-
biakban: társadalmi partnerek) az elõterjesztéssel kapcso-
latban folytatandó egyeztetések menetrendjét, illetve a
lefolytatott egyeztetések eredményét, különös tekintettel
a társadalmi partnerekkel fennmaradt vitás kérdésekre.”

4. A H. 16. pontjában a „külön hatásvizsgálati lap
segítségével a várható gazdasági, költségvetési és társa-
dalmi hatásokat,” szövegrész helyébe az „a várható gazda-
sági, költségvetési és társadalmi hatásokat, a társadalmi
partnerekkel folytatott egyeztetés eredményét,” szöveg
lép.

5. A H. 18. pont a) alpontjában az „a tárca nélküli mi-
niszter,” szövegrész, 18. pont d) alpontjában az „a Minisz-
terelnöki Hivatal Kormánytitkárságának (a továbbiakban:
Kormánytitkárság), továbbá egyidejûleg” szövegrész
hatályát veszti.

6. A H. 18. pont a) alpontjában az „a jogi, szakmai és
pénzügyi feltételek meglétének” szövegrész helyébe az
„a jogi, szakmai és pénzügyi feltételek meglétének, a tár-
sadalmi partnerekkel történõ egyeztetés menetrendje meg-
felelõségének” szöveg, 18. pont d) alpontjában az „a Kor-
mánytitkárság vezetõje” szövegrész helyébe az „a Minisz-
terelnöki Hivatal” szöveg lép.

7. A H. 19. pont a) alpontjában az „(a Kormánytitkár-
ság vezetõjének), a tárca nélküli miniszternek,” szöveg-
rész helyébe az „ , a pénzügyminiszternek, az igazságügyi
és rendészeti miniszternek,” szöveg, 19. pontjában az „az
igazságügyi és rendészeti miniszternek, valamint a kül-
ügyminiszternek” szövegrész helyébe az „a külügyminisz-
ternek” szöveg lép.

8. A H. 31. pontjában az „a tárca nélküli miniszter” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

9. A H. 37. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal jogi
és koordinációs szakállamtitkára (a továbbiakban: jogi
és koordinációs szakállamtitkár)” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg lép.

10. A H. 37. pontjában az „a Kormánytitkársággal
összehangoltan” szövegrész, valamint 37. pont második
mondata hatályát veszti.

11. A H. 39/A. pontjában az „a tárca nélküli miniszter
koordinációjával” szövegrész helyébe az „a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ miniszter koordinációjával” szöveg
lép.

12. A H. 39/A. pontjában hatályát veszti az „a tárca nél-
küli miniszterrel,” szövegrész.

13. A H. 47. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

14. A H. 48. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

15. A H. 49. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

16. A H. 50. pontjában a „tárca nélküli miniszter” szö-
vegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

17. A H. 50. pontjában hatályát veszti az „ , a Kormány-
titkárság vezetõje, valamint a jogi és koordinációs szak-
államtitkár” szövegrész, valamint az „a Miniszterelnöki
Hivatalnak a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
által kijelölt szakállamtitkára és” szövegrész.

18. A H. 51. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

19. A H. 56. pontjában az „a jogi és koordinációs szak-
államtitkár” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki
Hivatal jogi és közigazgatási államtitkára” szöveg, az „a
tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe az „a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg lép.

20. A H. 59. pontjában az „– a tárca nélküli miniszter
javaslatainak és az államtitkári értekezlet állásfoglalásai-
nak figyelembevételével – a Kormánytitkárság készíti el,
és azt a tárca nélküli miniszternek való bemutatást köve-
tõen, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter jóváha-
gyása után” szövegrész helyébe az „– az államtitkári érte-
kezlet állásfoglalásainak figyelembevételével – a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg lép.

21. A H. 61. pont b)–c) alpontja hatályát veszti.

22. A H. 71. pontjában az „az Államtitkár” szövegrész
helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal jogi és közigazga-
tási államtitkára” szöveg lép.

23. A H. 73. pontjában az „a Kormánytitkárság – a jogi
és koordinációs szakállamtitkárral, valamint az elõterjesz-
tõvel együttmûködve – véglegesíti, és a tárca nélküli
miniszter láttamozását követõen,” szövegrész helyébe az
„a Miniszterelnöki Hivatal jogi és közigazgatási államtit-
kára véglegesíti, és azt” szöveg lép.
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24. A H. 74. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter által kijelölt személy” szöveg lép.

25. A H. 75. pontjában az „a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszternek a tárca nélküli miniszter láttamozását
követõ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter” szöveg, az „a Kormánytitkársághoz”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalhoz”
szöveg lép.

26. A H. 81. pontjában a „kezelésérõl és õrzésérõl
a Kormánytitkárság, a Kormány döntéseinek nyilvántartá-
sáról a tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „ke-
zelésérõl és õrzésérõl, valamint a Kormány döntéseinek
nyilvántartásáról a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg lép.

27. A H. 83. pontjában az „– az ülést követõ öt napon
belül – a Kormánytitkárság” szövegrész helyébe az „– az
ülést követõ egy munkanapon belül – a Miniszterelnöki
Hivatal jogi és közigazgatási államtitkára” szöveg lép.

28. A H. 85. pontjában az „– a tárca nélküli miniszter
láttamozását követõen –” szövegrész hatályát veszti.

29. A H. 88. pontjában az „a Kormánytitkárság” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg
lép.

30. A H. 90. pontjában az „a Kormánytitkárságon” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalban” szöveg
lép.

31. A H. 91. pontjában a „tárca nélküli miniszter” szö-
vegrészek helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szövegek lépnek.

32. A H. 99. pontjában az „a Kormánytitkárság” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg
lép.

33. A Kormánykabinetrõl szóló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. határozat 3. pont d) alpontjában az „a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személy” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát veze-
tõ államtitkár” szöveg, 7. pontjában a „Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe a „Minisz-
terelnöki Hivatal” szöveg, a „tesz javaslatot annak napi-
rendjére” szövegrész helyébe az „annak napirendjét a
miniszterelnök állapítja meg” szöveg lép, valamint 3. pont
e) alpontjában hatályát veszti az „a kormányzati igazgatás
összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter,” szöveg-
rész, továbbá a 7. pont második mondata.

34. A Kormány kabinetjeirõl szóló 1068/2006.
(VII. 13.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában hatályát
veszti az „ , a kormányzati igazgatás összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész, valamint
3. pont b) alpontjában az „ , a kormányzati igazgatás össze-
hangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész.

35. E határozat a közzététele napján lép hatályba, és az
azt követõ napon hatályát veszti.

Az Alkotmánybíróság
határozatai

Az Alkotmánybíróság
13/2008. (II. 21.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos megállapítására és megsemmisítésé-
re irányuló indítvány, valamint mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenesség tárgyában hivatalból eljárva
meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság hivatalból eljárva megállapít-
ja, hogy az Országgyûlés az Alkotmány 2. § (1) bekezdé-
sében foglalt jogállamiság részét képezõ jogbiztonságot,
valamint az Alkotmány 8. § (2) bekezdésében szabályo-
zott, az alapvetõ jogok és kötelességek törvényi szabályo-
zásának követelményét sértõ mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet idézett elõ azáltal, hogy nem alko-
tott törvényt a hagyatéki eljárás rendjérõl. Az Alkotmány-
bíróság ezért felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotói
feladatának 2008. december 31-ig tegyen eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a közjegyzõkrõl szóló 1991.
évi XLI. törvény 1. § (3) bekezdése és 55. § f) pontja alkot-
mányellenességének megállapítására és megsemmisítésé-
re irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a közjegyzõi állások számáról
és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM
rendelet 1. §-ának (4) bekezdése, 2. §-a, valamint ezen ren-
delet melléklete alkotmányellenességének megállapításá-
ra és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.
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INDOKOLÁS

I.

Az Alkotmánybírósághoz indítvány érkezett a közjegy-
zõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban:
Kjötv.) 1. § (3) bekezdése, az 55. § f) pontja, valamint a
közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl
szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban:
IM rendelet) 1. §-ának (4) bekezdése, illetve 2. §-a, továb-
bá ezen rendelet melléklete alkotmányellenességének
megállapítása és megsemmisítése végett. Az indítványozó
a támadott rendelkezéseket az Alkotmány 70/A. §-ának a
diszkrimináció tilalmába, illetve a jogegyenlõség meg-
valósulására és az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölésére
irányuló intézkedések követelményébe ütközõnek tartja.

Részletes indokolásában kifejtette, hogy a támadott ren-
delkezésekkel a törvényhozó a közjegyzõket kiemelte a
vállalkozói szférából, a részükre biztosított többletjogok-
kal hivatalból garantálja megélhetésüket. A hagyatéki el-
járások körében rájuk ruházott jogok folytán ugyanis
e foglalkozás gyakorlói közvetlen megbízásokhoz jutnak,
mivel a jogviszony alanya a közjegyzõi eljárást semmi-
képpen nem kerülheti meg. Ugyanakkor a díjszabásra vo-
natkozóan is olyan központi szabályok irányadók, ame-
lyek indokolatlanok; tekintve, hogy más vállalkozók ügy-
feleit, partnereit semmilyen jogszabály nem kötelezi arra,
hogy a szolgáltatás nyújtójának fenntartási kiadásait is
megtérítsék. Mindez azt jelenti, hogy egy állami feladat-
nak egyéni vállalkozás keretébe történõ „kiszervezésé-
vel” – más vállalkozásokhoz képest – a közjegyzõk indo-
kolatlan elõnyhöz jutnak, amelynek költségeit viszont az
állam a kényszer-jogviszony alanyává vált állampolgárral
fizetteti meg.

Indítványának alátámasztásaként az indítványozó hi-
vatkozott még arra is, hogy az illetékességi szabályok kö-
rében a közjegyzõkre vonatkozó IM rendelet ellentétes a
Kjötv. 12. § (1) és (2) bekezdésével, valamint a hagyatéki
eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: He.) 28. § (1) bekezdésével. Állította továbbá, hogy
az IM rendeletnek semmilyen jogalapja nincs. Igaz ugyan,
hogy az államigazgatási eljárás rendjérõl szóló 1957. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ae.) 3. § (2) bekezdése felha-
talmazást adott a hagyatéki eljárásnak az államigazgatás
általános rendje körébõl történõ kiemelésére, de ezt ha-
tálytalanította az Alkotmány módosításáról szóló 1989.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Alk.mód.) 38. §
(2) bekezdése. Az állított hiányosságokkal és ellentétekkel
összefüggésben az indítványozó nem jelölte meg, hogy
azok az Alkotmány mely rendelkezését sértik.

II.

1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelke-
zései:

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-
tén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, ne-
vezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bün-
teti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósu-
lását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intéz-
kedésekkel is segíti.”

2. A Kjötv. támadott rendelkezései:
„1. § (...)
(3) A közjegyzõ folytatja le a hatáskörébe utalt hagyaté-

ki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat.”
„12. § (1) A közjegyzõ illetékességi területe általában

annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével egye-
zik meg, amely a közjegyzõ székhelyén mûködik.

(2) A Budapesten mûködõ közjegyzõk illetékessége a
fõváros egész területére kiterjed.

(3) Az igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) rendelettel állapítja meg annak a közjegyzõnek
az illetékességi területét, akinek a székhelyén nem mûkö-
dik bíróság.

(4) A közjegyzõ helyszíni eljárást az illetékességi terü-
letén folytathat.”

„55. § Az országos kamara iránymutatást ad ki különö-
sen: (...)

f) a közjegyzõi díjszabás alkalmazásáról,
(...)”

3. Az IM rendelet támadott rendelkezései:
„1. § (...)
(4) A közjegyzõi székhelyeket, a közjegyzõi állások

számát, a havi beosztást és a fõvárosi mûködési körzeteket
e rendelet melléklete tartalmazza.”

„2. § (1) Ha egy székhelyen – a fõvárosban: mûködési
körzetben – több közjegyzõ mûködik, a hagyatéki eljárást
az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a
halál idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult
közjegyzõ folytatja le.

(2) Az (1) bekezdés irányadó a rendelet hatálybalépése
elõtt elhunyt örökhagyó ügyében is, ha a hagyatéki eljárás
a rendelet hatálybalépése után indult.”

A rendelet melléklete közjegyzõi kamarákra lebontva
tartalmazza a közjegyzõk körzetbeosztását és havi bontás-
ban a közjegyzõk idõbeli beosztását.

4. Az Alk.mód. érintett rendelkezése:
„38. § (...)
(2) A törvény hatálybalépésének napján a Magyar Nép-

köztársaság Elnöki Tanácsa megszûnik. Ezzel egyidejûleg
az Alkotmány II. fejezetében „Az Országgyûlés” alcím,
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továbbá az Alkotmány 35. § (2) bekezdés harmadik mon-
datából az „és törvényerejû rendelettel” szövegrész, a 37. §
(3) bekezdés elsõ mondatából az „elnöke, elnökhelyettesei
és” szövegrész, valamint a második mondatából „tör-
vényerejû rendelettel” szövegrész, a 38. § harmadik mon-
datából „az Elnöki Tanács vagy” szövegrész, továbbá a
43. § (2) bekezdés elsõ mondatából a „törvényerejû rende-
lettel” szövegrész a hatályát veszti. Ahol jogszabály az El-
nöki Tanácsot vagy annak elnökét említi, ezen – eltérõ ren-
delkezés hiányában – a köztársasági elnököt kell érteni.”

III.

Az indítvány megalapozatlan.

1. Az Alkotmánybíróság – többek között az Alkotmány
felhívott rendelkezése alapján is – több ízben foglalkozott
már a közjegyzõk státusát, feladatait, hatáskörét, felelõssé-
gét körülíró jogszabályokkal, noha konkrétan a most táma-
dott jogszabályi rendelkezéseket még nem vizsgálta. A
problémakör azonossága folytán azonban a korábbi hatá-
rozataiban foglalt megállapításait jelen ügyben is irány-
adónak tekinti.

1.1. Az Alkotmánybíróság a közjegyzõi szervezetnek a
demokratikus jogállamban betöltött szerepére, a közjegy-
zõk helyzetére vonatkozó megállapításait legutóbb a
161/B/2000. AB határozatában foglalta össze. E szerint:
„A 108/B/1992. AB határozatban az Alkotmánybíróság
kifejtette, hogy a modern jogállamokban a közjegyzõket a
törvény közhiteleséggel ruházza fel. »A közjegyzõ – egye-
bek között az általa szerkesztett és hitelesített közokiratok
által – a jogviták megelõzése érdekében végez olyan jogi
szolgáltatást, amely tehermentesíti a bíróságokat, az igaz-
ságszolgáltatást, de elõsegíti a forgalom szabadságát, biz-
tonságát és a szerzõdési fegyelem erõsödését is.« (ABH,
1994, 523, 525.) A 944/B/1994. AB határozatban az Al-
kotmánybíróság azt is rögzítette, hogy: »ahhoz, hogy a
közjegyzõ e megelõzõ, segítõ feladatának eleget tudjon
tenni az igazságszolgáltatásban elfoglalt különleges hely-
zete miatt különbözõ – az intézményt védõ, valamint sze-
mélyével szemben követelményként megfogalma-
zott – garanciális jellegû szabályok szükségesek. (...) a
közjegyzõi tevékenység állami tevékenység, amelyet gaz-
daságilag önálló (adójogilag egyéni vállalkozóként nyil-
vántartott) közjegyzõk látnak el. A közjegyzõség az állami
igazságszolgáltatás rendszerében foglal helyet. A közjegy-
zõ állami, hatósági státuszát bizonyítja továbbá, hogy
egyes tevékenységi körében hozott határozatainak jogo-
sultságot megállapító jellege lehet (értékpapírok vonatko-
zásában gyakorolt jogkörei, öröklési jogi határozatai stb.)«
(ABH, 1995, 734, 736.).

Fentiekbõl jól láthatóan a közjegyzõi foglalkozás sajá-
tossága az igazságszolgáltatás és a jogalkalmazás rendsze-
rébõl folyik, s minthogy a közjegyzõi foglalkozás gyakor-

lásának szabályai közjogi tartalmúak, így normatívák által
erõsen behatárolt.” [ABH 2001, 1108–1110.]

1.2. A diszkrimináció tilalmával foglalkozó alkot-
mánybírósági határozatok több ízben általános elvként le-
szögezték, hogy az Alkotmány 70/A. §-a homogén csopor-
ton belüli (az azonos szabályozási koncepcióval érintett,
összehasonlítható helyzetben lévõ jogalanyok) közötti kü-
lönbségtételt tiltja. Ugyanakkor még az ilyen megkülön-
böztetés sem feltétlenül alkotmányellenes akkor, ha a kü-
lönbségtételnek ésszerû, alkotmányosan méltányolható in-
dokokon alapuló okai vannak [pl. 9/1990. (IV. 25.) AB ha-
tározat, ABH 1990, 46, 48.; 32/1991. (VI. 6.) AB határo-
zat, ABH 1991, 146, 161–162.; 61/1992. (XI. 20.) AB ha-
tározat, ABH 1992, 280–282.; 30/1997. (IV. 29.) AB hatá-
rozat, ABH 1997, 130, 138.; 39/1999. (XII. 21.) AB hatá-
rozat, ABH 1991, 320, 342–343.].

A diszkrimináció és az esélyegyenlõség követelményei-
nek biztosítása összefüggései körében az Alkotmánybíró-
ság szintén hangsúlyozta, hogy az Alkotmány 70/A. §
(1) bekezdése nem a jogalanyok közötti bármiféle különb-
ségtételt tilt; ez összeegyeztethetetlen lenne a jog rendelte-
tésével [61/1992. (XI. 21.) AB határozat, ABH 1992, 280,
282.]. Az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése az állam szá-
mára konkrét kötelezettségeket nem határoz meg. Az
esélyegyenlõtlenség kiküszöbölésének törvényi eszköz-
rendszere széles skálán mozoghat, s ezek közül a jogalkotó
feladata a legcélszerûbb szabályozási mód megválasztása,
az intézkedések rendszerének átfogó kidolgozása (össze-
foglalóan pl. 652/G/1994. AB határozat, ABH 1998, 574,
580–581.; 552/B/2000. AB határozat, ABH 2002, 1508,
1514–1515.).

1.3. A már hivatkozott 108/B/1992. AB határozatában
az Alkotmánybíróság az ügyvédek és a közjegyzõk közötti
„megkülönböztetést” vizsgálva mutatott rá arra, hogy
alkotmányellenes megkülönböztetés esetükben sem álla-
pítható meg. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
szerint a diszkrimináció tilalma szempontjából csak az
azonos helyzetben lévõ jogalanyok közötti különbségtétel
alkotmányellenes, s a határozat szerint ebbõl a szempont-
ból még a jogászság sem tekinthetõ homogén csoportnak.
A jogászságon belül a szakmai végzettség kétségtelen azo-
nosságot jelent ugyan, de ez „számos eltérõ jogállású, fel-
adat- és hatáskörû jogi hivatás gyakorlását teszi lehetõvé”,
ami viszont indokolja a különbözõ tevékenységek gyakor-
lóira vonatkozó eltérõ szabályok megalkotását. „A diszkri-
mináció tilalma ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy nem le-
het különbséget tenni a jogalanyok között, hanem az esély-
egyenlõtlenség kiküszöbölése érdekében a jogalkotónak
kötelessége a releváns sajátosságok figyelembevétele a
szabályozás megalkotásakor. Az azonos végzettségû szak-
mai csoportba tartozók között nem állapítható meg diszk-
rimináció azon az alapon, hogy a törvényhozó közöttük el-
térõ jogállású foglalkozási csoportokat állít fel (...).”
(ABH 1994, 523, 525.)
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2.1. A Kjötv.-nek a támadott, 1. § (3) bekezdése a tör-
vénynek a közjegyzõi szervezet mûködésével kapcsolatos
általános elvei között található. A törvény itt határozza
meg a közjegyzõk által végezhetõ feladatokat is. Ezek
részben a feleknek nyújtott jogi szolgáltatások (jogügyle-
tekrõl és jogi jelentõségû tényekrõl kiállított közokiratok
készítése, okiratok megõrzése, pénz, értékpapír átvétele a
jogosult részére történõ kiadás céljából); részben az igaz-
ságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó jogszolgáltató
hatósági tevékenységek. A vitatott rendelkezés – ez utóbbi
kategórián belül – a közjegyzõk által ellátható tevékenysé-
gi körbe az örökösödési jogviszonyok elrendezésével, il-
letve más nemperes eljárások azon csoportjával kapcsola-
tos feladatokat, amelyeket e törvény további normái, vagy
más jogszabályok a közjegyzõ hatáskörébe sorolnak. Az
indítvánnyal külön támadott hagyatéki eljárással össze-
függésben a 30/1994. (V. 20.) AB határozat megállapítot-
ta, hogy – többek között – ez is olyan, anyagi jogi igény ér-
vényesítésére szolgáló eljárás, amely célszerûbben, a per-
gazdaságossági szempontok fokozott figyelembevételével
polgári nemperes eljárás keretében hatékonyan folytatható
le (ABH 1994, 161–163.). Az eljárás a nemperes eljárás
szabályai szerint a jogorvoslati rendszeren keresztül integ-
rálódik a bírói döntések rendszerébe.

A vitatott rendelkezés tehát csupán egy általános, a köz-
jegyzõi szervezet rendeltetését, mûködését körülíró
elvi – és nem felhatalmazó – szabály, amely a jogrendszer
további elemei révén, a „feladat-telepítõ” konkrét jogsza-
bályokban nyer tartalmi kibontást. A szabály normatartal-
ma, az indítványozó által kifogásolt az a körülmény, hogy
a hagyatéki eljárás csak a közjegyzõ hatáskörébe „tartoz-
hat”, nem áll alkotmányjogilag értékelhetõ kapcsolatban
az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdésében foglalt tilalom-
mal, illetve a (3) bekezdésben meghatározott, az esély-
egyenlõség követelményeinek biztosításával.

Annak ellenére, hogy a közjegyzõk a rájuk ruházott fel-
adatok ellátása során fontos szerepet töltenek be az igazság-
szolgáltatáshoz nem közvetlenül kapcsolódó magánjogi jog-
viszonyokban és a gazdasági életben – ahogyan arra a
108/B/1992. AB határozat, továbbá a 944//B/1994. AB hatá-
rozat rámutatott – a közjegyzõi tevékenység az igazságszol-
gáltatás rendszerébe ágyazódik, a közjegyzõk közhiteleség-
gel felruházott, jogszolgáltató tevékenységre felhatalmazott
személyek (ABH 1994, 523, 525.; ABH 1995, 734,
736–737.). A közjegyzõi szolgálat olyan, munkavégzésre
irányuló sajátos jogviszony, amelynek keretében a tevékeny-
ség szolgáltató jellege ellenére a közjegyzõt közremûködési
kötelezettség terheli, s amely a közhitelesség elvére figye-
lemmel csak személyesen gyakorolható. A latin típusú, ka-
marai alapon szervezõdõ közjegyzõi önkormányzati rendszer
az igazságügyért felelõs miniszter részbeni törvényességi fel-
ügyelete, az eljárás törvényességét tekintve pedig a bíróság
felügyelete alatt mûködik. A közjegyzõ tehát – a támadott
rendelkezésben foglalt nemperes eljárás kapcsán is – az igaz-
ságszolgáltatásban irányadó szigorú szakmai és fegyelmi fe-
lelõsség mellett látja el feladatát.

Ettõl független az a kérdés, hogy a szolgáltatásáért díj és
költségtérítés illeti meg. Ez ugyanis abból adódik, hogy
bár a közjegyzõ a magánvállalkozás szabályainak keretei
között, gazdaságilag önállóan folytatja tevékenységét, a
Kjötv. 5. § (1) bekezdése szerint a rá ruházott feladatok
kapcsán – lényegében az összeférhetetlenség eseteit kivé-
ve – nem tagadhatja meg a szolgáltatás nyújtását. Az igaz-
ságszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása esetén a
közjegyzõnek fizetendõ díj és költségtérítés funkciója azo-
nos a bírósági eljárásért fizetendõ szolgáltatás díjával: az
állami és a társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájá-
rulás, melynek alkotmányos alapja az Alkotmánynak a
közteherviselésrõl szóló 70/I. §-a.

2.2. A Kjötv. 55. § f) pontja éppen a szolgáltatást igény-
be vevõk érdekei védelmében hatalmazza fel a kamarát
arra, hogy a valamennyi közjegyzõ által figyelembe veen-
dõ, a díjszabásra vonatkozó iránymutatást adjon ki. Ez
nem áll alkotmányjogilag értékelhetõ összefüggésben a
diszkrimináció tilalmával, áttételesen pedig éppen a szol-
gáltatás igénybe vevõinek esélyegyenlõsége megvalósulá-
sát szolgálja.

A kifejtettekre tekintettel a Kjötv. támadott rendelkezé-
sei vonatkozásában az Alkotmánybíróság az indítványt el-
utasította.

3.1. Az IM rendelet vitatott szabályai, valamint mellék-
lete a kötelezõen elvégzendõ közjegyzõi feladatok – így
többek között a hagyatéki eljárás – zavartalan, zökkenõ-
mentes ellátása érdekében tartalmaznak az illetékesség kö-
rébe esõ munkaszervezési normákat. Jogbiztonsági kérdés
ugyanis, hogy az érintettek által törvény kötelezõ rendel-
kezése folytán vagy szabad elhatározásuk alapján igénybe
vehetõ szolgáltatások nyújtására elõzetesen megismerhetõ
és kiszámítható rendben kerülhessen sor. A szabályozás
nem ellentétes a Kjötv. 12. §-ának, az illetékességre vonat-
kozó rendelkezésével sem, csupán az itt megjelölt illeté-
kességi szabály részletezõ kibontását jelenti. Erre közvet-
lenül a 12. § (3) bekezdése is felhatalmazást ad az igazság-
ügyért felelõs miniszter számára.

Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapí-
totta, hogy az IM rendelet támadott szabályai és melléklete
sem áll alkotmányjogilag értékelhetõ kapcsolatban az Al-
kotmány 70/A. §-ának rendelkezéseivel így állandó gya-
korlatának megfelelõen [pl. 54/1992. (X. 29.) AB határo-
zat, ABH 1992, 266, 267.; 19/2004. (V. 26.) AB határozat,
ABH 2004, 321, 343.] az indítványt ebben a tekintetben is
elutasította.

3.2. Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy az indítvá-
nyozó állította még az IM rendelet és a He. 28. § (1) bekez-
dése közötti ellentétet is, ezt azonban tartalmilag nem fej-
tette ki és ezzel összefüggésben – az egyéb vonatkozásban
megjelölt Alkotmány 70/A. §-án felül – nem hívott fel al-
kotmányi rendelkezést. Nem tekinthetõ ilyennek (a csupán
az állítása megerõsítéseként megjelölt) az általa felhívott
Alk.mód. 38. § (2) bekezdése sem, minthogy annak tartal-
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ma az Alkotmány egyes rendelkezéseinek részbeni hatá-
lyon kívül helyezése, illetve – szûk körû – módosítása. Az
Alk.mód tartalmát az Alkotmány ott megjelölt rendelkezé-
sei – 35. § (2) bekezdés, 37. § (3) bekezdés, 38. §, 43. §
(2) bekezdés – inkorporálták. Ezek viszont az indítványo-
zó által megjelölt alapon szintén nem hozhatók összefüg-
gésbe az IM rendelet támadott szabályaival.

IV.

1. Az indítvány vizsgálata kapcsán hivatalból észlelte
az Alkotmánybíróság, hogy a hagyatéki eljárás szabályo-
zása tekintetében a jogalkotót az Alkotmány 2. § (1) be-
kezdésébe, illetve a 8. § (2) bekezdésébe ütközõ alkot-
mányellenes mulasztás terheli.

Az Alkotmánybíróság 4/1999. (III. 31.) AB határozatá-
ban rámutatott arra, hogy az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a
szerint, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nességet állapít meg akkor, „ha a jogalkotó szerv a jogsza-
bályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát el-
mulasztotta, és ezzel alkotmányellenességet idézett elõ.
Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogal-
kotó szerv jogalkotási kötelezettségének konkrét felhatal-
mazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az alkotmányelle-
nes helyzet – a jogi szabályozás iránti igény – annak nyo-
mán állott elõ, hogy az állam jogszabályi úton avatkozott
bizonyos életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok egy
csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésé-
nek lehetõségétõl [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH
1990, 83, 86.]. Az Alkotmánybíróság mulasztásban meg-
nyilvánuló alkotmányellenességet állapít meg akkor is, ha
alapjog érvényesüléséhez szükséges jogszabályi garan-
ciák hiányoznak [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH
1992, 227, 231.].” (ABH 1999, 52, 56.)

2. A hagyatéki eljárást eredetileg az örökösödési eljá-
rásról szóló 1894. évi XVI. törvénycikk, illetve az ennek
módosításáról szóló 1927. évi IV. törvénycikk szabályoz-
ta. Ezeket a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény hatálybaléptetése folytán szükséges rendelke-
zések tárgyában megnevezésû, 105/1952. (XII. 28.) MT
rendelet (a továbbiakban: MT rendelet) 58. §-a helyezte
hatályon kívül, s alkotott helyettük új szabályokat
(46–56. §-ok). A He. megalkotására a polgári perrendtar-
tás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi
VIII. törvény (II. Ppn.) hatálybalépésérõl és végrehajtásá-
ról szóló 1958. évi 5. tvr. – eredeti – 21. §-a hatalmazta fel
az igazságügy-minisztert, hatályon kívül helyezve egyben
az MT rendelet több, ide vonatkozó rendelkezését.

A He. – szabályozási tárgyából és rendelkezéseibõl
megállapíthatóan – nem törvény végrehajtására szolgáló,
hanem törvényt helyettesítõ IM rendelet. Rendelkezései a
hagyatéki eljárás lefolytatását annak megindulásától kezd-
ve a lezárásáig (szükség esetén megismétléséig), teljes kö-

rûen szabályozzák. A szabályok között számos olyan van,
amely alapvetõ jogokat érint, illetve korlátoz. Markánsan
érintik az Alkotmány 13. § (1) bekezdésében védett tulaj-
donhoz való jogot mindazon rendelkezések, amelyek a ha-
gyaték leltározására, a tulajdonnal való rendelkezést kor-
látozó – nem szükségképpen csak az örökösökre kiterje-
dõ – biztosítási intézkedésre, illetve a tulajdon (a hagya-
ték) átadására, a végrendeleti végrehajtó közremûködésére
vonatkoznak. Az Alkotmány 59. § oltalma alatt álló, a ma-
gánlakás sérthetetlenségéhez, a magántitok, a jóhírnévhez
és a személyes adatok védelméhez, illetve az adatvédelem-
hez és az információs önrendelkezéshez fûzõdõ jogokra
hasonlóképpen számos rendelkezés – úgyszintén korláto-
zó értelemben – kihat. Így például – az ingatlanban is foly-
tatható – leltározásra vonatkozó mindazon rendelkezések,
amelyek az örökhagyó és az örökös személyes adatainak
(ideértve mindkettõjük jövedelmi viszonyaikat is) teljes
körû, és különleges személyes adatainak (például egészsé-
gi állapota miatt gondnokság alá helyezett esetén) részle-
ges megismerésére, felhasználására és kezelésére jogosít-
ják a hagyatéki leltár készítõjét és a közjegyzõt, a biztosí-
tási intézkedés végrehajtóját, a végrendeleti végrehajtót
[3–18. §-ok, 19–26. §-ok, 31–39. §-ok, 51–56. §-ok,
77–80. §-ok]. Ezen adatok egy része ismertté válik a ha-
gyatéki eljárásban különbözõ jogcímeken alkalmazható
– titoktartásra nem kötelezett – tanúk elõtt is [pl. 5. §
(3) bekezdés, 25. §, 37. §]. A 73. § rendelkezései korlátoz-
zák továbbá az Alkotmány 57. § (5) bekezdése szerinti
jogorvoslathoz való jogot is, minthogy csak a hagyatéki el-
járás során hozott egyes végzésekkel szemben adnak arra
lehetõséget; ugyanakkor a rendelet semmilyen reparációs
eszközt nem biztosít a foganatosított intézkedések, vagy
azok elmulasztása miatt (pl. a hagyatéki leltár felvétele
során).

3.1. Az Alkotmánybíróság a 27/2002. (VI. 28.) AB ha-
tározatában kifejtette, hogy az „államnak az alapjogok biz-
tosítására vonatkozó kötelezettségébõl magától értetõdõen
következik, hogy az alapvetõ jogokat csak az Alkotmány-
ban megengedett módon korlátozhatja. Erre vonatkozóan
az Alkotmány 8. § (2) bekezdése az irányadó, amely sze-
rint az alapvetõ jogokra és kötelességekre vonatkozó sza-
bályokat törvény állapítja meg.” (ABH 2002, 143, 146.)
Az alapjogokkal való nem minden összefüggés kívánja
ugyan meg a törvényi szintû szabályozást, de az alapjog
tartalmának, garanciáinak megállapítása és korlátozása
csak törvényben lehetséges [elõször: 4/1993. (II. 12.) AB
határozat, ABH 1993, 48, 59–60.)].

Az 51/2004. (XII. 8.) AB határozat összefoglalóan álla-
pította meg, hogy „[a]z állami szervek [...] jogalkotó hatás-
körét átfogóan az Alkotmány és a Jat. [a jogalkotásról
szóló 1987. évi XI. törvény] szabályozza. A Jat. 15. §-ának
(1) bekezdése szerint a végrehajtási jogszabály alkotására
adott felhatalmazásban meg kell határozni a felhatalmazás
jogosultját, tárgyát és kereteit. A Jat. 15. § (2) bekezdése
értelmében a szabályozás tárgykörébe tartozó alapvetõ jo-

636 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 3. szám



gok és kötelezettségek szabályozására nem lehet felhatal-
mazást adni. Az alapjogok tartalmát meghatározó szabá-
lyozást azért nem lehet végrehajtási jogszabályba foglalni,
mert az alapvetõ jogokra és kötelességekre vonatkozó sza-
bályokat – az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint – min-
den esetben törvénynek kell megállapítania.”

Ebbõl következõen az alapvetõ jogok és kötelezettsé-
gek tartalmának a szabályozására adott felhatalmazás
maga is ellentétes az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, a
Jat. 15. § (2) bekezdésével; az ennek alapján kiadott jog-
szabály pedig – a felhatalmazás „jogosultjától” füg-
gõen – az Alkotmány 35. § (2) bekezdését, illetve a 37. §
(3) bekezdését is sérti. (ABH 679, 688.)

A He. kapcsán a törvényhozási tárgykörbe tartozó kér-
déseknek is miniszteri rendelet szintjén történõ szabályo-
zására sem törvény, hanem csupán egy MT rendelet adott
felhatalmazást. A szabályozás tehát többszörösen sem fe-
lel meg az Alkotmány rendelkezéseinek. Ebben az esetben
nem csupán a Jat. normái sérülnek – ami önmagában irre-
leváns lenne – hanem a törvényhozási tárgykörök nem
megfelelõ szintû szabályozása az Alkotmány 8. § (2) be-
kezdésében foglaltaknak sem felel meg. [Részletesen: pl.
30/1991. (VI. 5.) AB határozat, ABH 1991, 421, 422.;
50/1998. (XI. 27.) AB határozat, ABH 1998, 387,
395–397.; 30/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
202, 206.; 2/2002. (I. 25.) AB határozat, ABH 2002, 41,
56.] Az Alkotmánybíróság ugyanis az Alkotmány és a Jat.
összefüggéseit elemezve a 2/2002. (I. 25.) AB határozatá-
ban rámutatott, hogy az Alkotmánynak a jogalkotás rend-
jére vonatkozó „7. § (2) bekezdése [...] önmagában nem
tette alkotmányos szabállyá a jogalkotásról szóló törvény
normáit (496/B/1990. AB határozat, ABH 1991, 493,
496.). [...] [U]gyanakkor az Alkotmány 2. § (1) bekezdésé-
be foglalt jogállamiságból eredõ jogbiztonság védelme ér-
dekében, illetve más alkotmányos rendelkezések alapján
(lásd pl. a jogforrási hierarchiára vonatkozó alkotmányi
szabályokat) egyes jogalkotási (a Jat.-ban is szereplõ)
alapelveket alkotmányos védelemben részesít.” (ABH
2002, 41, 56.)

3.2. Tény, hogy az Alkotmánybíróságnak a hatályos
jog kíméletére vonatkozó gyakorlata szerint „[a]z Alkot-
mánybíróság elkerüli jogszabály, illetõleg jogszabályi ren-
delkezés megsemmisítését vagy a törvényhozó felhívását
arra, hogy az Alkotmánybíróság által meghatározott határ-
idõn belül alkosson jogot, ha a jogrend alkotmányosságát
és a jogbiztonságot enélkül is biztosítani lehet. Ilyenkor az
Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek körét ha-
tározza meg általában az alkotmányos követelményekkel,
amelyek esetében a jogszabály az Alkotmánnyal össz-
hangban van.” [pl. 38/1993. (VI. 11.) AB határozat, ABH
1993, 256, 266–267.] Még mûködése kezdetén, ennek je-
gyében alakította ki azon elvi állásfoglalását is [2/1991.
(X. 29.) Tü. állásfoglalás], hogy „az 1987. évi XI. törvény
hatálybalépéséig a megalkotásuk idõpontjában jogforrás-
tani szempontból nem alkotmányellenes, ám a késõbbiek
során alkotmányossági szempontból elégtelenné vált jog-

forrási szinten megalkotott jogszabályoknak kizárólag
e formai alkotmánysértés címén történõ megsemmisítésé-
tõl tartózkodik ugyan, ha azonban a formai alkotmánysér-
tés tartalmi alkotmánysértéssel párosul, a jogszabályt az
utólagos normakontroll-eljárás keretében megsemmisíti.
Az Alkotmánybíróságnak ez a gyakorlata vonatkozik
mind a felhatalmazás alapján kiadott, mind pedig a felha-
talmazó jogszabályokra.” [58/1991. (XI. 8.) AB határozat,
ABH 1991, 288, 289.]

A fentebb kifejtettek alapján a He. vonatkozásában
megállapítható, hogy az abban foglalt szabályok jelentõs
része közvetlenül és jelentõs mértékben alapjogokat érint
és korlátoz. A 27/2002. (VI. 28.) AB határozatban foglal-
tak szerint ilyen esetben „fel sem merülhet [...] a rendeleti
szabályozási szint elégséges volta.” (ABH 2002,
147–148.) Nem tartható fenn tehát az állapot, hogy – bár a
közjegyzõk feladataira, szervezetére, hatáskörére, illeté-
kességére vonatkozó rendelkezések teljes mértékben át-
dolgozásra kerültek – maga a hagyatéki eljárásra vonatko-
zó szabályozás annak ellenére sem ért el az Alkotmánynak
megfelelõ szintre, hogy rendelkezéseit a Jat. hatályba-
lépését követõen is (IM rendelettel, Korm. rendelettel)
többször módosították.

A hagyatéki eljárás az egyik olyan nemperes eljárás,
amely az állampolgárokat szükségképpen, életük során
többször is érinti. Az alapjogi korlátozással érintettek köre
számos esetben szélesebb annál, mint akik az adott eljárás-
ban közvetlenül örökjogi szempontból érdekeltek (hagya-
téki adósok és hitelezõk, jelzálogjoggal biztosított követe-
lések jogosultjai, biztosítási intézkedéssel érintett közös
követelések jogosultjai, ingatlan esetén a tulajdonostársak
stb.). Mindezen túlmenõen a He. szabályai közül szinte
teljes mértékben hiányoznak azok a garanciák, amelyek a
közvetlenül, vagy közvetve az eljárás részesévé válók szá-
mára az emberi méltóságuk, személyiségi jogaik, magán-
titkaik, jóhírnevük, személyes adataik védelmét kellõen
biztosítanák. Ugyanígy nincsenek szabályok a tulajdon-
hoz való jogból levezethetõ egyes részjogosítványok érvé-
nyesülésére és hatékony védelmére sem, s éppen így nincs
meg az alkotmányos alapja a jogorvoslati jog korlátozásá-
nak.

Az alapjogok érvényesülésével kapcsolatos garanciák
hiánya sérti a jogbiztonság követelményét, a jogintézmé-
nyek kiszámítható mûködéséhez kapcsolódó alkotmányi
követelményt is, ami szintén alkotmányellenes [pl.
9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 64–65.]. Az
Alkotmánybíróság több ízben rámutatott arra, hogy a jog-
biztonság a jogállam lényegi ismérve, amely az egyes jog-
intézmények szabályozása során széles mérlegelési jogot
biztosít ugyan a jogalkotó számára, de megköveteli, hogy
ennek során az Alkotmány rendelkezéseinek megfelelõ
tartalommal járjon el. [összefoglalóan: pl. 5/1999.
(III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 75, 82–83.]. „A jogál-
lamiság egyik alapvetõ követelménye, hogy a közhatalom-
mal rendelkezõ szervek a jog által meghatározott szerve-
zeti keretek között, a jog által megállapított mûködési
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rendben, a jog által a polgárok számára megismerhetõ és
kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki
tevékenységüket” [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH
1999, 52, 61.].

A He. esetében pedig a kiszámítható mûködési rend is
hiányzik. Az eljárásban részt vevõ különbözõ szervezetek-
hez tartozó hatósági jogokat is gyakorlók, illetve magán-
személyek (hagyatéki leltározást végzõ, jegyzõ, ügygond-
nok, közjegyzõ, végrendeleti végrehajtó) egymáshoz való
viszonya, intézkedéseik rendje és korlátai, valamint az
ezekkel szemben igénybe vehetõ jogorvoslati lehetõségek
igénybevételének szabályai vagy tisztázatlanok, vagy hiá-
nyoznak. Az eljárás specialitására is figyelemmel kialakí-
tott, a hagyatéki tárgyalás lefolytatására vonatkozó, az ál-
talános szabályoktól szükségképpen eltérõ rendelkezések,
illetve – az eljárás egésze tekintetében – a nyilvánosság
korlátozásával összefüggõ szabályok úgyszintén teljes
mértékben hiányoznak.

A He.-vel összefüggõ, fentebb jelzett, s a további mu-
lasztásokat az Országgyûlésnek a törvényi szintû szabá-
lyozás megteremtésével kell pótolnia. Utal rá az Alkot-
mánybíróság, hogy a hagyatéki eljárás kapcsán továbbra is
lehetnek olyan, az alapjogokat közvetlenül nem érintõ kér-
dések, amelyek szabályozására elegendõ a rendeleti szint,
ugyanakkor a jogalkotás során a megalkotandó törvény és
a Kjötv., valamint az IM rendelet összehangolása sem ke-
rülhetõ el (pl. a közjegyzõ illetékessége körében).

Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben
való közzétételét a mulasztás megállapítására figyelemmel
rendelte el.

Alkotmánybírósági ügyszám: 258/B/2005.

Az Alkotmánybíróság
14/2008. (II. 26.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány
tárgyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja: alkotmányellenes
helyzet áll fenn amiatt, hogy az Országgyûlés nem szabá-
lyozta törvényben a helyi önkormányzati képviselõk és a
polgármesterek esküjének a szövegét. Az Alkotmánybíró-

ság felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotási feladatá-
nak 2008. június 30. napjáig tegyen eleget.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenesség megállapítását és annak megszüntetését
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. A mulasztást a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 19. § (1) bekezdése, 32. §-a, továb-
bá a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes
kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény (a továbbiak-
ban: Kj.tv.) 1. § (1) bekezdése tekintetében kérte megálla-
pítani. Elõadta, hogy az Ötv. módosításáról szóló 1994.
évi LXIII. törvény 19. §-ának hatálybalépése következté-
ben 1994. december 10. napjától a helyi önkormányzati
képviselõk és egyben a polgármesterek esetében már nincs
hatályos törvényi esküszöveg. Az alkotmánysértés megál-
lapítását az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére és a 43. §
(2) bekezdés elsõ mondatára alapozta. Azt állította, hogy
az eskü szövegének a hiánya miatt sérül a jogbiztonság,
mert vitássá válhat, hogy milyen tartalommal kell az eskü
letételét teljesíteni a képviselõi munka megkezdésének a
feltételeként. Az eskü törvényi szövegének a hiányában
visszaélés, közigazgatási per származhat abból, ha a kép-
viselõ-testület az „avantgard” eskütételt, az „esetleg szél-
sõséges politikai nyilatkozatot” elégtelennek minõsíti, s
ezért a képviselõi munka megkezdését nem engedi meg.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-

kus jogállam.”
„42. § A község, a város, a fõváros és kerületei, vala-

mint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a
helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a válasz-
tópolgárok közösségét érintõ helyi közügyek önálló, de-
mokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság ér-
dekében való gyakorlása.

43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §)
egyenlõek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérõek
lehetnek.

(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket
törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének
jogszerû gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai
védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz
fordulhat.”
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„44. § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az
általuk választott képviselõtestület útján, illetõleg helyi
népszavazással gyakorolják.

(2) A képviselõ-testület tagjainak és a polgármesternek
a választását – az idõközi választás kivételével – az elõzõ
általános választást követõ negyedik év október hónapjá-
ban kell megtartani.”

2. Az Ötv. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„19. § (1) A települési képviselõ a település egészéért

vállalt felelõsséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésé-
ben, végrehajtásuk szervezésében és ellenõrzésében. A te-
lepülési képviselõk jogai és kötelességei azonosak. A tele-
pülési képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztá-
sát követõ ülésen a 32. § szerint esküt tesz.”

„32. § A polgármester tagja a képviselõ-testületnek, a
képviselõ-testület határozatképessége, döntéshozatala,
mûködése szempontjából települési képviselõnek tekin-
tendõ. A polgármester a megválasztását követõen esküt
tesz a képviselõ-testület elõtt.”

3. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései-
rõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) indít-
vánnyal érintett rendelkezései:

„1. § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a
képviselõ-testület, a fõvárosi, megyei, megyei jogú városi
közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) és a
polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnö-
ke (a továbbiakban együtt: polgármester) között – a (2) be-
kezdés b) pontja kivételével – választással létrejövõ, sajá-
tos közszolgálati jogviszony.

(2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya
a) a megválasztásával jön létre a háromezer vagy annál

több lakosú helyi önkormányzatnál, továbbá a háromezer-
nél kevesebb lakosú községi önkormányzatnál, ha fõállású
polgármesterként választották meg;

b) a szervezeti és mûködési szabályzat módosításával
jön létre a háromezernél kevesebb lakosú községben, ha a
képviselõ-testület a társadalmi megbízatást – a polgármes-
terrel egyetértésben – fõállásúra változtatja.

2. § (1) A polgármester e tisztsége megszûnik:
a) az új polgármester megválasztásával,
b) az Országgyûlésnek a helyi önkormányzat képvise-

lõ-testülete feloszlatását kimondó határozatával,
c) a képviselõ-testület feloszlásának kimondását köve-

tõen új polgármester megválasztásával,
d) halálával,
e) a tisztségrõl történõ lemondással,
f) az összeférhetetlenség kimondásával,
g) sorozatosan törvénysértõ tevékenysége, mulasztása

miatti jogi felelõsségének jogerõs bírósági ítéletben törté-
nõ megállapításával, az ítélet jogerõre emelkedésének a
napjával,

h) választójoga elvesztésével,

i) a polgármesternek e tisztségével összefüggõ bûncse-
lekménye miatt, a büntetõjogi felelõsség jogerõs megálla-
pításával, az ítélet jogerõre emelkedésének a napjával,

j) ha az eskü letételét a képviselõ-testület elõtt megta-
gadja.”

4. A Kj.tv. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„1. § (1) A helyi önkormányzati képviselõ (a továbbiak-

ban: önkormányzati képviselõ) megbízatása, jogai és köte-
lezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és köte-
lezettségei a megbízatás megszûnésével szûnnek meg.

(2) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület, a
közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) ala-
kuló ülésén, idõközi választás esetén a megválasztását, il-
letõleg a kislistán, a kompenzációs listán, a megyei köz-
gyûlési listán mandátumhoz jutott képviselõk esetében a
megbízólevelének átvételét – a választás eredménye elleni
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – kö-
vetõ ülésen esküt tesz a képviselõ-testület elõtt. Az eskü
letételéig az önkormányzati képviselõ nem gyakorolhatja
jogait.”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. Az Alkotmánybíróságnak a mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a szabá-
lyozza. Az Abtv. 49. §-a szerint a mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmányellenesség megállapítására akkor kerül-
het sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazás-
ból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, és ezzel
alkotmányellenességet idézett elõ.

Az Abtv. rendelkezése, az Alkotmánybíróság gyakorla-
ta alapján a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányelle-
nesség megállapításának két együttes feltétele van:

– a jogalkotó jogszabályi felhatalmazáson alapuló,
vagy feltétlen jogszabályi rendezést igénylõ kérdésben
jogalkotói kötelezettségének nem tesz eleget,

– és a jogalkotói kötelezettség elmulasztásának ered-
ményeként alkotmányellenes helyzet keletkezik.

Az Alkotmánybíróság a 35/2004. (X. 6.) AB határozatá-
ban az alábbiakban összegezte az Abtv. 49. § (1) bekezdé-
sében szereplõ „jogalkotói mulasztás” és „alkotmányelle-
nes helyzet” egymáshoz való viszonyára vonatkozó állás-
pontját: „Az Alkotmánybíróság következetesen érvényesí-
tett álláspontja, hogy a jogalkotói mulasztásnak és az
alkotmányellenes helyzetnek együttesen kell fennállnia
[22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.;
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]. A
jogalkotói feladat elmulasztása önmagában nem feltétle-
nül jelent alkotmányellenességet [14/1996. (IV. 24.) AB
határozat, ABH 1996, 56, 58–59.; 479/E/1997. AB határo-
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zat, ABH 1998, 967, 968–969.; 1080/D/1997. AB határo-
zat, ABH 1998, 1045, 1046.; 10/2001. (IV. 12.) AB hatá-
rozat, ABH 2001, 123, 131.], a mulasztásból eredõ alkot-
mányellenes helyzetet minden esetben csak konkrét vizs-
gálat eredményeként lehet megállapítani.” (ABH 2004,
504, 508.)

Az Alkotmánybíróság már a 22/1990. (X. 16.) AB hatá-
rozatában elvi jelentõséggel mutatott rá arra, hogy „a jog-
alkotó szerv jogalkotási kötelezettségének konkrét jogsza-
bályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha azt
észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó területen
jogszabályi rendezést igénylõ kérdés merült fel.” (ABH
1990, 83, 86.).

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló al-
kotmánysértést nemcsak akkor állapít meg, ha az adott
tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 204.], ha-
nem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción belül az
Alkotmányból levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelke-
zés hiányzik [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998,
132, 138.]. A szabályozás tartalmának hiányos voltából
eredõ alkotmánysértõ mulasztás megállapítása esetében is
a mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi ren-
dezést igénylõ jogalkotói kötelezettség elmulasztásán ala-
pul. [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57.]

Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítható akkor is,
ha az adott kérdés tekintetében van ugyan szabályozás, de
az Alkotmány által megkívánt jogszabályi rendelkezés
hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,
108, 113.], és akkor is, ha a jogalkotó nem megfelelõ tarta-
lommal szabályozott és ezáltal alkotmányellenes helyzet
állt elõ [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132,
138–139.].

2. Az indítvány alapján az Alkotmánybíróság a helyi
önkormányzati képviselõk és a polgármesterek eskütétele
szabályozásának változásairól a következõket állapította
meg.

Az 1990. szeptember 30-án hatálybalépett Ötv. nem
rendelkezett a helyi önkormányzati képviselõk esküjérõl,
a polgármesterekrõl az Ötv. 32. §-a a következõként szólt:

A polgármester a megválasztását követõen esküt tesz a
képviselõ-testület elõtt. Az eskü szövege:

„Én .......................................................... esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népé-
hez hû leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabá-
lyokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megõrzöm;
megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen já-
rok el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetem-
mel .................................... (település neve) javát szolgá-
lom.”

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény

(a továbbiakban: Ötv.m.) az Ötv. 19. §-a helyébe új rendel-
kezést iktatott:

„19. § (1) A települési képviselõ a település egészéért
vállalt felelõsséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésé-
ben, végrehajtásuk szervezésében és ellenõrzésében. A te-
lepülési képviselõk jogai és kötelességei azonosak. A tele-
pülési képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztá-
sát követõ ülésen a 32. § szerint esküt tesz.”

Ugyanakkor, és ezzel egyidejûleg az Ötv.m. az Ötv.
32. §-át is módosította az alábbiak szerint:

„32. § A polgármester tagja a képviselõ-testületnek, a
képviselõ-testület határozatképessége, döntéshozatala,
mûködése szempontjából települési képviselõnek tekin-
tendõ. A polgármester a megválasztását követõen esküt
tesz a képviselõ-testület elõtt.”

A módosításnak az az eredménye, következménye,
hogy az Ötv. egyrészt újként az önkormányzati képviselõt
is kötelezte eskü letételére az Ötv. 32. §-a szerint, másrészt
ezzel egyidejûleg kihagyta az eskü szövegét a 32. §-ból, s
az eskü szövegét másutt sem helyezte el a törvényben.

3. Az Alkotmánybíróság a 35/1991. (VI. 20.) AB hatá-
rozatában: „elvi éllel mutat rá arra, hogy meghatározott
életviszonyok, illetõleg tényállások ellentétes – vagy az
értelmezéstõl függõen ellentétes – törvényi rendezése ön-
magában nem jelent alkotmányellenességet. Az ilyen ren-
dezés alkotmányellenessé csak akkor válik, ha az egyben
az Alkotmány valamely rendelkezésének a sérelmével is
együtt jár, vagyis, ha az ellentétes tartalmú szabályozás
anyagi alkotmányellenességhez vezet, tehát például, ha a
rendelkezések valamelyike meg nem engedett diszkrimi-
nációt, egyéb alkotmányellenes helyzet megteremtését,
vagy Alkotmányos alapjog korlátozását eredményezi. Két
(vagy több) törvényi rendelkezés esetleges kollíziója foly-
tán elõálló értelmezési nehézség azonban magába véve
még nem elegendõ feltétele az Alkotmányellenesség meg-
állapításának.” (ABH 1991, 175, 176.)

Az Ötv. 1994. évi módosítását követõen azonban a helyi
önkormányzati képviselõk és a polgármesterek tekinteté-
ben az esküvel összefüggésben több új törvényt alkotott az
Országgyûlés.

A Pttv.-t módosító 2000. évi XLIV. törvény a Pttv. 2. §
(1) bekezdését úgy állapította meg, hogy annak h) pontja
szerint a polgármester e tisztsége megszûnik, ha az eskü
letételét a képviselõ-testület elõtt megtagadja. Ez a rendel-
kezés 2000. augusztus 1. napjától hatályos.

Még ebben az évben az Országgyûlés megalkotta a
2000. évi XCVI. törvényt a helyi önkormányzati képvise-
lõk jogállásának egyes kérdéseirõl. Ez a törvény a követ-
kezõ – 2002. évben tartott -önkormányzati választáskor lé-
pett hatályba. E törvény 1. § (2) bekezdése az alábbiakat
tartalmazza:

„(2) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület, a
közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) ala-
kuló ülésén, idõközi választás esetén a megválasztását, il-
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letõleg a kislistán, a kompenzációs listán, a megyei köz-
gyûlési listán mandátumhoz jutott képviselõk esetében a
megbízólevelének átvételét – a választás eredménye elleni
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – kö-
vetõ ülésen esküt tesz a képviselõ-testület elõtt. Az eskü
letételéig az önkormányzati képviselõ nem gyakorolhatja
jogait.”

4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy törvény
kötelezi a helyi önkormányzati képviselõt eskütételre (az
Ötv. 32. §-ra utalva), ugyancsak törvény kötelezi a polgár-
mestert is arra, hogy megválasztását követõen a képvise-
lõ-testület elõtt esküt tegyen, de az eskü szövegét nem tar-
talmazza törvény. Az eskütétel hagyományosan a válasz-
tást lezáró ünnepélyes aktus, az eskü letételének elmulasz-
tása viszont súlyos jogkövetkezményekkel jár: a helyi ön-
kormányzati képviselõ esetén azzal, hogy az eskü letéte-
léig nem gyakorolhatja képviselõi jogait, a polgármester
esetén pedig e tisztség elvesztését eredményezi a törvény
erejénél fogva. A kialakult helyzet jogbizonytalanságot
eredményez, ezzel sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését,
sértheti továbbá az Alkotmány 44. § (1) és (2) bekezdését
is. A választópolgárok ugyanis a helyi önkormányzás gya-
korlására megválasztják az önkormányzati képviselõket,
megválasztják a polgármestert, az eskü hiányában viszont
az önkormányzati képviselõk nem gyakorolhatják jogai-
kat, a polgármesternek pedig e tisztsége megszûnik. Ennek
következtében sérülhet a választópolgárok közösségének
a helyi önkormányzáshoz való joga.

Az Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB határo-
zatában hangsúlyozta: A jogállam nélkülözhetetlen eleme
a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsõsorban a
jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a
jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is
világosak, egyértelmûek, mûködésüket tekintve kiszámít-
hatóak és elõreláthatóak legyenek a norma címzettjei szá-
mára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák
egyértelmûségét követeli meg, de az egyes jogintézmé-
nyek mûködésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetõek
a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak
formalizált eljárás szabályainak követésével keletkezhet
érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával
mûködnek alkotmányosan a jogintézmények. (ABH 1992,
65–66.)

A törvényalkotó az eskü szövegének a hatályon kívül
helyezésével olyan helyzetet teremtett, hogy vitássá tehetõ
az eskü letétele, ezzel pedig jogbizonytalanság keletkezik
abban, hogy a helyi önkormányzati képviselõ gyakorolhat-
ja-e képviselõi jogait, illetõleg megszûnt-e a polgármester-
nek ez a tisztsége. Az Ötv. 19. § (1) bekezdése szerint az
önkormányzati képviselõ az Ötv. 32. §-a szerint köteles es-
küt tenni, a 32. §-ban viszont – a módosítás következté-
ben – nem szerepel az eskü, így sem a polgármester, sem
az önkormányzati képviselõ esküjének a szövegét törvény
nem állapítja meg. Mindezek következtében jogalkotói
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet

jött létre, ennek megállapításával az Alkotmánybíróság
kötelezte az Országgyûlést jogalkotói feladatának a telje-
sítésére.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételét a mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenesség megállapítására tekintettel ren-
delte el.

Alkotmánybírósági ügyszám: 167/E/2007.

Az Alkotmánybíróság
15/2008. (II. 28.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tár-
gyában meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Munka Tör-
vénykönyvének az ipari és kereskedelmi ágazatban törté-
nõ végrehajtásáról szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet
4. §-a, valamint annak melléklete alkotmányellenes, ezért
e rendelkezéseket 2008. június 30. napjával megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

Indokolás

I.

1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett,
amelyben az indítványozók a Munka Törvénykönyvének
az ipari és kereskedelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 4. §-a, valamint az R. melléklete alkotmányelle-
nességének megállapítását és megsemmisítését kezdemé-
nyezték. Álláspontjuk szerint a munkaidõt az R. mellékle-
tében felsorolt munkakörökben heti 36 órában megállapító
rendelkezések ellentétesek az Alkotmány 2. § (1) bekezdé-
sébõl származó jogbiztonság követelményével, az Alkot-
mány 9. § (1) és (2) bekezdésével, 13. § (1) bekezdésével
és 70/A. §-ával. Álláspontjuk alátámasztására elõadták,
hogy az egészségre ártalmas munkakörülmények között
foglalkoztatott munkavállalók védelmét a jelenleg hatá-
lyos jogi szabályozás – a munkavédelemrõl szóló 1993.
évi XCIII. törvény, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
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XXV. törvény és a végrehajtásukat szolgáló munkavédel-
mi, foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendele-
tek – megfelelõen biztosítják. Az R. támadott szabályaival
elérni kívánt cél nem a munkaidõ csökkentésével, hanem
– az európai közösségi jogban megfogalmazott követel-
ményekkel összhangban – az egészségügyi kockázatnak
kitett munkavállalók létszámának csökkentésével, vala-
mint a munkavégzés során jelentkezõ egészségügyi koc-
kázatot jelentõ tényezõk csökkentésével, kizárásával éren-
dõ el. Az indítványozók szerint a támadott rendelkezések a
gazdasági verseny és a vállalkozáshoz való jog alkotmány-
ellenes korlátozását valósítják meg azzal, hogy az érintett
szektorba tartozó vállalkozásokat diszkriminálják: egy-
részrõl a rendelettel nem érintett magyarországi munkálta-
tók számára indokolatlan piaci elõnyt biztosítanak, mivel
ezek „mûködésüket tekintve rugalmasabb munkaidõ-
beosztással tudják biztosítani termelésüket”. Másrészrõl
önkényesen különböztetnek az Európai Unió belsõ piacán
mûködõ munkáltatók között is, az érintett szektorba tar-
tozó, nem magyarországi vállalkozások számára ugyanis
versenyelõnyt jelent, hogy – a közösségi jogon és irányel-
veken túlmenõen – nem kell megfelelniük az R. munkaidõ
korlátozására vonatkozó, meghaladott és célszerûtlen elõ-
írásának. Azzal, hogy a jogalkotó a gazdasági élet szerep-
lõi, a munkaadók között a munkavégzés alapvetõ feltéte-
leire vonatkozó elõírások tekintetében alkotmányellenes
különbségtételt tesz, indokolatlan piaci elõny megszerzé-
sére is lehetõséget teremt, ami ellentétes a gazdasági ver-
seny szabadságát, a piacgazdaság megteremtését és védel-
mét deklaráló alkotmányos céllal, torzítja az érintett piac
mûködését, és indokolatlan többletterhet ró a vállalkozá-
sok tulajdonosaira, sértve a vállalkozások vagyoni viszo-
nyait is. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl származó
jogbiztonság követelményének megsértését az indítvá-
nyozók egyrészt azért állították, mert a törvényben „foglalt
fõszabálytól eltérõ, rövidebb munkaidõ tartamra vonat-
kozó szabályozás – mely a miniszteri rendeletben ölt tes-
tet – korlátozza a szerzõdési szabadságot”, másrészt a jog-
szabályi hierarchia alkotmányosan meghatározott rendjé-
nek sérelme, az Alkotmány 37. § (3) bekezdésében megha-
tározott jogalkotói hatáskör, illetõleg a jogalkotói felhatal-
mazás kereteinek túllépése miatt is. Álláspontjuk szerint a
miniszter az R. kiadásakor hatályos, a Munka Törvény-
könyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rende-
let (a továbbiakban: Mt.V.) felhatalmazása alapján a spe-
ciális kérdésnek nem minõsülõ munkaidõ szabályozására
nem volt jogosult, ezért vitatták az R. kiadásakor hatályos
jogszabályok szerinti „alapját” is. Hivatkoztak arra is,
hogy a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII.
törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott heti
negyven óra törvényes munkaidõnek miniszteri rendelet-
ben való korlátozása „felhatalmazás nélküli”: a korábbi
jogszabályok által adott felhatalmazás, az „új” Mt., annak
átmeneti rendelkezései és „az egyéb rendeleti szabályozá-
sok alapján” nem érvényesül, ezért az R. hatályban tartása
alkotmányellenes állapotot eredményez.

2. Az Alkotmánybíróság a fenti indítványok alapján in-
dult ügyeket – azok tárgyi összefüggéseire tekintettel – az
Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl és annak köz-
zétételérõl szóló, módosított és egységes szerkezetbe fog-
lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065.;
a továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdése alapján
egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

II.

Az indítványok elbírálásánál figyelembe vett jogszabá-
lyok:

1. Az Alkotmány rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-

kus jogállam.”
„9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság,

amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
egyenlõ védelemben részesül.

(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vál-
lalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”

„13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdon-
hoz való jogot.”

„37. § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormány-
rendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben
eljárva rendeletet adnak ki, amelyek törvénnyel és kor-
mányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket
a hivatalos lapban ki kell hirdetni.”

„70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a terüle-
tén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve
az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, ne-
vezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen
hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bün-
teti.

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlõség meg-
valósulását az esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését cél-
zó intézkedésekkel is segíti.”

2. Az R. támadott szabályai:
„4. § A mellékletben felsorolt munkakörökben a mun-

kaidõ heti 36 óra.”

,,Melléklet az 1/1990. (VIII. 21.) IKM rendelethez

Heti 36 órás munkaidõ alkalmazására jogosító munka-
területek, munkakörök

A) Kohócsarnokban:
– Kohász (csoportvezetõje is),
– Csapoló, vezetõcsapoló, csapolásvezetõ (csoportve-

zetõ is),
– Egalizáló kemence kezelõ, egalizáló csoportvezetõ,
– Tüskehúzó (csoportvezetõje is), tüskeverõ,
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– Tüsketisztító, tüskekarbantartó,
– Masszázó (csoportvezetõje is), keretegyengetõ,
– Kádépítõ (csoportvezetõje is),
– Kontaktustisztító (csoportvezetõje is),
– Csatlakozó felrakó,
– Anódkezelõ (csoportvezetõje is), anódköpenyezõ,

anódellenõr,
– Raffináló kemence kezelõ (csoportvezetõje is),
– Kemencefelújító (csoportvezetõje is),
– Csapoló edény és csõ karbantartó,
– Sínszerelõ, szigeteléskarbantartó,
– Millivoltmérõ,
– Nyersanyagszállító (timföld, massza, kryolit, alumí-

niumfluorid),
– Csarnoki darus (csoportvezetõje is), darukarbantartó

lakatos,
– Targoncás, villamostargoncás,
– Elektrolízis kád lakatos, kohó üzemlakatos,
– Karbantartó lakatos (csoportvezetõje is),
– Karbantartó hegesztõ,
– Villanyszerelõ (csoportvezetõje is),
– Kohócsarnoki mûszerész,
– Kohócsarnoki segédmunkás, szerszámkarbantartó,
– Salakszállító, aknatisztító,
– Gázharangszerelõ,
– Gázelszívóvezeték tisztító,
– Fémolvasztó, plombaöntõ,
– Csarnokvezetõ (mûvezetõvel bezáróan).
B) Mûkorund és kádkõ gyártásban:
– Olvasztár,
– Formázó, bontó,
– Malom és õrlõmû kezelõ,
– Durvatörõ, kádkõ kikészítõ,
– Üzemi karbantartó.
C) Szilikát és hõártalom területén a homokfúvó, a ho-

mokformázott öntvényt tisztító, köszörülõ, öntvénytisztí-
tók (öntvénytisztító szemcseszóró, acélszemcsés befúvó),
tisztító mûhelyi dolgozók.

D) Kokszolómûkemence dolgozói.
E) Brikettgyártásban a bitumen porlasztó, malexõr és

préselõ, bitumen lefejtõ, brikett berakó.
F) Ásványõrlõ üzemekben az ásványõrlõ, a molnár, zsá-

kos és a karbantartó molnár.
G) A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál a föld alatti

produktív (termelõ) munkahelyeken, külszínen pedig az
ércdúsítás technológiai folyamatához közvetlenül kap-
csolódó, ionizációs sugárzásnak kitett munkakörökben.
A radioaktív sugárártalomnak kitett munkahelyeken a
17/1979. (XII. 1.) MüM rendelet 24. §-a szerint.

H) Ólom- és vegyi ártalomnak kitett munkakörökben:
– Üvegipari savballon fúvó,
– Savazó (gyapjúsavazó is),
– Cirokkénezõ, kénezett cirok válogató,
– Gázmérõbontó, javító,
– Darsingyártó,
– Nibrénnel dolgozók,

– Trigépkezelõ,
– Tetraklóretán és a mindenkor azonos légtérben tri-

klóretán gyártásban foglalkoztatott tetragenerátor, tetra-
kompresszor, trigenerátor kezelõ, tridesztilláló, tetrafejtõ,

– Triklóretilénnel zsírtalanító, savas oldószeres zsírta-
lanító,

– Kénsav és származékai (óleum, klórszulfonsav,
DB szulfonsav) gyártásban dolgozók,

– A klóralkáli elektrolízis teljes folyamatában dol-
gozók,

– Halogénezett szénhidrogénekkel és szerves kén
vegyületekkel (merkaptánok stb.) dolgozók,

– Szerves nitrogénvegyületekkel dolgozók (nitrove-
gyületek, anilinszármazékok, difenildiizocianát, diazo
ecetsavetilészter stb.),

– Sztirol gyártásban dolgozók,
– Gyógyszer, növényvédõ szer, vegyi anyag (nyers,

alap-, hatóanyag) és intermedier gyártásban, raktározás-
ban, formulázásban, kiszerelésben résztvevõ dolgozók,
oldószer regenerálók,

– Aromás szénhidrogénekkel (benzol, toluol, xilol
stb.), illetve ezeket tartalmazó anyagokkal (lakkgyártás
stb.) dolgozók,

– Robbanóanyaggyártók, kiszerelõk és feldolgozók,
– Veszélyes vegyi anyagot, hulladékot, illetve ezekkel

szennyezett anyagot, eszközt szállító, rakodó és megsem-
misító dolgozók,

– Szuperfoszfát, valamint a foszforsavtripolifoszfát
elõállításával, kiszerelésével dolgozók,

– Ólomfesték elõállításával, ólom pigmenttel és kro-
máttal dolgozók,

– A fotokémiai terméket gyártó, kiszerelõ dolgozók,
– A biokémiai ipar területén dolgozók,
– A felsorolt munkaterületeken dolgozó karbantartók,

s az azokkal összefüggõ kutatófejlesztõ munkát végzõk,
továbbá az anyagvizsgáló laboratóriumban dolgozók.

I) Az azbeszt feldolgozó, a tûöntõ.
J) Nyomdaiparban a mélynyomó, a betûöntõ, a linósze-

dõ, a monóöntõ, a lapöntõ, a tömöntõ, a kemigráfusmarató
(cinkográfus).

K) Mûgyanta, lakk- és festékgyártásban, feldolgozás-
ban, kiszerelésben dolgozók, karbantartók.

Az A) és B) csoportban felsorolt munkakörökben dol-
gozók csoportvezetõje és mûvezetõje (ahol ez nincs fel-
tüntetve) a kollektív szerzõdés szabályai szerint sorolható
e melléklet hatálya alá.”

III.

Az indítványok megalapozottak.

1. Az Alkotmánybíróságnak – az indítványozók által
az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével és a 37. § (3) bekezdé-
sével összefüggésben felvetett jogforrástani kifogásokra
tekintettel – elsõként arra a kérdésre kellett választ adnia,
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hogy a miniszter a jogalkotási felhatalmazása keretein be-
lül járt-e el az R. 4. §-ának és mellékletének megalkotása
során.

1.1. Az R. személyi hatálya az ipari és kereskedelmi
miniszter által irányított ipari és kereskedelmi ágazatok-
hoz tartozó munkáltatókra és dolgozókra terjed ki (R. 1. §),
az R. 4. §-a a mellékletben felsorolt munkakörökben heti
harminchat óra munkaidõrõl rendelkezik. A munkaidõt az
R. megalkotásakor a Munka Törvénykönyvérõl szóló
1967. évi II. törvény (a továbbiakban: „régi” Mt.) 37. §
(1) bekezdése a következõképpen szabályozta: „A munka-
idõ heti negyvenkét óra. A Kormány rövidebb, illetõleg ki-
vételesen heti negyvenkét óránál hosszabb munkaidõt is
engedélyezhet.” Ennek alapján a Minisztertanács az
Mt.V. 40. § (3) bekezdésében elõírta, hogy „[a] munkaidõ
heti harminchat-negyvenkettõ óra a külön jogszabályban
meghatározott egészségre ártalmas munkakörökben”.
Az R. kiadásáról – az R. preambuluma szerint – a „Munka
Törvénykönyvérõl szóló 1967. évi II. törvény végrehajtása
tárgyában kiadott 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet (Mt. V.)
100. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alap-
ján” intézkedett az ipari és kereskedelmi miniszter, amely
rendelkezés kimondta, hogy „A miniszter kizárólag az
ágazatához tartozó tevékenységgel kapcsolatban felmerü-
lõ, a munkaügyi miniszter által nem szabályozott speciális
kérdéseket a munkaügyi miniszterrel egyetértésben ren-
dezheti”. Az R. kiadásakor hatályos „régi” Mt.-t 1992.
július 1-jével hatályon kívül helyezte az Mt. 203. § (3) be-
kezdés a) pontja, az Mt.V-t pedig ugyanezen idõponttal
a 103/1992. (VI. 26.) Korm. rendelet 1. §-a. Az Mt. hatály-
balépésekor a törvényhozó a Vegyes és átmeneti rendelke-
zésekben kifejezetten hatályban tartott egyes, a munkaidõt
szabályozó korábbi jogszabályokat, a – jelenleg is hatá-
lyos – 208. § szerint: „[e] törvény rendelkezései nem érin-
tik a hatálybalépése elõtt kiadott jogszabály munkaidõre
vonatkozó rendelkezését, ha az heti negyven óránál rövi-
debb törvényes munkaidõt állapított meg”. A fentiekre
tekintettel az Alkotmánybíróságnak a jelenleg hatályos
rendelkezések alapján kellett vizsgálnia a miniszteri ren-
deletalkotás alkotmányosságát, azt a kérdést, hogy jogo-
sult-e az ipari és kereskedelmi miniszter feladatait és
hatásköreit gyakorló miniszter az R. támadott rendelkezé-
seiben foglalt tárgykörök szabályozására.

Az R.-t megalkotó ipari és kereskedelmi miniszter fel-
adatait – a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
alapján – jelenleg a gazdasági és közlekedési miniszter,
mint a Kormány iparügyekért és kereskedelemért felelõs
minisztere látja el. Vizsgálandó kérdés tehát, hogy a jelen-
leg hatályos Mt. alapján a gazdasági és közlekedési
miniszter rendelkezik-e alkotmányos felhatalmazással az
Mt. hatálya alá tartozó munkáltatók, illetve munkavállalók
meghatározott csoportja, nevezetesen az ipari és kereske-
delmi ágazatban foglalkoztató és dolgozó jogalanyok
tekintetében az Mt.-tõl eltérõ (rövidebb) munkaidõ és an-

nak pontos alkalmazási köre (munkakörök) meghatározá-
sára.

1.2. Az Mt. 117/B. § (1) bekezdése a teljes munkaidõ
mértékét napi nyolc, illetve heti negyven órában határozza
meg. A 117/B. § (2) bekezdés kimondja, hogy „[m]unkavi-
szonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az
(1) bekezdésben foglaltnál rövidebb teljes munkaidõt is
elõírhat.” A 117/B. § (5) bekezdése szerint: „Egészségi
ártalom vagy veszély kizárása érdekében jogszabály, illet-
ve kollektív szerzõdés meghatározhatja a munkaidõn belül
az adott tevékenységre fordítható leghosszabb idõtarta-
mot. Ezen túlmenõen egyéb korlátozás is elõírható.”
A fentiekbõl következõen az Mt. a teljes munkaidõnél
rövidebb munkaidõ szabályozását „munkaviszonyra
vonatkozó” szabályra utalja, a munkatevékenység végzé-
sével összefüggõ egészségi ártalom vagy veszély kizárása
céljából pedig – az ún. expozíciós idõn túl – jogszabály
(illetve kollektív szerzõdés) által egyéb korlátozás elõ-
írását is lehetõvé teszi. A „munkaviszonyra vonatkozó sza-
bályokat” az Mt. 13. §-a konkretizálja, a törvény alkalma-
zásában munkaviszonyra vonatkozó szabályon törvényt,
törvényi felhatalmazás alapján egyéb jogszabályt és kol-
lektív szerzõdést kell érteni. Az Mt. tehát a munkaidõ tör-
vényben elõírt mértékénél rövidebb teljes munkaidõ sza-
bályozását lehetõvé teszi törvényi felhatalmazás alapján
alkotott „egyéb”, azaz bármely, jogszabálynak minõsülõ
jogi aktusban (továbbá kollektív szerzõdésben). Ehhez
hasonlóan az Mt. alapján önmagában a jogszabályi forma
elegendõ ahhoz, hogy az egészségi ártalom vagy veszély
kizárása érdekében szabályozott expozíciós idõn túlme-
nõen a munkaidõ tekintetében valamely jogszabály-alko-
tásra jogosult szervtõl vagy személytõl (valamint kollektív
szerzõdés-kötésre jogosult jogalanyoktól) származó
„egyéb” korlátozás kerüljön alkalmazásra.

Az Alkotmánybíróság megítélése szerint ez a szabályo-
zás nem alkalmas annak megállapítására, hogy a gazdasági
és közlekedési miniszter jogalkotói hatáskörrel rendelke-
zik az R. 4. §-a és mellékletében foglalt tárgykörök szabá-
lyozására. A napi, illetve heti teljes munkaidõ mértékének
meghatározása a munkaviszony alapvetõ kérdésének
minõsül, amelynek szabályozása – a Jat. 2. § b) pontja és
4. § e) pontja alapján – törvényi szintû rendezést igényel.
A törvényben rögzített szabályban foglaltaktól való elté-
rés, a rövidebb teljes munkaidõ elõírásának lehetõsége
nem szükségképpen törvényhozási tárgykör, azaz nem
kizárt annak alacsonyabb rendû normában való szabályo-
zása, a törvényhozó azonban a jogalkotási hatáskörének
átruházása, a végrehajtási jogszabály megalkotására irá-
nyuló felhatalmazás során az Alkotmány és a Jat. rendel-
kezéseinek betartásával köteles eljárni.

A jogalkotási felhatalmazás és a delegált jogalkotási ha-
táskör alapján kiadott jogszabályok alkotmányossági vizs-
gálata során az Alkotmánybíróság számos határozatában
rögzítette, hogy az Alkotmánybíróság gyakorlata a jogál-
lam alkotmányi elve alapján értelmezi az Országgyûlés és
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a Kormány tevékenységének, a közhatalom gyakorlásának
korlátait és kereteit, a hatalommegosztást. A közhatalom
gyakorlásába tartozik a jogalkotás is. [30/1998. (VI. 25.)
AB határozat, ABH 1998, 220, 233.; 66/1997. (XII. 29.)
AB határozat, ABH 1997, 397, 403.] Az Alkotmánybíró-
ság már az 56/1991. (XI. 8.) AB határozatban kimondta,
hogy „[a] jogállamiság egyik alapvetõ követelménye,
hogy a közhatalommal rendelkezõ szervek a jog által meg-
határozott szervezeti keretek között, a jog által megállapí-
tott mûködési rendben, a jog által a polgárok számára meg-
ismerhetõ és kiszámítható módon szabályozott korlátok
között fejtik ki tevékenységüket”. (ABH 1991, 454, 456.)
A jogállamiság követelménye magában foglalja azt is, ha
törvény valamely alkotmányos, illetõleg törvényben sza-
bályozott jog korlátozására ad jogalkotási felhatalmazást
valamely közigazgatási szervnek, a törvénynek meg kell
határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét, annak korlá-
tait is. [6/1999. (IV. 21.) AB határozat, ABH 1999, 90, 94.;
19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321,
353–354.; 21/2006. (V. 31.) AB határozat, ABH 2006,
333, 337.] E követelményeknek a jogszabály-alkotásban
való érvényesülését konkretizálja a Jat. annak az alkotmá-
nyos jelentõségû elvárásnak a megfogalmazásával, amely
szerint a magasabb szintû jogszabály által más jogalkotó
számára adott felhatalmazásnak, azaz végrehajtási szabály
megalkotására adott felhatalmazásnak tartalmaznia kell
a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit [Jat 15. §
(1) bekezdés]. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság
a 21/2006. (V. 31.) AB határozatában a jogállamiság fenti
követelményeinek figyelmen kívül hagyásával alkotott
olyan kormányrendeleti szabályozást semmisített meg az
Alkotmány 2. § (1) bekezdésének sérelme miatt, amely – a
törvény korlátlan felhatalmazása alapján – meghatározta
az egyes baleseti ellátásra jogosító foglalkozási betegsé-
gek körét. (ABH 2006, 333, 337.)

A törvényhozó az Mt.-ben általános jellegû felhatalma-
zást adott a teljes munkaidõ törvénytõl eltérõ rövidebb
idõtartama és alkalmazási köre további szabályozására:
önmagában a „munkaviszonyra vonatkozó szabályra”
[117/B. § (2) bekezdés], a „törvényi felhatalmazás alapján
egyéb jogszabályra” (Mt. 13. §), illetve „jogszabályra”
[Mt. 117/B. § (5) bekezdés] történõ utalás alapján nem ha-
tározható meg, hogy az Alkotmány szerint jogalkotásra
jogosult szervek, illetve személyek közül konkrétan me-
lyek jogosultak e tárgykörök szabályozására. E szabályo-
zás alapján tisztázatlan, beazonosíthatatlan mind a felha-
talmazás jogosultja, de a szabályozási tárgykörök is, mert
a törvényi felhatalmazásból nem derül ki az sem, hogy jog-

szabályban mennyivel rövidebb teljes munkaidõ írható
elõ, illetve hogy az egészségi ártalom vagy veszély kizárá-
sa érdekében a munkaidõt érintõen milyen „egyéb korláto-
zások” alkalmazhatók az expozíciós idõn „túlmenõen”.
Mindezekre tekintettel helytálló az indítványozók érvelé-
se, miszerint a jelenlegi szabályozás alapján miniszteri
rendeleti szinten nem kerülhet sor a törvényben írtnál rövi-
debb munkaidõnek az ipari és kereskedelmi ágazatban, az
R. szerinti munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó
elõírására. A delegált jogalkotás alkotmányossági követel-
ményeinek meg nem felelõ, felhatalmazást nélkülözõ sza-
bályozás ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
deklarált jogállamiság és az abból levezetett jogbiztonság
követelményével, továbbá az Alkotmány 37. § (3) bekez-
désében rögzített, a Kormány tagjainak jogalkotási hatás-
körét szabályozó rendelkezéssel is. Ezért az Alkotmány-
bíróság R. 4. §-át és annak „Heti 36 órás munkaidõ alkal-
mazására jogosító munkaterületek, munkakörök” címû
mellékletében foglalt rendelkezéseit – az Alkotmánybíró-
ságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 43. § (4) bekezdése alkalmazásával – 2008. június
30-i hatállyal megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság az
R. rendelkezéseinek „pro futuro” megsemmisítésénél azt
vette figyelembe, hogy a rendelkezések azonnali megsem-
misítése az érintett munkáltatók és munkavállalók munka-
szervezésének feltételeit illetõen jogbizonytalanságot
okozna, s ezáltal biztosítani kívánja azt is, hogy a jogalko-
tónak elegendõ idõ álljon rendelkezésre az alkotmányos
szabályozás kialakításához.

2. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha az indít-
vánnyal támadott jogszabályt vagy annak egy részét az
Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõnek minõsíti,
és ezért azt megsemmisíti, akkor a további alkotmányi ren-
delkezés esetleges sérelmét – a már megsemmisített ren-
delkezésekkel összefüggésben – érdemben nem vizsgálja.
[44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.;
4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.;
61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.;
15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.]
Ezért a jelen eljárásban az Alkotmánybíróság az indítvá-
nyozók által felhozott további okok alapján fennálló alkot-
mányellenesség vizsgálatát mellõzte.

A határozat Magyar Közlönyben történõ közzététele
az Abtv. 41. §-án alapul.

Alkotmánybírósági ügyszám: 720/B/2007.
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Utasítás

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
11/2008. (IK 3.) IRM

utasítása
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

2008. évi költségvetési fejezeti kezelésû
elõirányzatainak felhasználásáról szóló

Szabályzatának kiadásáról*

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi
költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatai felhaszná-
lásának szabályozásáról szóló Szabályzatát – figyelem-
mel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 24. § (9)–(10) bekezdésében, valamint a 49. §-ának

* A szabályzatot az érintettek közvetlenül kapják meg.

o) pontjában foglaltakra – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben ezen utasítás mellékleteként
adom ki.

1. §

A szabályzatot az érintettek közvetlenül kapják meg.

2. §

Ez az utasítás 2008. február 15-én lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium 2007. évi költségvetési fejezeti kezelésû elõirány-
zatainak felhasználásáról szóló Szabályzatának kiadásáról
rendelkezõ 2/2007. (IK 2.) IRM utasítás, azzal, hogy a
2007. évi elõirányzat-maradvánnyal rendelkezõ fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználására azt értelemszerûen
alkalmazni kell.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Tájékoztatók

8001/2008. (IK 3.) IRM
tájékoztató

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztika
kitöltési útmutatójának és kódszótárainak változásáról

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztika kitöltési szabályainak és kódszótárainak kiegészíté-
sérõl, illetve egyes elemeinek változásáról, az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikáról szóló
59/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatót adom ki:

1. A nyomozó hatóságok megnevezése és szervkódjai címû kódszótár
a) A Határõrségnek a rendõri szervekbe való integrálódása következtében az eddig használt határõrségi szervkódok

2008. január 1-jével megszûntek. A folyamatban lévõ ügyekben a megszûnt határõrségi kódokat az illetékes rendõri
szervek szervkódjai váltják fel.

b) A rendõri szervek 2008. január 1-jétõl érvényes szervkódjainak változását a tájékozató 1. melléklete tartalmazza.

2. A bûncselekmények megnevezése és kódszámai címû kódszótár
A bûncselekményi kódszámok változásait a tájékoztató 2. melléklete tartalmazza. Ezeket a kódokat a 2007. decem-

ber 31. után elrendelt nyomozások tekintetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 8001/2008. (IK 3.) IRM tájékozatóhoz

Szervezet megnevezése Új kód Törölt kód Változatlan kód Szervezet régi neve

Nemzeti Nyomozó Iroda Területi Fõosztály 2850100

ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi
Fõosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás
Elleni Osztály

2931110



Szervezet megnevezése Új kód Törölt kód Változatlan kód Szervezet régi neve

Nemzeti Nyomozó Iroda Bûnügyi Fõosztály
Kiemelt Migrációs Ügyek Osztálya

2851100

Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Bûnügyi
Szolgálat Bûnügy Osztály

2998110

Repülõtéri Rendõr Igazgatóság Bûnügyi
Szolgálat Felderítõ Osztály

2998120

Rendészeti Fõigazgatóság 2937000

Rendészeti Fõigazgatóság
Közlekedésrendészeti Fõosztály

2937300

Rendészeti Fõigazgatóság
Közlekedésrendészeti Fõosztály
Közlekedésrendészeti Osztály

2937310

Komárom-Esztergom MRFK
Gazdaságvédelmi Osztály

1134100

Tolna MRFK Gazdaságvédelmi Osztály 1734100

Tolna MRFK Bûnügyi Osztály
Gazdaságvédelmi és Vádelõkészítési
Alosztály

1732110

BRFK Bûnügyi Fõosztály I. Kábítószer
Bûnözés Elleni Szolgálat

0132160 BRFK Bûnügyi Fõosztály
I. Kábítószer Bûnözés Elleni
Osztály

BRFK Felderítõ Fõosztály Kábítószer és
Vegyes Bûnözés Elleni Osztály Kábítószer
Bûnözés Elleni Alosztály

0136121

BRFK Bûnügyi Fõosztály II. Kiemelt Ügyek
Osztály Kiemelt Ügyek Alosztály II.

0133142

Pest MRFK Közrendvédelmi és
Határrendészeti Osztály

1331200 Pest MRFK Közrendvédelmi
Osztály

Vas MRFK Körmend Rendõrkapitányság
Õriszentpéter Rendõrõrs

1803#02

Somogy MRFK Kaposvár Rendõrkapitányság
Vádelõkészítõ Osztály

1450100

Jász-Nagykun-Szolnok MRFK Szolnok
Rendõrkapitányság Életvédelmi és
Helyszínelõ Osztály

1650100

2. melléklet a 8001/2008. (IK 3.) IRM tájékozatóhoz

Törölt
kód

Változatlan
kód

Új kód

Zaklatás

176/A. § (1) Vétsége (SZV) 1370

(2) Bûncselekmény elkövetésével fenyegetve vétsége (SZV) 1371

(3) 1. ford. Az a) pont (1) bek. szerinti vétsége (SZV) 1372

(3) 2. ford. A b) pont (1) bek. szerinti vétsége (SZV) 1373

(3) 3. ford. Az a) pont (2) bek. szerinti bûntette 1374

(3) 4. ford. A b) pont (2) bek. szerinti bûntette 1375
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Törölt
kód

Változatlan
kód

Új kód

Jogellenes tartózkodás elõsegítése

214/A. § (1) Az Európai Unió tagállamainak területén való tartózkodás-
hoz (SZV) 4831

(1) Az Európai Unió tagállama stb. területén való jogellenes tar-
tózkodáshoz segítség nyújtása (SZV) 4832

(2) A Magyar Köztársaság területén való tartózkodáshoz (SZV) 4830

Visszaélés kábítószer elõállításához használt anyaggal

283/A. § (1) Nemzetközi szerzõdés végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott vegyi anyag forgalomba hozatalával, átadá-
sával, kereskedésével, kivitelével elkövetett bûntette 5664

283/A. § (1) Nemzetközi szerzõdés végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott vegyi anyag elõállításával, megszerzésével,
tartásával, az országba behozatalával, kivitelével, vagy az
ország területén átvitelével elkövetett bûntette 5665

Visszaélés kábítószer-prekurzorral

283/A. § (1) Engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve kábító-
szer-prekurzor tartása stb. bûntette 5666

INDOKOLÁS

Az egységes rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztikai adatszolgáltatás rendszerét a 0011/1963. BM-LÜ közös
utasítás vezette be és szabályozta. Folytatólagos jogi hátterét 2008. január 1-tõl az egységes nyomozó hatósági, ügyész-
ségi bûnügyi statisztikáról szóló 59/2007. (XII. 23.) IRM rendelet (a továbbiakban: ENYÜBS) biztosítja. Az ENYÜBS
adatszolgáltatói a nyomozó hatóságok és az ügyészség. Az adatok gyûjtése és feldolgozása az IRM, valamint a Legfõbb
Ügyészség feladata. Az ENYÜBS 5. § (2) bekezdése értelmében a statisztikai adatok gyûjtése, feldolgozása és továbbí-
tása országosan egységes számítástechnikai programok használatával, a statisztikai adatlapok tartalmi és logikai kitölté-
séhez segítséget nyújtó, szintén országosan egységes kitöltési útmutatóval, valamint a lehetséges válaszokat tartalmazó
kódszótárral történhet. Ennek változásairól országos szintû tájékoztatásra van szükség a nyomozó hatóságok számára,
ezzel egy idõben gondoskodni kell az adatgyûjtést segítõ számítástechnikai rendszer programállapotának aktualizálásá-
ról és kiadásáról.

Az egyes büntetõjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXII. törvény, valamint a Határõrség beinteg-
rálódása a Rendõrség szervezetébe indokolttá tette az ENYÜBS-ben használt bûncselekményi és szervkódok kiegészíté-
sét és pontosítását. A Tájékoztató az emiatt szükségessé vált változásokat tartalmazza.
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A Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet

alapító okirata

A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Inté-
zetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 88. §-a alapján – a pénzügy-
miniszterrel egyetértésben – a következõk szerint megala-
pítom:

1. A költségvetési szerv neve: Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet.1

2. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet az Áht. 87. §-ának (1) bekezdése szerint költségve-
tési szerv, jogi személy.

3. Székhelye: 9700 Szombathely, Söptei út.

4. Létesítés ideje: 2008. március 1.

5. Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, ren-
deltetése:

– az elõzetes letartóztatással,
– az elzárással,
– a felnõtt korú férfi elítéltek fegyház és börtön – kivé-

telesen fogház – fokozatú szabadságvesztésével
összefüggõ büntetés-végrehajtási feladatok ellátása.

6. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet tevékenységi köre:

a) a Központi Statisztikai Hivatal szakágazati besoro-
lása alapján

8423 Igazságügy, Bíróság
8621 Általános járóbeteg-ellátás
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

b) államháztartási szakágazati rend alapján
842340 Büntetés-végrehajtási tevékenység

7. a) Felügyeleti szerve:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1055 Budapest V., Kossuth tér 4.
b) Szakfelügyeletet ellátó szerv:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
1054 Budapest V., Steindl Imre u. 8.

8. Alapítója: a Magyar Köztársaság Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumának képviseletében – a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben – az igazságügyi és rendé-
szeti miniszter.

9. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézetet a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka által
kinevezett parancsnok vezeti és képviseli.

10. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet szervezeti és mûködési rendjét, belsõ és külsõ kap-
csolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. Az SZMSZ-t
az intézet parancsnoka az alapító okirat nyilvántartásba
történõ bejegyzését követõ 30 napon belül készíti el.

11. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

12. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet a részére jóváhagyott költségvetési elõirányzatok fe-
lett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv.

13. A Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási In-
tézet megszüntetése esetén az alapító jogutódot jelöl ki.
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1 A jogelõd Vas Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet alapítása a bünte-
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20/1997. (VII. 8.) IM rendelet mellékletében történt.



Az Állat-egészségügyi Igazságügyi Szakértõi Testület
ügyrendje és tagjainak névsora

Ügyrend

1. Az Állat-egészségügyi Igazságügyi Szakértõi Testü-
let (a továbbiakban: Testület) (angolul: Scientific expert
board for forensic veterinary medicine) feladata, hogy bí-
róság és más hatóság kirendelésére, vagy megbízás alapján
szakvéleményt adjon az állategészségügy és az élelmiszer-
biztonság szakterületén felmerült szakkérdésekben.

2. A Testület 15 tagból áll, tagjait, valamint tagjai közül
az elnököt, az elnökhelyettest és a titkárt az igazságügyi és
rendészeti miniszter (a továbbiakban: miniszter) nevezi ki
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel (a to-
vábbiakban: ágazati miniszter) egyetértésben.

3. A Testület elnöke irányítja a Testület munkáját, ellát-
ja a jogszabályban [33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet] meg-
határozott feladatokat, valamint képviseli a Testületet a
nem konkrét véleményadási ügyekben.

4. A Testület elnökhelyettese ellátja az elnök távolléte,
akadályoztatása, összeférhetetlensége vagy eseti bizott-
ságban való részvétele esetén az elnök feladatait.

5. A titkár ellátja a jogszabályokban, valamint a Testület
elnöke által meghatározott feladatokat, továbbá felelõs a
Testület adminisztrációjáért.

6. A Testület évente legalább egyszer teljes ülést tart,
amelyre a tagokat az elnök (akadályoztatása esetén az el-
nökhelyettes) hívja meg. Az ülést az elnök (elnökhelyet-
tes) vezeti. Az ülésekrõl jegyzõkönyvet kell vezetni,
amely a titkár feladata, távolléte esetén az elnök (elnökhe-
lyettes) a jelenlévõ tagok közül jelöl ki jegyzõkönyvveze-
tõt. A jegyzõkönyvet annak készítõje és két, az ülés elején
arra felkért tag hitelesíti. A jegyzõkönyvet 7 munkanapon
belül minden tagnak meg kell küldeni.

7. A Testület elsõ ülésén fogadja el az ügyrendet, ame-
lyet az ülés jegyzõkönyvével együtt jóváhagyásra meg kell
küldeni a miniszternek, jóváhagyás után pedig az ágazati
miniszternek is.

8. A Testület teljes ülése módosíthatja az ügyrendet, to-
vábbá jóváhagyja az éves munkáról szóló beszámolót,
dönt az elnök, az elnökhelyettes és a titkár tiszteletdíjának
mértékérõl, valamint az ügyrendben a szakértõi díjak fel-
osztásáról.

9. Az ügyrend elfogadásához és módosításához, továb-
bá az éves beszámoló jóváhagyásához a testületi tagok leg-
alább felének az egyetértése szükséges.

10. A jóváhagyott éves beszámolót a testület elnöke be-
nyújtja a miniszternek, továbbá tájékoztatásul megküldi az
ágazati miniszternek, a Legfelsõbb Bíróság és az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének, valamint a leg-
fõbb ügyésznek.

11. A Testülethez érkezõ postai küldeményeket a Testü-
let adminisztrációs feladatait ellátó tanszék (Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi Kar, Állat-egészségügyi
igazgatástani és agrár-gazdaságtani tanszéke) munkatársa
– a tértivevény aláírásával – veszi át, bontja és a titkos ügy-
kezelés szabályai szerint iktatja, majd továbbítja a Testület
elnökéhez.

12. Az elnök a szakértõi véleményeket kérõ megkeresé-
seket áttanulmányozza, és a szakmai szempontok alapján a
legilletékesebb Testületi tag, mint elõadó részére – határ-
idõ megjelölésével – továbbítja.

13. A kijelölt elõadó köteles az iratokat (peres anyagot)
a titkos ügykezelés szabályainak megfelelõen kezelni (arra
illetéktelenek ne férhessenek hozzá, ill. megfelelõen zár-
ható helyen tárolni), továbbá megõrizni az aktában tárolt
ügyiratok sorrendjét.

14. Az elõadó a megkeresésnek (végzésnek) megfele-
lõen elkészíti a tényvázlatot, és véleménytervezetet készít
4 vagy 6 példányban az elnök elõírása szerint.

15. Ha a szakértõi vélemény kialakításához részben
olyan különleges szakértelem szükséges, amellyel a Testü-
let tagjai nem rendelkeznek, az elnök vagy a titkár tájékoz-
tatja a megkeresõt bevont szakértõ igénybevételének szük-
ségességérõl. Ha a megbízó a bevont szakértõ igénybevé-
teléhez hozzájárul, illetve a kirendelõ bíróság vagy más
hatóság a bevont szakértõt kirendeli, a Testület és a bevont
szakértõ a szakvéleményét egyesítheti. A szakvélemény-
ben fel kell tüntetni, hogy mely megállapítások származ-
nak a bevont szakértõtõl. A szakvéleményt ilyen esetben a
bevont szakértõ is aláírja.

16. Az elnök az ügy tárgyalására 3 fõs eseti bizottságot
jelöl ki. Ennek egyik tagja az elõadó, elnöke és tagja pedig
az ügy tárgyának megfelelõen az adott szakkérdésben jára-
tos tag. A Testület elnöke is lehet elõadó, az eseti bizottság
elnöke vagy tagja, de az õ kijelölését az elnökhelyettes
végzi.

17. Olyan szakkérdés tárgyalásához, amelyben több
szakterület érintett, az eseti bizottság kivételesen 5 fõs is
lehet. Errõl az eseti bizottság javaslatára a Testület elnöke
dönt.

18. Az elõadó és az eseti bizottság kijelölésénél vizsgál-
ni kell az esetleges összeférhetetlenséget. A kijelölt sze-
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mélyek az összeférhetetlenséget a Testület elnökének ha-
ladéktalanul kötelesek bejelenteni.

19. Az eseti bizottságot annak elnöke hívja össze, és a
Testület adminisztrációját végzõ személy útján gondosko-
dik arról, hogy az érintettek a tényvázlatot és a vélemény
tervezetét idõben megkapják.

20. Az eseti bizottság ülésén az elõadó elõterjesztését
megvitatják és kialakítják a végleges véleményt.

21. Az eseti bizottság ülésérõl annak tagja, 5 fõs bizott-
ság esetén az eseti bizottság elnöke által kijelölt tag emlé-
keztetõt készít, amelyet annak elnöke ír alá, és a kialakí-
tott, a bizottság valamennyi tagja által aláírt véleménnyel,
továbbá az ügy összes iratával együtt átad a Testület elnö-
kének.

22. Az emlékeztetõnek tartalmaznia kell az ülés idejét
(kezdetének és végének óráját is), helyét, az eseti bizottság
összetételét, a tárgyalt ügyben a megkeresõ megnevezését,
az ügyirat számát, az ügy tárgyát. Tartalmaznia kell továb-
bá a tárgyalás során esetleg felmerült eltérõ véleményeket
és azok indokait, a vélemény tervezetén végrehajtott érde-
mi módosításokat és kiegészítéseket, egyetértés hiányában
a szavazás eredményét, továbbá az elõadó által az ügyira-
tok tanulmányozására, a tényvázlat és a véleménytervezet
elkészítésére fordított munkaórák számát.

23. A Testület elnöke (ha részt vett az eseti bizottság-
ban, akkor elnökhelyettese) az eseti bizottságnak a Testü-
let nevében adott véleményét ellenjegyzi, ellátja a Testület
bélyegzõjével, és a megkeresõ által rendelkezésre bocsá-
tott iratokkal, valamint a díjjegyzékkel együtt megküldi a
megkeresõnek.

24. Az egyes szakértõi véleményekkel kapcsolatos
ügyekben a Testületet az ügyben kijelölt eseti bizottság el-
nöke vagy az általa kijelölt tagja képviseli.

25. Ha a megkeresés nem bíróság vagy más hatóság ki-
rendelése útján történik, akkor a szakértõi díjra vonatkozó
megállapodást a Testület elnöke köti meg a megbízóval.

26. Ha a szakértõi vélemény elkészítéséhez összesen
felhasznált munkaórák száma eléri vagy meghaladja a
20 munkaórát, illetve a Be. 111. §-ának (5) bekezdése
alapján készített vélemény esetén a 14 munkaórát, akkor a
jogszabályban megállapított alapdíjnál 50%-kal magasabb
díjat kell felszámolni.

27. A vélemény, a díjjegyzék és az emlékeztetõ egy pél-
dányát a testület irattárában kell elhelyezni.

28. A befolyt szakértõi díj megoszlása a következõ:

Testület elnöke 10%
Testület elnökhelyettese 5%
Testület titkára 10%
Eseti bizottság elnöke 10%
Eseti bizottság tagja(i) 5%
Elõadó 55%
Adminisztrátor 5%

A befolyt költségátalányból 5000 Ft a székhelyet bizto-
sító intézményé, 5000 Ft pedig az adminisztrációt végzõ
tanszéké. A fennmaradó részt a szakértõi díj megoszlásá-
nak arányában kell felosztani.

29. A befolyt szakértõi díjaknak a 28. pontban foglaltak
szerinti felosztásáról a titkár kimutatást készít, és a Testü-
let elnökének aláírásával megküldi a kifizetõnek.

30. Az ügyrendet az Állat-egészségügyi Igazságügyi
Szakértõi Testület 2007. november 6–án tartott teljes ülése
fogadta el, és az az igazságügyi szakértõi testületek szer-
vezetérõl és mûködésérõl szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM
rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében a miniszter jóvá-
hagyása után lép életbe.
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Az Állat-egészségügyi Igazságügyi Szakértõi Testület tagjainak névsora

Név Beosztás Munkahely

1. dr. Varga János
elnök

egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

2. dr. Sályi Gábor
elnökhelyettes

osztályvezetõ, címzetes egyetemi tanár
igazságügyi szakértõ

Országos Állat-egészségügyi Intézet

3. dr. Visnyei László
titkár

egyetemi docens Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

4. dr. Bodó Gábor egyetemi docens Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar
Nagyállatklinika

5. dr. Farkas Róbert egyetemi docens Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

6. dr. Fodor László egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

7. dr. Laczay Péter egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

8. dr. Németh Tibor egyetemi docens Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

9. dr. Rafai Pál egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

10. dr. Rusvai Miklós egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

11. dr. Semjén Gábor egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

12. dr. Solti László egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

13. dr. Szabó József tanszékvezetõ, egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

14. dr. Vörös Károly egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar

15. dr. Zöldág László egyetemi tanár Szent István Egyetem
Állatorvos-tudományi Kar
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Jogszabálymutató

A Magyar Közlönyben
2008. február 1. napjától 2008. február 29. napjáig

közzétett jogszabályok jegyzéke

Szám

18/2008. (II. 1.) Korm. r. a Magyar Köztársaság
Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormá-
nya között a Szlovák Köztársaság államterü-
letén található földterületeknek az Ipoly ha-
tárfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy tele-
pülések térségében felépítésre kerülõ hallép-
csõ létesítése és üzemeltetése céljából történõ
ideiglenes igénybevételérõl szóló, jegyzék-
váltás útján létrejött Megállapodás kihirdeté-
sérõl................................................................ 17

19/2008. (II. 5.) Korm. r. egyes sporttárgyú kor-
mányrendeletek módosításáról....................... 18

6/2008. (II. 5.) EüM–KvVM e. r. az egyes ve-
szélyes anyagokkal, illetve veszélyes készít-
ményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.)
EüM–KöM együttes rendelet módosításáról . 18

3/2008. (II. 5.) KvVM r. a természetvédelmi ke-
zelési tervek készítésére, készítõjére és tartal-
mára vonatkozó szabályokról ........................ 18

8/2008. (II. 5.) ÖTM–FVM e. r. az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szo-
ciális Alapból, a Kohéziós Alapból, az Euró-
pai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alapból, valamint a Halászati Orientációs
Pénzügyi Eszközbõl származó támogatások-
hoz kapcsolódó egyes fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok felhasználásának rendjérõl szóló
21/2007. (VIII. 23.) MeHVM–FVM együttes
rendelet módosításáról ................................... 18

39/2008. (II. 5.) KE h. kitüntetéses doktorrá ava-
tásról............................................................... 18

40/2008. (II. 5.) KE h. rektori megbízásról........ 18

41/2008. (II. 5.) KE h. államtitkári megbízatás
lemondás miatti megszûnésének megállapítá-
sáról................................................................ 18

42/2008. (II. 5.) KE h. kitüntetés adományozá-
sáról................................................................ 18

20/2008. (II. 7.) Korm. r. a Kormánynak a köz-
igazgatási hatósági ügyekkel összefüggõ jog-
orvoslati eljárás során való képviseletérõl ..... 19

21/2008. (II. 7.) Korm. r. a Nemzeti Civil Alap-
programról szóló 2003. évi L. törvény végre-
hajtásáról rendelkezõ 160/2003. (X. 7.)
Korm. rendelet módosításáról ........................ 19

22/2008. (II. 7.) Korm. r. a befektetési szolgálta-
tási tevékenységet, befektetési szolgáltatási
tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást, vala-
mint árutõzsdei szolgáltatást folytató gazdál-
kodó szervezet üzletszabályzatának kötelezõ
tartalmi elemeirõl ........................................... 19

7/2008. (II. 7.) EüM r. az egészségügyi szolgál-
tatások nyújtásához szükséges szakmai mini-
mumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet módosításáról................... 19

4/2008. (II. 7.) IRM r. a bírósági végrehajtási el-
járásban közremûködõ jogi képviselõ díjazá-
sáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet mó-
dosításáról ...................................................... 19

1004/2008. (II. 7.) Korm. h. az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Környezet és Energia Opera-
tív Program, Elektronikus Közigazgatás Ope-
ratív Program, Államreform Operatív Prog-
ram, Közlekedés Operatív Program, Gazda-
ságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtá-
si Operatív Program 2007-2008. évekre szóló
akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint
további kiemelt projektjavaslatok 2008. ja-
nuári akciótervi nevesítésérõl ........................ 19

6/2008. (II. 7.) ME h. szakállamtitkár kinevezé-
sérõl................................................................ 19

Hivatalos Értesítõ (2008/6. szám) ...................... 19

1/2008. (II. 8.) GKM r. az egyes ipari, kereske-
delmi és idegenforgalmi tevékenységek gya-
korlásához szükséges képesítésekrõl szóló
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet módosításáról . 20

2/2008. (II. 8.) OKM r. a kerettantervek kiadásá-
nak és jóváhagyásának rendjérõl, valamint
egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosí-
tásáról............................................................. 20/I-II

Az igazságügyi és rendészeti miniszter pályázati
felhívása az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

3. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 653



szakmai vizsgáinak szervezésére történõ jo-
gosultság elnyerésére ..................................... 20/I

23/2008. (II. 10.) Korm. r. a Kistérségi Koordi-
nációs Hálózatról szóló 344/2007. (II. 19.)
Korm. rendelet módosításáról ........................ 21

24/2008. (II. 10.) Korm. r. az Egyesült Nemze-
tek 1982. december 10-i tengerjogi egyezmé-
nyében foglalt, a kizárólagos gazdasági öve-
zeteken túlnyúló halállományok és a hosszú
távon vándorló halállományok védelmére és
kezelésére vonatkozó rendelkezések végre-
hajtásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl 21

25/2008. (II. 14.) Korm. r. a Magyar Keres-
kedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló
260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosí-
tásáról............................................................. 22

26/2008. (II. 14.) Korm. r. a Magyar Kereske-
delmi Engedélyezési Hivatal mûszaki bizton-
sági tevékenységének és piacfelügyeleti eljá-
rásának részletes szabályairól ........................ 22

27/2008. (II. 14.) Korm. r. a 2006. évi árvíz,
illetve belvíz miatt keletkezett károk enyhíté-
sével összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról ................................................. 22

3/2008. (II. 14.) MNB r. a „Telefonhírmondó”
emlékérme kibocsátásáról .............................. 22

11/2008. (II. 14.) FVM r. az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények
korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló
75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosítá-
sáról................................................................ 22

12/2008. (II. 14.) FVM r. az egyes Brucella fa-
jok elleni védekezés részletes szabályairól .... 22

4/2008. (II. 14.) KvVM r. egyes környezetvédel-
mi és vízügyi elõirányzatok felhasználásának
és ellenõrzésének szabályairól ....................... 22

1/2008. (II. 14.) OGY h. törvény népszavazásra
bocsátásáról.................................................... 22

2/2008. (II. 14.) OGY h. az Országgyûlés bizott-
ságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és
tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006.
(V. 31.) OGY határozat módosításáról .......... 22

3/2008. (II. 14.) OGY h. a Kutatási és inno-
vációs eseti bizottság tisztségviselõinek és
tagjainak megválasztásáról szóló 61/2007.
(VI. 27.) OGY határozat módosításáról ......... 22

43/2008. (II. 14.) KE h. kitüntetés viselésének
engedélyezésérõl ............................................ 22

44/2008. (II. 14.) KE h. bíró felmentésérõl........ 22

45/2008. (II. 14.) KE h. bírák felmentésérõl és
bírák kinevezésérõl ........................................ 22

2/2008. (II. 6.) OVB állásfogl. a szavazás nap-
ján végzett közvélemény-kutatásokról szóló
11/2006. (III. 30.) OVB állásfoglalás módosí-
tásáról............................................................. 22

3/2008. (II. 12.) OVB állásfogl. a kampánycélú
adatszolgáltatásról az országos népszavazá-
son.................................................................. 22

4/2008. (II. 12.) OVB állásfogl. a nem országos
terjesztésû idõszaki lapnak és a helyi mûsor-
szolgáltatónak a választási kampányban tör-
ténõ részvételével kapcsolatos kifogások el-
bírálására jogosult választási bizottságokról
egyes választásokon ....................................... 22

5/2008. (II. 12.) OVB állásfogl. az igazolással
szavazásról ..................................................... 22

37/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

38/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

39/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

40/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

41/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

42/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

43/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

44/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22
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45/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

46/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

47/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

48/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

49/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

50/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

51/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

52/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

53/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

54/2008. (II. 12.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 22

Az Állami Számvevõszék szolgálati titokköri
jegyzéke ......................................................... 22

Hivatalos Értesítõ (2008/7. szám) ...................... 22

28/2008. (II. 15.) Korm. r. a kultúrát és a kultu-
rális örökség megõrzését elõmozdító állami
támogatásokról............................................... 23

13/2008. (II. 15.) FVM r. az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyúj-
tandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tenge-
lyének keretében megalakuló helyi akciócso-
portok elismerési rendjével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.)
FVM rendelet alapján elõzetesen elismert he-
lyi közösségek tervezési folyamatával, és a
LEADER csoportok kiválasztásával kap-
csolatos egyes kérdésekrõl szóló 147/2007.
(XII. 4.) FVM rendelet módosításáról ........... 23

14/2008. (II. 15.) FVM r. az Európai Mezõgaz-
dasági Garancia Alapból finanszírozott egy-
séges területalapú támogatásokhoz (SAPS)
kapcsolódó 2007. évi kiegészítõ nemzeti tá-
mogatások (top up) igénybevételével kap-

csolatos egyes kérdésekrõl szóló 29/2007.
(IV. 20.) FVM rendelet módosításáról........... 23

15/2008. (II. 15.) FVM r. a hagyományos külön-
leges terméknek minõsülõ mezõgazdasági
termékek és élelmiszerek elismerésének és el-
lenõrzésének rendjérõl ................................... 23

16/2008. (II. 15.) FVM–SZMM e. r. a nyers tej
vizsgálatáról ................................................... 23

12/2008. (II. 15.) AB h. az Alkotmánybíróság
határozata ....................................................... 23

2/2008. (MK 23.) GKM ut. a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról ........................................ 23

46/2008. (II. 16.) KE h. államtitkár felmenté-
sérõl................................................................ 24

47/2008. (II. 16.) KE h. államtitkári kinevezés-
rõl ................................................................... 24

48/2008. (II. 16.) KE h. a 133/2006. (VII. 11.)
KE határozat módosításáról ........................... 24

49/2008. (II. 16.) KE h. államtitkári kinevezés-
rõl ................................................................... 24

50/2008. (II. 16.) KE h. államtitkári kinevezés-
rõl ................................................................... 24

1005/2008. (II. 16.) Korm. h. az Agrár-Reorg
’93 Kft. részére nyújtandó hitelrõl ................. 24

1/2008. (MK 24.) OKM ut. az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium Szervezeti és Mûködési
Szabályzata 3. számú módosításának kiadá-
sáról................................................................ 24

2008: I. tv. az egészségbiztosítási pénztárakról . 25

2/2008. (II. 18.) GKM r. az egyes fejezeti keze-
lésû elõirányzatokkal kapcsolatos eljárási
rendrõl ............................................................ 25

5/2008. (II. 18.) IRM r. a helyszíni bírságolás
részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.)
BM rendelet módosításáról ............................ 25

51/2008. (II. 18.) KE h. miniszter felmentésérõl . 25

52/2008. (II. 18.) KE h. miniszter felmentésérõl . 25

53/2008. (II. 18.) KE h. miniszter kinevezésérõl . 25

3. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 655



7/2008. (II. 18.) ME h. szakállamtitkár felmen-
tésérõl............................................................. 25

8/2008. (II. 18.) ME h. szakállamtitkár kineve-
zésérõl ............................................................ 25

9/2008. (II. 18.) KüM h. a Magyar Népköztársa-
ság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kor-
mánya között a beruházások elõsegítésérõl és
védelmérõl szóló, Rómában 1987. február
17-én kelt, a 30/1990. (VIII. 21.) Korm. ren-
delettel kihirdetett Megállapodás és a hozzá
csatlakozó Jegyzõkönyv hatályon kívül he-
lyezésérõl ....................................................... 25

29/2008. (II. 19.) Korm. r. a Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezetõ miniszter feladat- és hatásköré-
rõl ................................................................... 26

30/2008. (II. 19.) Korm. r. az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................. 26

17/2008. (II. 19.) FVM r. az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanács-
adási szolgáltatások igénybevételéhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módo-
sításáról .......................................................... 26

18/2008. (II. 19.) FVM r. a 2007. évben aszály-
kárt szenvedett mezõgazdasági termelõk ked-
vezményes hitelhez jutási lehetõségérõl szóló
135/2007. (XI. 14.) FVM rendelet módosítá-
sáról................................................................ 26

19/2008. (II. 19.) FVM r. a zöldség-gyümölcs
termelõi csoportok és termelõi szervezetek
nemzeti szabályozásáról................................. 26

5/2008. (II. 19.) KvVM r. a Bél-kõ természetvé-
delmi terület létesítésérõl ............................... 26

3/2008. (II. 19.) OKM r. a helyi önkormányza-
tok által fenntartott múzeumok szakmai tá-
mogatásáról .................................................... 26

4/2008. (II. 19.) OKM r. a nemzetiségi nevelési,
oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítõ tá-
mogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának rendjérõl... 26

1006/2008. (II. 19.) Korm. h. a Kormány ügy-
rendjérõl szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm.
határozat módosításáról ................................. 26

1007/2008. (II. 19.) Korm. h. a közigazgatási in-
formatikáért felelõs kormánybiztos kinevezé-
sérõl és feladatairól ........................................ 26

31/2008. (II. 21.) Korm. r. a köztisztviselõi telje-
sítményértékelés és jutalmazás szabályairól
szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................. 27

32/2008. (II. 21.) Korm. r. a költségvetési szer-
veknél foglalkoztatottak 2007. év után járó ti-
zenharmadik havi illetménye 2008. évi rész-
letének finanszírozásáról................................ 27

33/2008. (II. 21.) Korm. r. a külföldi bizonyítvá-
nyok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001.
évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyi-
latkozattételi kötelezettség alá esõ szolgálta-
tások felsorolásáról ........................................ 27

34/2008. (II. 21.) Korm. r. a „Márciusi Ifjak Díj
– a fiatal magyar tehetségekért” alapításáról . 27

20/2008. (II. 21.) FVM r. a szántóföldi növény-
fajok vetõmagjainak elõállításáról és forga-
lomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet módosításáról.......................... 27

3/2008. (II. 21.) GKM r. az egyetemes elektroni-
kus hírközlési szolgáltató kijelölésére vonat-
kozó szabályokról szóló 3/2004. (III. 4.) IHM
rendelet módosításáról és a bérelt-vonali
szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel ren-
delkezõ szolgáltató bérelt-vonali szolgál-
tatási kötelezettségeinek feltételeirõl szóló
8/2003. (VI. 20.) IHM rendelet hatályon kívül
helyezésérõl ................................................... 27

5/2008. (II. 21.) OKM r. a határon átnyúló szol-
gáltatást nyújtó nyilatkozatáról ...................... 27

4/2008. (II. 21.) OGY h. az Országgyûlés bizott-
ságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és
tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006.
(V. 31.) OGY határozat módosításáról .......... 27

5/2008. (II. 21.) OGY h. dr. Cser-Palkovics
András országgyûlési képviselõ mentelmi
ügyében.......................................................... 27

6/2008. (II. 21.) OGY h. dr. Navracsics Tibor or-
szággyûlési képviselõ mentelmi ügyében ...... 27

7/2008. (II. 21.) OGY h. dr. Simon Miklós or-
szággyûlési képviselõ mentelmi ügyében ...... 27
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8/2008. (II. 21.) OGY h. a csádi és közép-afrikai
köztársaságbeli EU katonai mûveletekben
történõ magyar közremûködésrõl szóló be-
számoló elfogadásáról.................................... 27

13/2008. (II. 21.) AB h. az Alkotmánybíróság
határozata ....................................................... 27

54/2008. (II. 21.) KE h. kitüntetés adományozá-
sáról................................................................ 27

10/2008. (II. 21.) KüM h. a Magyar Köztársaság
Kormánya és az Egyiptomi Arab Köztársaság
Kormánya között a gazdasági együttmûkö-
désrõl szóló Megállapodás kötelezõ hatályá-
nak elismerésére adott felhatalmazásról és ki-
hirdetésérõl szóló 253/2007. (X. 3.) Korm.
rendelet 2–3. §-a hatálybalépésérõl ............... 27

Hivatalos Értesítõ (2008/8. szám) ...................... 27

9/2008. (II. 22.) ÖTM r. az Országos Tûzvédel-
mi Szabályzat kiadásáról................................ 28/I-II

9/2008. (II. 22.) ME h. fõiskolai tanár kinevezé-
sérõl és fõiskolai rektor megbízásáról............ 28

2008: II. tv. a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994.
évi XLII. törvény módosításáról .................... 29

2008: III. tv. az 1 és 2 forintos címletû érmék be-
vonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól .................................................... 29

2008: IV. tv. az 1 és 2 forintos címletû érmék be-
vonása következtében szükséges kerekítés
szabályairól a társadalombiztosítási és szo-
ciális ellátások megállapítása során, továbbá
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...... 29

35/2008. (II. 23.) Korm. r. a 2007–2013 progra-
mozási idõszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alap, valamint az Elõcsatlakozási
Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a
területi együttmûködéshez kapcsolódó prog-
ramjainak végrehajtásáról .............................. 29

36/2008. (II. 23.) Korm. r. a gazdasági és közle-
kedési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................. 29

37/2008. (II. 23.) Korm. r. az egészségbiztosítá-
si szervek és az egészségbiztosítási szolgálta-
tások hatósági felügyeletével kapcsolatos ha-
tásköri szabályokról ....................................... 29

38/2008. (II. 23.) Korm. r. az elektronikus hír-
közlési feladatokat ellátó szervezetek és a tit-
kos információgyûjtésre, illetve titkos adat-
szerzésre felhatalmazott szervezetek együtt-
mûködésének rendjérõl szóló 180/2004.
(V. 26.) Korm. rendelet módosításáról .......... 29

1008/2008. (II. 23.) Korm. h. az Új Magyaror-
szág Agrár Forgóeszköz Hitelprogramról ...... 29

1009/2008. (II. 25.) Korm. h. a forint euróhoz
viszonyított középárfolyama és az ahhoz tar-
tozó ingadozási sáv megszüntetésérõl ........... 30

39/2008. (II. 26.) Korm. r. az állambiztonsági
iratok átadása teljesítésének értékelésérõl
szóló 190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................. 31

40/2008. (II. 26.) Korm. r. a szennyvizek és
szennyvíziszapok mezõgazdasági felhaszná-
lásának és kezelésének szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításá-
ról ................................................................... 31

21/2008. (II. 26.) FVM r. a tenyésztésszervezési
feladatok támogatása igénybevételének rész-
letes feltételeirõl............................................. 31

10/2008. (II. 26.) ÖTM r. az ikerintézményi
program és projektjei lebonyolításának rész-
letes szabályairól ............................................ 31

3/2008. (II. 26.) PM r. a hitelintézetek által a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ré-
szére szolgáltatandó adatok körérõl és az
adatszolgáltatás módjáról............................... 31/I-II

1/2008. (II. 26.) TNM r. a fontos és bizalmas
munkakörökrõl, valamint a nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintjérõl ....................................... 31

14/2008. (II. 26.) AB h. az Alkotmánybíróság
határozata ....................................................... 31

41/2008. (II. 28.) Korm. r. az egészségbiztosítá-
si pénztárak forgalomképes részvényeinek ér-
tékesítésére és a pályázati eljárás lebonyolítá-
sára igénybe vehetõ közremûködõ kiválasztá-
sára vonatkozó részletes szabályokról ........... 32
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22/2008. (II. 28.) FVM r. az egységes területala-
pú támogatási rendszer alapján támogatásra
jogosult mezõgazdasági termelõknek nyúj-
tott, az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-
gyümölcs támogatásról .................................. 32

9/2008. (II. 28.) OGY h. a Magyar Rádió Köz-
alapítvány Kuratóriuma Elnöksége, valamint
a Magyar Rádió Közalapítvány Ellenõrzõ
Testülete tisztségviselõinek és tagjainak vá-
lasztásáról....................................................... 32

10/2008. (II. 28.) OGY h. a Független Rendé-
szeti Panasztestület tagjainak megválasztásá-
ról ................................................................... 32

11/2008. (II. 28.) OGY h. az Új Magyarország
Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelõ eseti
bizottság tisztségviselõinek és tagjainak meg-
választásáról szóló 56/2006. (XII. 20.) OGY
határozat módosításáról ................................. 32

12/2008. (II. 28.) OGY h. az Országgyûlés bi-
zottságainak létrehozásáról, tisztségviselõi-
nek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításá-
ról ................................................................... 32

13/2008. (II. 28.) OGY h. Gál J. Zoltán ország-
gyûlési képviselõ mentelmi ügyében ............. 32

14/2008. (II. 28.) OGY h. Gusztos Péter ország-
gyûlési képviselõ mentelmi ügyében ............. 32

15/2008. (II. 28.) OGY h. a kis- és középvállal-
kozások 2003-2004. évi helyzetérõl, gazdál-
kodási feltételrendszerérõl szóló jelentés el-
fogadásáról..................................................... 32

16/2008. (II. 28.) OGY h. a kis- és középvállal-
kozások 2005–2006. évi helyzetérõl, gazdál-
kodási feltételrendszerérõl, valamint a kis- és
középvállalkozások részére nyújtott támoga-
tásokról szóló jelentés elfogadásáról ............. 32

15/2008. (II. 28.) AB h. az Alkotmánybíróság
határozata ....................................................... 32

16/2008. (II. 28.) AB h. az Alkotmánybíróság
határozata ....................................................... 32

4/2008. (MK 32.) GKM ut. a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról szóló 2/2008. (MK 23.)
GKM utasítás módosításáról .......................... 32

6/2008. (II. 25.) OVB állásfogl. a mozgóurnás
szavazás egyes kérdéseirõl............................. 32

63/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

64/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

65/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

66/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

67/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

68/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

69/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

70/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

71/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

72/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

73/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

74/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

75/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

76/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

77/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

78/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32
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tási Bizottság határozata ................................ 32
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81/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32
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tási Bizottság határozata ................................ 32

88/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32
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tási Bizottság határozata ................................ 32

90/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

91/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

92/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

93/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

94/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

95/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

96/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

97/2008. (II. 26.) OVB h. az Országos Válasz-
tási Bizottság határozata ................................ 32

14/2008. (II. 9.) OHÖ h. az Országos Horvát
Önkormányzat 2008. évi költségvetésérõl ..... 32

Tárgymutató a 2008. január hónapban kihirde-
tett jogszabályokról, illetve közzétett határo-
zatokról és közleményekrõl ........................... 32

Hivatalos Értesítõ (2008/9. szám) ...................... 32

2008: V. tv. a környezetben tartósan megmaradó
szerves szennyezõ anyagokról szóló Stock-
holmi Egyezmény kihirdetésérõl ................... 33

42/2008. (II. 29.) Korm. r. a megváltozott mun-
kaképességû személyek rehabilitációjához
kapcsolódó egyes foglalkoztatási tárgyú kor-
mányrendeletek módosításáról....................... 33

43/2008. (II. 29.) Korm. r. az egyes egészségbiz-
tosítási tárgyú kormányrendeletek módosítá-
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szerv kijelölésérõl .......................................... 33

4/2008. (II. 29.) GKM r. a belföldi közforgalmú
menetrend szerinti vasúti személyszállítás és
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magasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.)
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4/2008. (II. 29.) HM r. a kegyeleti gondoskodás-
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Szervezeti hírek

Kinevezések

A Magyar Köztársaság Elnöke

dr. Takács Albert, a Magyar Köztársaság igazságügyi és
rendészeti minisztere megbízását 2008. február 18-ai ha-
tállyal

megszüntette,

dr. Draskovics Tibort a Magyar Köztársaság igazság-
ügyi és rendészeti miniszterévé 2008. február 19-ei ha-
tállyal

kinevezte;

az igazságügyi és rendészeti miniszter

Horváczy Emese rendõr alezredest, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Sajtó és Kommunikációs Osztá-
lyára határozatlan idõre fõosztályvezetõ-helyettesnek,

dr. Márkus Ilona büntetés-végrehajtási alezredest, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Parlamenti Osz-
tályára határozatlan idõre szakmai fõtanácsadónak

berendelte,

Vági Péter budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére politikai fõta-
nácsadónak

kinevezte

és ezzel egyidejûleg a Miniszteri Kabineten fõosztályve-
zetõi feladatok ellátásával kabinetfõnöknek

megbízta;

dr. Harangozó Tamás Attila dunaújvárosi lakost, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabi-
netére határozatlan idõre munkavállalónak,

Makrai György Józsefné budapesti lakost, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet Mi-
niszteri Titkárságára határozatlan idõre munkavállalónak,

Vörös Dóra Krisztina szigetszentmiklósi lakost, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabi-
net Miniszteri Titkárságára határozatlan idõre tanácsosnak

kinevezte;

a rendészeti szakállamtitkár

dr. Klima Zoltán budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Fõosz-
tály Rendészeti Kodifikációs Osztályára határozatlan idõ-
re próbaidõ kikötésével vezetõ-fõtanácsosnak

kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

végleges áthelyezéssel
dr. Maróthy Zsolt igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi szakmai tanácsadónak;

közös megegyezéssel
Zolnai Mária igazságügyi és rendészeti minisztériumi

vezetõ-fõtanácsosnak;

berendelés megszüntetésével
dr. Kámán Tímea rendõr õrnagynak,
Vértesyné dr. Bokor Katalin rendõr alezredesnek,
dr. Vízvári György rendõr ezredesnek;

felmentéssel
dr. Gubucz Ágnes igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi fõosztályvezetõnek, kabinetfõnöknek,
dr. Kovács Zoltán igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi vezetõ-fõtanácsosnak,
Németh Jánosné igazságügyi és rendészeti minisztériu-

mi fõmunkatársnak,
Szabó Józsefné igazságügyi és rendészeti minisztériumi

fõmunkatársnak;

a törvény erejénél fogva
Tímár Zoltán igazságügyi és rendészeti minisztériumi

politikai fõtanácsadónak;

az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban történõ
beosztás megszüntetésével

dr. Soós László beosztott bírónak.
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Pályázati felhívás

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
pályázati felhívása

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak
szervezésére történõ jogosultság elnyerésére

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a szakkép-
zésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 13. §-ának (1) bekezdése, valamint a szakmai vizsga
szervezésére való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003.
(XII. 21.) OM rendelet (rendelet) alapján pályázatot hirdet
a hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében szak-
képzést folytató jogi személyiséggel rendelkezõ intézmé-
nyek, egyéni vállalkozók részére. A pályázat célja szakmai
vizsga szervezésére való jogosultság elnyerése (a továb-
biakban: vizsgaszervezési jog).

Pályázatot adhat be az a szakképzést folytató intéz-
mény, amely:

a) jogi személyiséggel rendelkezik, vagy egyéni vállal-
kozó,

b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-
vény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott fel-
nõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,

c) eleget tett az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdése szerinti
– a tevékenységérõl szóló, kétéves – beszámoló készítési
kötelezettségének,

d) nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilván-
tartott, lejárt köztartozása,

e) nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási
eljárás alatt,

f) hozzájárul a pályázatban szereplõ, valamint a prog-
ram megvalósítása során keletkezett adatok minisztérium
általi kezeléséhez, továbbá az említett adatok miniszté-
rium által kijelölt szervezet által történõ feldolgozásához.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. azon szakképesítések megnevezését és OKJ azono-

sító számát, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kí-
vánja kapni.

Szakképesítések:
54 861 01 Biztonságszervezõ I.
54 861 01 Biztonságszervezõ II.
31 861 01 Biztonsági õr
52 861 04 Magánnyomozó
61 861 01 Rendészeti szervezõ
31 861 02 Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ
61 861 02 Végrehajtó
31 861 03 Parkolóõr
52 345 01 Hatósági és közigazgatási ügyintézõ
2. azon – 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat VI. fejeze-

tében meghatározott – tervezési statisztikai régió megne-
vezését, amelyben a vizsgaszervezési tevékenységet el kí-
vánja látni,

3. szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége adatokon
alapuló bemutatását, százalékban kifejezve azt, hogy árbe-

vételben milyen arányt képvisel a szakképzéssel kapcsola-
tos tevékenység,

4. szakmai vizsgaszervezési tevékenységének, érdemi
adatokat tartalmazó bemutatását, illetve akik korábban
nem rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyi-
latkozatot,

5. az általa alkalmazott minõségbiztosítási rendszer le-
írását, amennyiben minõségbiztosítási tanúsítvánnyal ren-
delkezik, annak másolatát,

6. a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemuta-
tását (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra
rendelkezésre álló személyi, tárgyi, különös tekintettel az
ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító
feltételeket),

7. a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs
személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai
gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetését,

8. a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebo-
nyolításához szükséges tárgyi feltételek biztosításának
módját és részletes bemutatását,

9. a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ jogsza-
bályban meghatározott rendelkezések megtartására, vala-
mint a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos vég-
zésére vonatkozó kötelezettségvállalást.

A pályázathoz csatolni kell:
1. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-

vény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a köz-
hasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsá-
tott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéb pályázók
esetében – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vény 1. számú mellékletében nevesített felsõoktatási intéz-
mények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe fog-
lalt, hatályos létesítõ okiratát (alapító okiratát, alapszabá-
lyát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hi-
teles másolatát, és a nyilvántartásukra illetékes hatóság ál-
tal kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonat-
kozólag, hogy a kérelmezõ a hatóság nyilvántartásában
szerepel,

2. az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott,
a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány hiteles
másolatát,

3. az Fktv. 9. §-ának (5) bekezdése szerint elkészített és
a nyilvántartást vezetõnek megküldött, a kétéves tevé-
kenységrõl szóló beszámoló másolatát,

4. annak igazolását, hogy a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltéte-
lek rendelkezésre állnak,

5. gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó ese-
tén a területileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg
– ahol a szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara ille-
tékességébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által ki-
jelölt, az Szt. 14. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
szakmai szervezet igazolását, hogy a gyakorlati vizsgarész
lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló tárgyi fel-
tételek megfelelõ minõségûek,
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6. annak igazolását, hogy a pályázónak nincs az illeté-
kes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztarto-
zása,

7. amennyiben a pályázó a csõdeljárásról, a felszámo-
lási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
IL. törvény hatálya alá tartozó szervezet, arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási
vagy végelszámolási eljárás, valamint

8. a rendelet 7. §-ban elõírt, pályázatonkénti (régión-
kénti) 26 ezer Ft bírálati díj befizetését igazoló csekk má-
solatát.

A pályázati kiíráshoz csatolható nyilatkozatok, doku-
mentumok:

1. képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kap-
csolatos referenciák,

2. annak bemutatása, hogy a vizsga lebonyolításának
tárgyi feltételei – különös tekintettel a gyakorlati vizsga le-
bonyolításához szükséges eszközökre – milyen arányban
képezik a pályázó saját tulajdonát, és a vizsgák idõpontjá-
ban feltétlenül rendelkezésre állnak,

3. a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ EU
irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza.

Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékenysé-
get több tervezési statisztikai régió területén is el kívánja
látni, mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot
kell benyújtania, és valamennyi pályázaton fel kell tüntet-
nie az összesen benyújtott pályázat számát. Ebben az eset-
ben a közhiteles mellékleteket csak az egyik pályázathoz
kell csatolnia. A többi pályázathoz a mellékletek fénymá-
solatban is csatolhatók, azonban a pályázaton fel kell tün-
tetni, hogy mely régióra benyújtott pályázathoz csatolta a
közhiteles mellékleteket.

A pályázó csak olyan OKJ szakképesítések vonatkozá-
sában nyújthat be vizsgaszervezési jog megszerzésére irá-
nyuló pályázatot, melyekre a regisztrációs tanúsítvány
alapján képzésre jogosult.

A pályázatok elbírálására az igazságügyi és rendészeti
miniszter 7 tagú bírálóbizottságot hoz létre, és gondosko-
dik annak mûködtetésérõl. A bizottság a pályázati felhí-
vásban bekért nyilatkozatok és mellékletek alapján min-
den szakképesítés vonatkozásában külön-külön értékeli a
beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a miniszternek a
szakképesítések vizsgaszervezési jogának megadására. A
bizottság (és annak tagja) a minõsítés eredményérõl felvi-
lágosítást harmadik személynek nem adhat. A bírálóbi-
zottság névsora és mûködésének szabályai 2008. március
1-jétõl az IRM Oktatási Fõigazgatóságon (címe: 2094
Nagykovácsi, Nagykovácsi út 3.) megtekinthetõ.

A szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság el-
nyerésére benyújtott pályázatok elbírálása az 1. és 2. szá-
mú melléklet alapján történik.

A pályázatokban valótlan adatok, információk közlése
megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást ered-
ményez.

A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekinteté-
ben hiánypótlásra nincs lehetõség.

A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pá-
lyázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a
„Formai követelmények” közül bármelyikre „nem” vagy
„nincs” a válasz.

A formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül
azok nyerhetnek vizsgaszervezési jogosultságot, amelyek
a 2. számú melléklet szerinti értékelésben legalább 75%-ot
elérnek. A bizottság a vizsgaszervezési jog megítélésénél
különös figyelmet fordít arra, hogy a tervezési statisztikai
régiókban egy adott szakképesítés vizsgáztatására ne
aránytalanul sok képzõhely kapjon jogosultságot. Az elbí-
rálás során elõnyben részesül az a pályázó, amelynek a
vizsgaszervezésben többéves gyakorlata van.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
1. A szakmai vizsga szervezõjének a feladatait a szak-

mai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjé-
rõl szóló 20/2007. (VI. 21.) SZMM rendelet határozza
meg.

2. A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ az
IRM Oktatási Fõigazgatóságán.

3. A pályázat benyújtásának határideje a pályázatnak a
Magyar Közlönyben történõ közzétételétõl számított
60. naptári nap.

4. A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosult-
ság 2008. július 1-jétõl 2012. június 30-ig, illetve az Sztv.
5. § (4) bekezdése alapján történõ visszavonásig érvényes.

5. A pályázatokat 5 példányban – melybõl legalább egy
példányon eredeti cégszerû aláírás szerepel, és minden ol-
dal szignálva van – kell benyújtani az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság címére. A
borítékon fel kell tüntetni a „VIZSGASZERVEZÉS” meg-
nevezést. Határidõ után postára adott pályázatok nem ke-
rülnek értékelésre.

6. A statisztikai tervezési régiónként befizetendõ bírá-
lati díjat (26 000 Ft/pályázat) az IRM Oktatási Fõigazgató-
ság 10023002-00284787-00000000 számú elõirány-
zat-felhasználási keretszámlára, készpénz-átutalási meg-
bízáson „VIZSGASZERVEZÉS” megjelöléssel kell befi-
zetni.

7. A befizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tör-
ténik. A befizetett bírálati díj a bírálóbizottság tagjainak
felkéréséig a pályázat visszavonása esetén visszaigényel-
hetõ. Visszavonás esetén a bírálati díjat – a pályázat befo-
gadásával kapcsolatban keletkezett 20% költséggel csök-
kentve – kapja vissza a pályázó.

8. A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a
szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl
szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell irány-
mutatónak tekinteni.

9. A pályázat eredményérõl a pályázók levélben kap-
nak értesítést. A szakmai vizsga szervezésére feljogosított
intézmények, szervezetek jegyzékét tartalmazó igazság-
ügyi és rendészeti miniszteri rendeletet a Magyar Köz-
lönyben is meg kell jelentetni.
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10. A pályázati felhívás eredményeként megszerezhetõ
vizsgáztatási jog nem vonatkozik az iskolai rendszerû
szakképzésben az Szt. 2. §-ának (1) bekezdés a)–b) pont-
jaiban felsorolt szakképzést folytató intézményekre,
továbbá a felsõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási in-
tézményekre a velük tanulói, illetve hallgatói jogviszony-

ban állók vonatkozásában. Az Szt. 2. §-ának (1) bekezdés
a)–c) pontjában felsorolt szakképzést folytató intézmé-
nyek azok számára, akikkel az Szt. 52. §-ának (2) bekez-
désben szabályozott képzési szerzõdést kötöttek, alanyi
jogon szervezhetnek szakmai vizsgát.
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Formai követelmények

1. A pályázó önálló jogi személyiséggel rendelkezik vagy egyéni vállalkozó

Igen Nem

2. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei:

Van Nincs

a) Pályázott szakképesítések megnevezése, OKJ száma

b) Pályázott régió(k) megnevezése

c) Szakképzési tevékenység bemutatása

d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása, vagy nyilatkozat arról, hogy korábban
erre nem volt feljogosítva

e) Folyamatban lévõ vagy elfogadott minõségbiztosítási rendszer bemutatása

f) Vizsgaszervezõ egység bemutatása

g) Szakmai vizsga szervezéséért felelõs személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai
gyakorlatának ismertetése

h) A gyakorlati vizsgarész tárgyi feltételeinek bemutatása

i) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezettségvállalás

3. A pályázat kötelezõ mellékletei:

Van Nincs

a) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ okirat vagy vállalkozói igazolvány másolata

b) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi tanúsítvány másolata

c) Képzési tevékenységrõl szóló kétéves beszámoló másolata

d) Gyakorlati vizsga feltételeinek meglétérõl szóló igazolás

e) Kamarai (ezek hiányában szakmai szervezeti) igazolás arról, hogy a gyakorlati vizsga tárgyi
feltételei a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek

f) Igazolások arról, hogy nincs adó-, vám- és lejárt köztartozása

g) Ha az 1991. évi IL. törvény hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy nem áll felszámolási
vagy csõdeljárás alatt

h) Bírálati díj befizetését igazoló csekk másolata

A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pályázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a fentiek
közül bármelyikre „nem” vagy „nincs” a válasz.

2008. ............................................ hó ................ nap.

Értékelte: ............................................................. Ellenõrizte: ..............................................................



2. számú melléklet

Értékelõ lap

Értékelési szempont
Maximálisan adható

pontszám
Elért pontszám

Tevékenységében a szakképzés súlya 15

Vizsgaszervezési gyakorlat 10

Referenciákból megállapítható szakképzési és vizsgaszervezési tevékenység 10

A vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek:

– minõségbiztosítási tanúsítvány megléte 5

– a vizsgaszervezõ egység vezetõjének, dolgozóinak szakmai felkészültsége 10

– az irattározás, titkosítás, õrzés feltételei 5

– gyakorlati vizsga tárgyi feltételei, minõsége 15

– rendelkezik-e a pályázott régió egészére kiterjedõ hálózattal 5

– a vizsgáztatáshoz szükséges személyi, tárgyi feltételek valamennyi helyszínen
biztosítottak-e 5

Összesen: 80

2008. ............................................ hó ................ nap.

Értékelte: ............................................................. Ellenõrizte: ..............................................................

Igazolvány érvénytelenítése

Keresztesi János önálló bírósági végrehajtó DA 801889 számú végrehajtói igazolványát eltulajdonították.
A végrehajtói igazolvány érvénytelen.

Helyesbítés

Az Igazságügyi Közlöny 2008. évi január 31-ei számában megjelent Országos szakértõi és Országos vizsgáztatási
névjegyzékrõl kiadott szakmai vizsgaelnöki és szakértõi névjegyzék – mivel a névjegyzékbõl kimaradtak – az alábbiak-
kal kiegészül:

1. Liszkayné dr. Nagy Éva Katalin 1048 Bp., Szíjgyártó u. 13. I/3. 06/20/922-3478 Bsz.I.II.Szv.Mny.Kf. Rszt. Nyoü. 2012. 12. 31.

2. Nemes Sándor 1118 Bp., Regõs köz 6. I/4. 06-20-320-99-01 R.Bsz.I.II.Mny.Rszt.Szv.Kf. 2012. 12. 31.

3. Rittenbacher Lászlóné 3532 Miskolc,
Andrássy Gyula út 10.

06/30/206-56-57 Bsz. II. Szv. 2012. 12. 31.

4. Szabolcsiné Halász Andrea 7100 Szekszárd,
Jelky András u. 9. I/3.

06/74/412-931
06/70/371-7601

R. Bsz. I.II. Mny. Rszt. Szv. Kf. 2012. 12. 31.

(Kézirathiba)
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát.
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézi-
könyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsunge-
lében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az or-
szág valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei köz-
gyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében
részt vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest,
Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlony-
centrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénz-
forgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Kiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a
kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


