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II. Tör vé nyek

2009. évi XXVI.
törvény

a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról  szóló
Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 

1989. évi Jegyzõkönyv módosításának kihirdetésérõl*

(A Jegyzõkönyv módosítása a Magyar Köztársaság
vonatkozásában 2008. szeptember 1-jén nemzetközi

jogilag hatályba lépett.)

1.  § Az Or szág gyû lés a véd je gyek nem zet kö zi lajst ro -
mo zá sá ról  szóló Mad ri di Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó
1989. évi Jegy zõ könyv nek a Mad ri di Unió Köz gyû lé se
38. ülé sén, 2007. no vem ber 12-én el fo ga dott mó do sí tá sát
(a továb biak ban: a Jegy zõ könyv mó do sí tá sa) e tör vénnyel
ki hir de ti.

2.  § A Jegy zõ könyv mó do sí tá sá nak an gol nyel ven hi te -
les szö ve ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa
a kö vet ke zõ:

„Article 9sexies

Relations Between States Party to both this Protocol and
the Madrid (Stockholm) Agreement

(1) (a) This Protocol alone shall be applicable as regards 
the mutual relations of States party to both this Protocol
and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(b) Notwithstanding subparagraph (a), a declaration
made under Article 5(2)(b), Article 5(2)(c) or Article 8(7)
of this Protocol, by a State party to both this Protocol and
the Madrid (Stockholm) Agreement, shall have no effect in 
the relations with another State party to both this Protocol
and the Madrid (Stockholm) Agreement.

(2) The Assembly shall, after the expiry of a period of
three years from September 1, 2008, review the
application of paragraph (1)(b) and may, at any time
thereafter, either repeal it or restrict its scope, by a
three-fourths majority.  In the vote of the Assembly, only
those States which are party to both the Madrid
(Stockholm) Agreement and this Protocol shall have the
right to participate.”

„9sexies Cikk

A mind ebben a Jegyzõkönyvben, mind a Madridi
Megállapodás stockholmi szövegében részes államok

egymás közötti viszonya

(1) a) Ki zá ró lag ez a Jegy zõ könyv al kal ma zan dó azon
ál la mok egy más kö zöt ti vi szo nyá ra, ame lyek mind e Jegy -
zõ könyv nek, mind a Mad ri di Meg ál la po dás stock hol mi
szö ve gé nek ré sze sei.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) Az a) pont ban fog lal tak tól el té rõ en a mind eb ben
a Jegy zõ könyv ben, mind a Mad ri di Meg ál la po dás stock -
hol mi szö ve gé ben ré szes ál lam ál tal e Jegy zõ könyv 5. cik -
ke (2) be kez dé sé nek b) pont ja, 5. cik ke (2) be kez dé sé nek
c) pont ja vagy 8. cik ké nek (7) be kez dé se sze rint tett nyi lat -
ko zat nem ha tá lyos a szó ban for gó ré szes ál lam és olyan
má sik ál lam vi szo nyá ban, amely mind a Mad ri di Meg ál la -
po dás stock hol mi szö ve gé nek, mind e Jegy zõ könyv nek ré -
sze se.

(2) A Köz gyû lés a 2008. szep tem ber 1-jét kö ve tõ há rom 
éves idõ szak el tel té vel fe lül vizs gál ja az (1) be kez dés
b) pont já nak al kal ma zá sát, és ezt köve tõen bár mi kor – há -
rom ne gye des szó több ség gel – ha tá lyon kí vül he lyez he ti,
il let ve kor lá toz hat ja an nak ha tá lyát. A Köz gyû lés sza va zá -
sán csak azok az ál la mok ve het nek részt, ame lyek mind
a Mad ri di Meg ál la po dás stock hol mi szö ve gé nek, mind en -
nek a Jegy zõ könyv nek a ré sze sei.”

3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az e tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé -
sek rõl a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke gon dos ko dik.

(3) A véd je gyek nem zet kö zi lajst ro mo zá sá ról  szóló
Mad ri di Meg ál la po dás hoz kap cso ló dó 1989. évi Jegy zõ -
könyv nek a Jegy zõ könyv mó do sí tá sá val egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt, hi te les szö ve gét és an nak ma gyar nyel vû hi -
va ta los for dí tá sát az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter a Ma -
gyar Köz löny ben köz zé te szi.

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

2009. évi XXVII.
törvény

egyes iparjogvédelmi tör vények módosításáról*

A használati minták oltalmáról  szóló 
1991. évi XXXVIII. törvény módosításai

1.  § A hasz ná la ti min ták ol tal má ról  szóló 1991. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Hmtv.) 11.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A min ta ol ta lom tar ta má ra éven ként fenn tar tá si dí -
jat kell fi zet ni. A díj az elsõ évre a be je len tés nap ján, a to -
váb bi évek re a be je len tés nap já nak meg fe le lõ nap tá ri na -
pon elõ re ese dé kes. A min ta ol ta lom meg adá sát megelõ -
zõen ese dé kes sé vált fenn tar tá si dí jat a meg adó ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé tõl, a töb bi fenn tar tá si dí jat pe dig az
ese dé kes ség tõl szá mí tott hat hó na pos tü rel mi idõ alatt is
meg le het fi zet ni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § A Hmtv. 37.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A meg vál toz ta tá si ké re lem be nyúj tá sá nak vagy
aján lott kül de mény ként  való pos tá ra adá sá nak ha tár ide je
– a (7) és a (8) be kez dés ben sza bá lyo zott ki vé te lek kel –
a dön tés nek a fél lel, il let ve az el já rás egyéb részt ve võ jé vel
 való köz lé sé tõl szá mí tott har minc nap.”

3.  § A Hmtv. 42.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fe -
lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a min ta ol tal mi be je len tés rész le tes ala ki sza bá lya it ren de -
let tel meg ál la pít sa.”

A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának
oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. törvény módosításai

4.  § A mik ro elekt ro ni kai fél ve ze tõ ter mé kek to po grá fi á -
já nak ol tal má ról  szóló 1991. évi XXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Toptv.) 23.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A meg vál toz ta tá si ké re lem be nyúj tá sá nak vagy
aján lott kül de mény ként  való pos tá ra adá sá nak ha tár ide je
– a (7) és a (8) be kez dés ben sza bá lyo zott ki vé te lek kel –
a dön tés nek a fél lel, il let ve az el já rás egyéb részt ve võ jé vel
 való köz lé sé tõl szá mí tott har minc nap.”

5.  § A Toptv. 25.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fe -
lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a to po grá fia ol tal má ra irá nyu ló be je len tés rész le tes ala ki
sza bá lya it ren de let tel meg ál la pít sa.”

A szabadalmi ügyvivõkrõl  szóló 
1995. évi XXXII. törvény módosítása

6.  § A sza ba dal mi ügy vi võk rõl  szóló 1995. évi
XXXII. tör vény 40.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„40.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal fe lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter, hogy – a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé -
vel, az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
ren de let tel meg ál la pít sa a sza ba dal mi ügy vi või vizs gá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
fe lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter, hogy – a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel,

a szak kép zé sért és fel nõtt kép zé sért fe le lõs mi nisz ter rel,
va la mint a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – ren de let tel meg ál la pít sa az ipar jog vé del -
mi szak ké pe sí tés re vo nat ko zó sza bá lyo kat.

(3) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fe lett
fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de -
let tel meg ha tá roz za a bí ró sá gi el já rás ban meg ál la pít ha tó
sza ba dal mi ügy vi või költ sé get és a ki ren de lés el lá tá sá nak
dí ját.”

A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló 
1995. évi XXXIII. törvény módosításai

7.  § A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
22/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ki egé szí tõ ol tal mi ta nú sít vány tar ta má ra éven -
ként fenn tar tá si dí jat kell fi zet ni. A díj az alap sza ba da lom
alap já ul szol gá ló sza ba dal mi be je len tés nap já nak meg fe le -
lõ nap tá ri na pon elõ re ese dé kes. A ta nú sít vány meg adá sát
meg elõ zõ en ese dé kes sé vált fenn tar tá si dí jat a meg adó ha -
tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl, a töb bi fenn tar tá si dí jat pe -
dig az ese dé kes ség tõl szá mí tott hat hó na pos tü rel mi idõ
alatt is meg le het fi zet ni.”

8.  § Az Szt. 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lét meg elõ zõ en
ese dé kes sé vált fenn tar tá si dí jat a köz zé té tel tõl, az ál lam ti -
tok ként ke zelt sza ba da lom és az át me ne ti sza ba dal mi ol ta -
lom meg adá sát meg elõ zõ en ese dé kes sé vált fenn tar tá si dí -
jat a meg adó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl, a töb bi
fenn tar tá si dí jat pe dig az ese dé kes ség tõl szá mí tott hat hó -
na pos tü rel mi idõ alatt is meg le het fi zet ni.”

9.  § Az Szt. 53.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, és egy ide jû leg az 53.  § a kö vet ke zõ
(6)–(13) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke hon vé del mi
vagy nem zet biz ton sá gi ér dek bõl – kü lön jog sza bály sze -
rin ti el já rás ban, a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ja vas la ta alap ján – a sza -
ba dal mi be je len tést ál lam ti tok ká mi nõ sít he ti.

(6) Nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség alap -
ján a sza ba dal mi be je len tést a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
el nö ke az (5) be kez dés ben em lí tett el já rás le foly ta tá sa nél -
kül mi nõ sí ti ál lam ti tok ká.

(7) A be je len tõ és a fel ta lá ló be te kin té si vagy meg is me -
ré si en ge dély hi á nyá ban is jo go sult sza ba dal mi be je len té se 
meg te kin té sé re, ha azt ál lam ti tok ká mi nõ sí tet ték.

(8) Ha a sza ba dal mi be je len tést ál lam ti tok ká mi nõ sí tet -
ték, az zal kap cso lat ban az 56.  §, il let ve a X/A–X/B. fe je ze -
tek alap ján nem kö zöl he tõ ha tó sá gi tá jé koz ta tás.
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(9) Ha a sza ba dal mi be je len tést ál lam ti tok ká mi nõ sí tet -
ték, a mi nõ sí tés re ja vas la tot tevõ mi nisz ter – a (10) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – kö te les a be je len tõ vel a sza ba -
da lom meg adá sát kö ve tõ éssze rû ha tár idõn be lül az ál ta la
ve ze tett mi nisz té ri um – tár ca nél kü li mi nisz ter ese tén
a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal – ja vá ra ki zá ró la gos hasz no sí tá -
si jo got biz to sí tó hasz no sí tá si szer zõ dést köt ni. A hasz no -
sí tá si szer zõ dés ha tá lya a sza ba dal mi ol ta lom le jár tá ig, il -
let ve – ha ez a ko ráb bi – az ál lam ti tok ká mi nõ sí tés meg -
szû né sé ig tart; a sza ba dal mi ol ta lom fenn tar tá sá ról a hasz -
no sí tó gon dos ko dik. A hasz no sí tá si en ge dély el le né ben
járó díj nak arány ban kell áll nia az zal a díj jal, amely a ta lál -
mány tár gya sze rin ti mû sza ki te rü le ten ki ala kult li cen ci a -
for gal mi vi szo nyok kö zött szo ká sos. A szer zõ dés ben ki
kell köt ni, hogy ilyen mér té kû, meg ha tá ro zott össze gû díj
jár ak kor is, ha a hasz no sí tó az adott eset ben ál ta lá ban el -
vár ha tó idõn be lül nem kez di meg a hasz no sí tást. A díj
a sza ba dal mast a be je len tés nap ja és a sza ba da lom meg -
adá sa kö zöt ti idõ tar tam ra is meg il le ti.

(10) A (6) be kez dés alap ján ál lam ti tok ká mi nõ sí tett sza -
ba dal mi be je len té sek ese té ben a (9) be kez dés ren del ke zé -
sei nem al kal maz ha tók.

(11) Ahol nem zet kö zi szer zõ dés ezt ki fe je zet ten le he tõ -
vé te szi, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke a sza ba dal -
mi be je len té sek (6) be kez dés sze rin ti ál lam ti tok ká mi nõ sí -
té sét meg elõ zõ en fel hív ja a be je len tõt, hogy írás be li nyi -
lat ko zat ban mond jon le az ál lam ti tok ká mi nõ sí tés bõl ere -
dõ kár ta la ní tá si igé nye i rõl. Ha a be je len tõ ezek rõl nem
mond le, vagy a fel hí vás ra a ki tû zött ha tár idõ ben nem vá -
la szol, a sza ba dal mi be je len tést vissza vont nak kell te kin -
te ni.

(12) A sza ba dal mi be je len té sek (6) be kez dés alap ján
tör té nõ ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé ért a Ma gyar Ál lam csak
ak kor tar to zik a be je len tõ nek kár ta la ní tás sal, ha az ál lam ti -
tok ká mi nõ sí tést a Ma gyar Ál lam kez de mé nyez te, ide ért ve 
azt az ese tet is, ha a mi nõ sí tés meg hosszab bí tá sát kér te
vagy az Eu ró pai Atom ener gia-kö zös sé gen kí vü li be je len -
tés meg té te lét meg aka dá lyoz ta.

(13) Ha az ál lam ti tok ká mi nõ sí tett sza ba dal mi be je len -
tést a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el uta sít ja, a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke er rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti
a ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz tert, egy út tal fel ké ri, hogy
te gyen ja vas la tot az el uta sí tott be je len tés tar tal mát ké pe zõ
ta lál mány ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé nek meg szün te té sé re
vagy a mi nõ sí tés fenn tar tá sá ra. A Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal el nö ke a ha tás kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ja vas la ta
alap ján dönt a mi nõ sí tés fenn tar tá sá ról vagy meg szün te té -
sé rõl. A mi nõ sí tés fenn tar tá sa ese tén a Ma gyar Ál lam az
ál lam ti tok ká mi nõ sí tés  miatt a be je len tõ nek kár ta la ní tás sal 
tar to zik.”

10.  § Az Szt. 53/C.  §-át meg elõ zõ al cím és az Szt.
53/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Költségek és díjak

53/C.  § (1) Sza ba dal mi ügy ben költ ség men tes ség nem
en ge dé lyez he tõ.

(2) Az e tör vény ben sza bá lyo zott díj fi ze té si kö te le zett -
sé ge ken túl me nõ en sza ba dal mi ügy ben kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mér té kû igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat
kell fi zet ni – a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott rész le tes 
sza bá lyok sze rint – a kö vet ke zõ ké rel me kért is:

a) a mó do sí tá si, a ha tár idõ-hosszab bí tá si, az iga zo lá si
és az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re le mért;

b) a jog utód lás, a jel zá log jog és a hasz no sí tá si en ge dély 
tár gyá ban a tu do má sul vé tel re irá nyu ló ké re le mért.”

11.  § Az Szt. 53/D.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Elekt ro ni kus úton is be le het nyúj ta ni – az
57/A.  §-ban sza bá lyo zott, va la mint a 84/E.  § (3) be kez dé -
sé ben, a 84/H.  § (3) be kez dé sé ben és a 84/K.  § (2) be kez -
dé sé ben hi vat ko zott mó don és fel té te lek kel –

a) a sza ba dal mi be je len tést;
b) az igény pont-köz zé té te li ké rel met és az igény pon tok

ma gyar nyel vû for dí tá sát;
c) az eu ró pai sza ba da lom szö ve gé nek ma gyar nyel vû

for dí tá sát;
d) a b) és a c) pont ban em lí tett for dí tás ki ja ví tá sá ra irá -

nyu ló ké rel met.”

12.  § Az Szt. 84/C.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nál kell be nyúj ta ni
az eu ró pai sza ba dal mi be je len tést, ha a be je len tõ ma gyar
ál lam pol gár, il let ve ha la kó he lye vagy szék he lye bel föl -
dön van, ki vé ve, ha az eu ró pai sza ba dal mi be je len tés
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz leg alább két hó nap pal
ko ráb ban be nyúj tott olyan sza ba dal mi be je len tés el sõbb -
sé gét ér vé nye sí ti, ame lyet a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
el nö ke nem mi nõ sí tett ál lam ti tok ká.”

13.  § Az Szt. 84/E.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A ké re lem és az igény pon tok ma gyar nyel vû for dí tá sá -
nak elekt ro ni kus úton  való be nyúj tá sá ra meg fele lõen al -
kal maz ni kell az 57/A.  § ren del ke zé se it.”

14.  § Az Szt. 84/H.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A for dí tás elekt ro ni kus úton  való be nyúj tá sá ra meg -
fele lõen al kal maz ni kell az 57/A.  § ren del ke zé se it.”

15.  § Az Szt. 85.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A meg vál toz ta tá si ké re lem be nyúj tá sá nak vagy
aján lott kül de mény ként  való pos tá ra adá sá nak ha tár ide je
– a (7) és a (8) be kez dés ben sza bá lyo zott ki vé te lek kel –
a dön tés nek a fél lel, il let ve az el já rás egyéb részt ve võ jé vel
 való köz lé sé tõl szá mí tott har minc nap.”

16.  § Az Szt. a 109.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel 
és 109/A–109/C.  §-ok kal egé szül ki:
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„A növényfajta-oltalomból eredõ díjigény

109/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ – a hib ri dek és
szin te ti kus faj ták ki vé te lé vel – a jo go sult en ge dé lye nél kül 
sa ját gaz da sá gá ban sza po rí tás cél já ból hasz no sít hat ja a be -
ta ka rí tás ból szár ma zó olyan ter ményt, amely hez a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott nö vény fa jok hoz tar to zó, nö -
vény faj ta-ol ta lom alatt álló nö vény faj ta ve tõ mag já nak
vagy ve tõ gu mó já nak (a továb biak ban együtt: ve tõ mag) sa -
ját gaz da sá gá ban  való el ve té sé vel ju tott hoz zá. E hasz no sí -
tás ra te kin tet tel – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a jo go sul tat mél tá nyos össze gû dí ja zás il le ti meg.

(2) Az (1) be kez dést a kö vet ke zõ me zõ gaz da sá gi nö -
vény fa jok ra kell al kal maz ni:

a) ta kar mány nö vé nyek:
1. csi cse ri bor só (Ci cer ari e ti num L.);
2. sár ga csil lag fürt (Lu pi nus lu te us L.);
3. lu cer na (Me di ca go sa ti va L.);
4. ta kar mány bor só [Pi sum sa ti vum L. (par tim)];
5. ale xand ri ai here (Tri fo li um ale xand ri num L.);
6. per zsa here (Tri fo li um re su pi na tum L.);
7. ló bab (Vi cia faba);
8. led nek (Vi cia sa ti va L.);
b) ga bo na fé lék:
1. zab (Ave na sa ti va);
2. árpa (Hor de um vul ga re L.);
3. rizs (Ory za sa ti va L.);
4. ma dár kö les (Pha la ris ca na ri en sis L.);
5. rozs (Se ca le ce re a le L.);
6. tri ti ká lé (X Tri ti co se ca le Wittm.);
7. búza (Tri ti ci um aes ti vum L. emend. Fi o ri et Paol.);
8. du rum bú za (Tri ti cum du rum Desf.);
9. tön köly bú za (Tri ti cum spel ta L.);
c) bur go nya fé lék:
1. bur go nya (So la num tu be ro sum);
d) olaj- és rost nö vé nyek:
1. olaj rep ce [Bras si ca na pus L. (par tim)];
2. ré pa rep ce [Bras si ca rapa L. (par tim)];
3. len mag, ki vé ve rost len (Li num usi ta tis si mum).
(3) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) sa ját gaz da ság: min den olyan gaz da ság vagy bir tok -

rész, ame lyet a me zõ gaz da sá gi ter me lõ tény le ge sen nö -
vény ter mesz tés re hasz nál, füg get le nül at tól, hogy az sa ját
tu laj do ná ban áll-e vagy azt más jog cí men hasz nál ja;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet, aki
vagy amely szán tó föl di nö vény ter mesz tés sel fog lal ko zik.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj fi ze té si kö te -
le zett ség nem ter he li azt a me zõ gaz da sá gi ter me lõt, aki
szán tó föl di nö vény ter mesz tés sel 20 hek tár nál, il let ve bur -
go nya ese té ben 1 hek tár nál ki sebb te rü le ten fog lal ko zik.

(5) Az e sza kasz és a 109/B.  § alap ján fenn ál ló jo go kat
a jo go sul tak ön ál ló an vagy szer ve ze tük út ján gya ko rol hat -
ják. A jo go sul tak szer ve ze te ki zá ró lag azon tag jai, va la -
mint azok nak az egyéb jo go sul tak nak a ne vé ben jár hat el,
akik erre írás be li meg ha tal ma zást ad tak a szer ve zet nek. Ha 
a jo go sult va la mely szer ve zet ré szé re írás be li meg ha tal ma -

zást adott, a díj igény ér vé nye sí té se ér de ké ben ön ál ló an
nem jár hat el. A 109/C.  § és a 114/C.  § sze rin ti igé nyek ér -
vé nye sí té se so rán a jo go sul tak szer ve ze te ál tal el lát ha tó
per be li kép vi se let re a Pp. V. fe je ze té nek sza bá lya it kell al -
kal maz ni.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott díj fi ze té si kö te -
le zett ség azon a na pon ke let ke zik, ame lyen a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ a szán tó föl dön tény le ge sen sza po rí tá si cél ra
for dít ja a be ta ka rí tott ter ményt.

(7) A díj mér té ké re és meg fi ze té sé re a jo go sult és a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ meg ál la po dá sa az irány adó. A meg ál -
la po dást a jo go sul tak – a ter me lõi szer ve ze tek tag ja i nak
vo nat ko zá sá ban – a me zõ gaz da sá gi ter me lõk szer ve ze te i -
vel is meg köt he tik.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás hi á nyá ban

a) a díj alap ja a jo go sult ál tal az adott nö vény faj ta sza -
po rí tá sá ra aján lott ve té si mennyi ség nek a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ál tal – a 109/B.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap -
ján – meg adott te rü let nagy ság ra ve tí tett mennyi sé ge, mér -
té ke pe dig az érin tett nö vény faj ta leg ala cso nyabb sza po rí -
tá si fokú fém zá rolt ve tõ mag já nak árá ba be épí tett, erre
a mennyi ség re ve tí tett li cenc díj mér té ké nek 50%-a;

b) az eset kö rül mé nye i hez ké pest éssze rû tar ta mú fi ze -
té si ha tár idõt és a fi ze tés mód ját a jo go sult nak a me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ höz – köz vet le nül vagy a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk nek a cím zet tet kép vi se lõ szer ve ze tén ke resz tül –
in té zett írás be li fel hí vá sa ha tá roz za meg, a díj nak az
a) pont ban meg ha tá ro zott mér té ké rõl a jo go sult e fel hí vás -
ban tá jé koz tat ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõt.

(9) A jo go sult kez de mé nye zé sé re az ag rár po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já -
ban éven te, az adott nö vény faj ta ve té si idõ sza kát meg elõ -
zõ en köz zé te szi a nö vény faj tá ra vo nat ko zó an a (8) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti aján lott ve té si mennyi sé get és a tö -
meg egy ség re ve tí tett li cenc díj-mér té ket. A (7) be kez dés -
ben fog lalt eset ki vé te lé vel a köz zé té tel el ma ra dá sa ki zár ja 
a díj igény ál la mi szerv út ján  való ér vé nye sí té sét.

109/B.  § (1) Ha az igé nyelt ada tok sze re pel nek a nyil -
ván tar tá sá ban, a nö vény ter mesz té si ha tó ság a 109/A.  §
(1) be kez dé se sze rin ti díj igény ér vé nye sí té se cél já ból – ké -
re lem re, a költ sé gek meg té rí té se el le né ben, a jo go sult ság
iga zo lá sa ese tén – a kö vet ke zõ ada to kat bo csát ja
a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nö vény fa jok -
hoz tar to zó, ol ta lom alatt álló nö vény faj ta jo go sult já nak
ren del ke zé sé re:

a) a ve tõ mag-elõ ál lí tás sal fog lal ko zó – a 109/A.  §
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi ter me lõk
kö ré be nem tar to zó – me zõ gaz da sá gi ter me lõk nél el len õr -
zött, a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nö vény -
fa jok hoz tar to zó, a jo go sult ja vá ra ol ta lom alatt álló nö -
vény faj ták neve, sza po rí tá si foka és a sza po rí tott mennyi -
ség, va la mint az érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõk neve és
gaz da sá guk címe;

b) a ve tõ mag-fel dol go zók ál tal fel dol go zott, a 109/A.  § 
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nö vény fa jok hoz tar to zó,
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a jo go sult ja vá ra ol ta lom alatt álló nö vény faj ták neve és
a fel dol go zott nyers ve tõ mag mennyi sé ge.

(2) Ha az igé nyelt ada tok sze re pel nek a nyil ván tar tá sá -
ban, a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv
a 109/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti díj igény ér vé nye sí té se
cél já ból – ké re lem re, a költ sé gek meg té rí té se el le né ben,
a jo go sult ság iga zo lá sa ese tén – a kö vet ke zõ ada to kat bo -
csát ja a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nö vény -
fa jok hoz tar to zó, ol ta lom alatt álló nö vény faj ta jo go sult já -
nak ren del ke zé sé re:

a) a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nö vény -
fa jok ter mesz té sét be je len tõ – a 109/A.  § (4) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö ré be nem tar to -
zó – me zõ gaz da sá gi ter me lõk neve és gaz da sá guk címe;

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott me zõ gaz da sá gi ter me lõ 
ál tal hasz nált ter mõ te rü let nagy sá ga, an nak meg je lö lé sé -
vel, hogy a tel jes ter mõ te rü le ten be lül az egyes nö vény fa -
jo kat mi lyen nagy sá gú te rü le ten hasz no sít ja.

(3) A 109/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti díj igény ér vé nye -
sí té se cél já ból az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki rõl az
(1) be kez dés sze rin ti vagy egyéb ada tok alap ján
 valószínûsíthetõ, hogy a 109/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti
hasz no sí tást vég zett, a jo go sult ré szé re – an nak ké ré sé re –
a kö vet ke zõ ada to kat kö te les a jo go sult ál tal meg ha tá ro -
zott éssze rû ha tár idõn be lül ren del ke zés re bo csá ta ni:

a) a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nö vény -
fa jok hoz tar to zó, a jo go sult ja vá ra ol ta lom alatt álló nö -
vény faj ták neve, ame lyek be ta ka rí tott ter mé nyét a sa ját
gaz da sá gá ban sza po rí tás cél já ból hasz no sí tot ta;

b) az a) pont sze rin ti nö vény faj ták ese té ben az adott
gaz da sá gi év ben vá sá rolt és hasz no sí tott fém zá rolt ve tõ -
mag mennyi sé ge, fém zár szá ma és an nak meg je lö lé se,
hogy azt mi lyen nagy sá gú te rü le ten ve tet te el;

c) an nak meg je lö lé se, hogy az a) pont sze rin ti nö vény -
faj ták be ta ka rí tott ter mé nyét mi lyen nagy sá gú te rü le ten
ve tet te el;

d) az a) pont sze rin ti nö vény faj ták be ta ka rí tott ter mé -
nyé nek a 109/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti hasz no sí tás cél já -
ra  való fel dol go zá sát vég zõ sze mély vagy sze mé lyek neve
és címe.

(4) A 109/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti díj igény ér vé nye -
sí té se cél já ból a ve tõ mag-fel dol go zó – a jo go sult írás be li
ké ré sé re – kö te les tá jé koz ta tást adni a jo go sult ja vá ra ol ta -
lom alatt álló, a 109/A.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
va la mely nö vény faj hoz tar to zó nö vény faj ta be ta ka rí tott
ter mé nyé nek az ál ta la ve tés cél já ra fel dol go zott mennyi sé -
gé rõl, il let ve azon sze mé lyek ne vé rõl és cí mé rõl (szék he -
lyé rõl), akik ré szé re ezt a fel dol go zá si te vé keny sé get tel je -
sí tet te.

(5) A (3) és a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok
ren del ke zés re bo csá tá sa az adott gaz da sá gi évre, va la mint
az azt meg elõ zõ há rom gaz da sá gi év kö zül azon egy vagy
több évre néz ve kér he tõ, ame lyek re az ada to kat a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ ko ráb ban nem bo csá tot ta a jo go sult ren -
del ke zé sé re. A (3) be kez dés ér tel mé ben adat szol gál ta tás ra
kö te le zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ a vá sá rolt és hasz no sí -

tott fém zá rolt ve tõ mag nak a (3) be kez dés b) pont já ban
fog lal tak sze rin ti mennyi sé gé re vo nat ko zó adat szol gál ta -
tá sát ok ira tok kal is alá kell, hogy tá massza.

(6) A jo go sult a (3) és a (4) be kez dés sze rin ti meg ke re -
sé sé ben kö te les meg ad ni a ne vét és a cí mét, va la mint a ja -
vá ra ol ta lom alatt álló nö vény faj ták meg ne ve zé sét. A
(3) be kez dés sze rin ti meg ke re sés ben utal nia kell arra is,
hogy mi lyen ada tok alap ján fel té te lez te azt, hogy a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ a 109/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti hasz -
no sí tást vég zett. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ, il let ve a fel -
dol go zó ké ré sé re a jo go sult sá got iga zol ni kell.

(7) A (3) és a (4) be kez dés sze rin ti meg ke re sést a jo go -
sult a me zõ gaz da sá gi ter me lõk höz vagy a ve tõ mag-fel dol -
go zók hoz – erre irá nyu ló meg ál la po dás ese tén – azok szer -
ve ze te in ke resz tül is in téz he ti.

109/C.  § (1) A jo go sult a 109/B.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí -
té sé nek tel jes vagy rész le ges – is mé telt fel szó lí tás el le né re
tör té nõ – el mu lasz tá sa, il let ve  valótlan ada tok szol gál ta tá -
sa ese tén kö ve tel he ti a 109/B.  § (3) és (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada tok köz lé sét, il let ve az ada tok he lyes bí -
té sét.

(2) Ha a szol gál ta tott ada tok  valódisága vi ta tott, a bi zo -
nyí tás a me zõ gaz da sá gi ter me lõt ter he li.”

17.  § Az Szt. a 111.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel 
és 111/A.  §-sal egé szül ki:

„A növényfajta-oltalom fenntartása

111/A.  § (1) A nö vény faj ta-ol ta lom tar ta má ra éven ként, 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fenn tar tá si dí jat kell
fi zet ni.

(2) A nö vény faj ta-ol ta lom fenn tar tá sá ra és fenn tar tá si
díj ára egye bek ben a sza ba dal mi ol ta lom fenn tar tá sá ra és
fenn tar tá si díj ára vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele -
lõen al kal maz ni.”

18.  § Az Szt. 114/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„114/C.  § (1) A nö vény faj ta-ol ta lom bi tor lá sát kö ve ti el
az, aki

a) az ol ta lom alatt álló nö vény faj tát jo go su lat la nul
hasz no sít ja;

b) a 109/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj fi ze -
té si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti.

(2) A nö vény faj ta és a nö vény faj ta-ol ta lom bi tor lá sá ra
egye bek ben a 34–36.  §-ok ren del ke zé se it kell meg fele lõen 
al kal maz ni.”

19.  § (1) Az Szt. 115/E.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke -
zõ mon dat tal egé szül ki:

„E tör vény ben vagy kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
ese tek ben és fel té te lek kel az ipar jog vé del mi ol ta lom fenn -
tar tá sá ért vagy meg újí tá sá ért – kü lön jog sza bály ban meg -
ál la pí tott mér té kû – dí jat kell fi zet ni. E dí jak mér té két
rend sze res idõ kö zön ként fe lül kell vizs gál ni. A fe lül vizs -
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gá lat so rán a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül
figye lembe kell ven ni az ipar jog vé del mi rend szer mû köd -
te té si költ sé ge it, az egyes ipar jog vé del mi ol tal mi for mák
sa já tos sá ga it, va la mint az in no vá ció ipar jog vé del mi esz -
kö zök kel tör té nõ elõ moz dí tá sá nak szem pont ja it is.”

(2) Az Szt. 115/E.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Hi va tal be vé te lét ké pe zik a (2) be kez dés sze rin ti
igaz ga tá si szol gál ta tá si, fenn tar tá si és meg újí tá si dí jak,
a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve ze te ál tal igaz ga tott nem -
zet kö zi szer zõ dé sek alap ján a Hi va tal ál tal vég zett ha tó sá -
gi te vé keny sé gért járó díj, il let ve ré sze se dés, a Hi va tal ál -
tal nyúj tott szol gál ta tá sok el len ér té ke, va la mint az egyéb
be vé te lek. E be vé te lek nek a Hi va tal fo lya ma tos és za var -
ta lan mû kö dé sét biz to sí ta ni uk kell.”

20.  § Az Szt. ha to dik ré sze a kö vet ke zõ XIV/D. fe je zet -
tel (115/M–115/S.  §-ok kal) egé szül ki, és az Szt. je len le gi
115/M–115/N.  §-ai nak szá mo zá sa 115/T–115/U.  §-ok ra
vál to zik:

„XIV/D. fejezet

A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjaira, valamint

az iparjogvédelmi oltalom fenntartásáért vagy
megújításáért fizetendõ díjakra vonatkozó közös

szabályok

A fenntartási díjak megfizetése és az újra érvénybe
helyezési kérelem díja

115/M.  § (1) A sza ba dal mi, a nö vény faj ta-ol tal mi és
hasz ná la ti min ta ol tal mi fenn tar tá si dí jak, va la mint a ki egé -
szí tõ ol tal mi ta nú sít vá nyok fenn tar tá si dí jai a hat hó na pos
tü rel mi idõ elsõ há rom hó nap já ban pót lék men te sen, ne -
gye dik hó nap já tól pe dig öt ven szá za lé kos pót lék kal együtt 
fi zet he tõk meg. A fenn tar tá si dí jat e pót lék kal együtt kell
meg fi zet ni ab ban az eset ben is, ha a fenn tar tá si dí jat a hat
hó na pos tü rel mi idõ el tel tét köve tõen, iga zo lá si ké re lem
alap ján fi ze tik meg.

(2) A sza ba dal mi és a nö vény faj ta-ol tal mi be je len tés
köz zé té telt kö ve tõ meg osz tá sa ese tén a ke let ke zõ to váb bi
be je len té sek re a meg osz tás foly tán és a meg osz tást meg -
elõ zõ idõ pont ban ese dé kes sé vált fenn tar tá si dí jak meg fi -
ze té se te kin te té ben a tü rel mi idõ a meg osz tás tu do má sul -
vé te lé rõl ho zott ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé vel kez -
dõdik.

(3) A fenn tar tá si dí jat a tü rel mi idõ kez de tét meg elõ zõ
két hó na pon be lül is meg le het fi zet ni.

Kedvezmények, mentesség és halasztás

115/N.  § Az ipar jog vé del mi el já rá sok igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí ja i ra, va la mint a fenn tar tá si és a meg újí tá si dí -
jak ra – a 115/O. és a 115/P.  §-ban fog lalt ki vé te lek kel –
ked vez mény nek és men tes ség nek nincs he lye.

115/O.  § (1) Ha a meg fi ze tés idõ pont já ban az ol tal mi
igény, il let ve az ol ta lom jo go sult ja ki zá ró lag maga a fel ta -

lá ló, a ne me sí tõ, il let ve a szer zõ, a sza ba dal mi be je len té si
és ku ta tá si, vizs gá la ti, va la mint meg adá si dí jak nak, to váb -
bá a hasz ná la ti min ta ol tal mi be je len tés, a növényfajta-
 oltalmi be je len tés, a for ma ter ve zé si min ta ol tal mi be je len -
tés, ille tõ leg a to po grá fia ol tal má ra irá nyu ló be je len tés
 díjának az egy ne gye dét kö te les meg fi zet ni.

(2) Ha a meg fi ze tés idõ pont já ban a sza ba dal mi, a hasz -
ná la ti min ta ol tal mi, il let ve a nö vény faj ta-ol tal mi jo go sult
ki zá ró lag maga a fel ta lá ló, il let ve a ne me sí tõ, a sza ba dal -
mi, a hasz ná la ti min ta ol tal mi, il let ve a nö vény faj ta-ol tal mi 
fenn tar tá si díj nak a fe lét kö te les meg fi zet ni.

(3) Ha a meg fi ze tés idõ pont já ban a for ma ter ve zé si min -
ta ol ta lom jo go sult ja ki zá ró lag maga a szer zõ, a min ta ol ta -
lom meg újí tá sá ra irá nyu ló ké re lem dí já nak a fe lét kö te les
meg fi zet ni.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ked vez -
mé nyek ak kor il le tik meg a fel ta lá lót, a ne me sí tõt, il let ve
a szer zõt, ha a be je len tés sel kap cso lat ban nem igé nyel ték
va la mely kül föl di be je len tés el sõbb sé gét, vagy ha az ol ta -
lom olyan be je len té sen ala pul, amellyel kap cso lat ban nem
igé nyel ték va la mely kül föl di be je len tés el sõbb sé gét.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket al -
kal maz ni kell ak kor is, ha – több fel ta lá ló, ne me sí tõ, il let ve 
szer zõ ese tén – a fel ta lá lók, a ne me sí tõk, il let ve a szer zõk
va la me lyi ke az ol tal mi igé nyé rõl, il let ve az ol ta lom ról fel -
ta lá ló tár sa, ne me sí tõ tár sa, il let ve szer zõ tár sa ja vá ra le -
mon dott, to váb bá, ha a fel ta lá lók, a ne me sí tõk, il let ve
a szer zõk bár me lyi ke he lyé be az örö kö se lép.

115/P.  § (1) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ké re lem re
a sza ba dal mi be je len té si és ku ta tá si, vizs gá la ti, va la mint
meg adá si dí jak, to váb bá a nö vény faj ta-ol tal mi, a hasz ná la -
ti min ta ol tal mi, a for ma ter ve zé si min ta ol tal mi és a to po -
grá fia-ol tal má ra irá nyu ló be je len tés díja alól men tes sé get
ad hat, to váb bá az el sõ tõl az ötö dik évek re  szóló sza ba dal -
mi, nö vény faj ta-ol tal mi és hasz ná la ti min ta ol tal mi fenn -
tar tá si dí jak meg fi ze té sé re ha lasz tást en ge dé lyez het, ha
a ter mé sze tes sze mély jo go sult – ke re se ti, jö ve del mi és va -
gyo ni vi szo nyai foly tán – azo kat fe dez ni nem tud ja; a ha -
lasz tás alá esõ fenn tar tá si dí ja kat a ha to dik évi fenn tar tá si
díj jal együtt kell meg fi zet ni.

(2) Men tes ség re, il let ve ha lasz tás ra az a ter mé sze tes
sze mély jo go sult, aki iga zol ja, hogy jö ve del me (mun ka bé -
re, nyug dí ja, egyéb rend sze res pénz be li jut ta tá sa) nem ha -
lad ja meg a min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi -
ni mál bér) össze gét, va gyo na pe dig – a szo ká sos élet szük -
ség le ti és be ren de zé si tár gya kon fe lül – nincs. Men tes ség -
ben kell ré sze sí te ni – jö ve del mi és va gyo ni hely ze té nek
vizs gá la ta nél kül – azt a sze mélyt, aki rend sze res szo ci á lis
se gélyt kap.

(3) Ki vé te le sen men tes sé get, il let ve ha lasz tást le het en -
ge dé lyez ni ak kor is, ha a (2) be kez dés ben írt fel té te lek
nem áll nak fenn, de a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a ter mé -
sze tes sze mély egyéb kö rül mé nye i nek figye lembe véte -
lével meg ál la pít ja, hogy a ter mé sze tes sze mély és az ál ta la
el tar tot tak lét fenn tar tá sa ve szé lyez te tett.
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(4) A men tes ség, il let ve a ha lasz tás irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell a ké rel me zõ és a vele kö zös ház tar tás ban élõ,
a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó nak
(a továb biak ban: kö ze li hoz zá tar to zó) a har minc nap nál
nem ré geb bi mun kál ta tói jö ve de lem iga zo lá sát, il let ve
nyug dí jas ese tén – a mun kál ta tói jö ve de lem iga zo lás he -
lyett vagy mel lett – az utol só havi nyug díj szel vényt (pos tai 
szel vényt) vagy a nyug díj fo lyó szám lá ra tör té nõ uta lá sa
ese tén az utol só havi bank szám la ki vo na tot.

(5) Ha a ké rel me zõ nek, va la mint a vele kö zös ház tar tás -
ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó nak mun ka jö ve de lem nek
(nyug díj jö ve de lem nek) nem mi nõ sü lõ jö ve del me van
(pl. ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ jut ta tás, tár sa da -
lom biz to sí tás alap ján járó el lá tás, mun ka nél kü li já ra dék,
egyéb rend sze res pénz be li jut ta tás, vál lal ko zói ki vét, in -
gat lan-bér be adás, ka mat jö ve de lem, ár fo lyam nye re ség,
osz ta lék jö ve de lem), ak kor kö te les az ezek rõl a jö ve del -
mek rõl  szóló pos tai szel vényt, bank szám la ki vo na tot, ki -
adá si pénz tár bi zony la tot vagy egyéb, a jö ve de lem iga zo lá -
sá ra al kal mas do ku men tu mot csa tol ni.

(6) Ha a ké rel me zõ nek, va la mint a vele kö zös ház tar tás -
ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó nak nincs mun kál ta tó ja és nem
nyug dí jas, va la mint egyéb jö ve del me sincs, ak kor a ké re -
lem ben kell nyi lat koz ni e tény rõl.

(7) A (3) be kez dés al kal ma zá sa ér de ké ben a ké rel me zõ
a ké rel mé ben a jö ve del me (nyug dí ja) iga zo lá sá ra al kal mas 
do ku men tu mon túl to váb bi olyan kö rül mé nye ket is fel tár -
hat (ka taszt ró fa hely zet, be teg ség stb.), ame lyek alap ján
meg ál la pít ha tó, hogy a ter mé sze tes sze mély és az ál ta la el -
tar tot tak lét fenn tar tá sa ve szé lyez te tett.

(8) Ha a men tes ség, il let ve a ha lasz tás irán ti ké rel met
 hiányosan nyúj tot ták be, a ké rel me zõt fel kell hív ni a hi á -
nyok ki tû zött ha tár idõn be lül tör té nõ pót lá sá ra. A fel hí vás -
ban a ké rel me zõt fi gyel mez tet ni kell, hogy a hi ány pót lás
el ma ra dá sa a ké re lem el uta sí tá sát von ja maga után.

(9) A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha az a hi ány pót lás el le -
né re sem elé gí ti ki az (1)–(7) be kez dé sek ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nye ket. A ké rel met vissza vont nak kell te -
kin te ni, ha a ké rel me zõ a fel hí vás ra a ki tû zött ha tár idõ ben
nem vá la szol.

(10) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak a men tes ség, il -
let ve a ha lasz tás tár gyá ban ho zott el uta sí tó vég zé se el len
ön ál ló jog or vos lat nak nincs he lye, e vég zés meg vál toz ta -
tá sát az ipar jog vé del mi el já rást be fe je zõ dön tés sel szem -
ben be nyúj tott meg vál toz ta tá si ké re lem ben le het kér ni.

Esedékesség

115/R.  § (1) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az
ipar jog vé del mi el já rá sok ban fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jak és a meg újí tá si dí jak a be je len tés nap ján, il let ve 
a ké re lem be nyúj tá sá nak nap ján ese dé ke sek.

(2) A fenn tar tá si díj ese dé kes sé gét e tör vény, il let ve kü -
lön tör vény ren del ke zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni.

A díjfizetés elmaradásának következményei

115/S.  § (1) Ha az ipar jog vé del mi el já rás ban nem fi zet -
ték meg a dí jat, az ügy fe let – a (2) és a (3) be kez dés ben

fog lalt ki vé tel lel – hi ány pót lás ra kell fel hív ni, il let ve fi -
gyel mez tet ni kell. En nek ered mény te len sé ge ese tén a be -
je len tést, il let ve a ké rel met el kell uta sí ta ni, il let ve vissza -
vont nak kell te kin te ni, ki vé ve, ha jog sza bály el té rõ jog -
következményt, il let ve a díj fi ze tés el mu lasz tá sa ese té re el -
té rõ el já rá si sza bá lyo kat ál la pít meg.

(2) A fenn tar tá si díj sza bály sze rû meg fi ze té sé nek el ma -
ra dá sa – e tör vény, il let ve kü lön tör vény ren del ke zé sei
sze rint – az ol ta lom meg szû né sét ered mé nye zi.

(3) A ha tár idõ-hosszab bí tá si, az el já rás foly ta tá sa irán ti
és az iga zo lá si ké rel met mind ad dig nem le het be nyúj tott -
nak te kin te ni, amed dig a ké re lem dí ját meg nem fi ze tik.”

21.  § (1) Az Szt. 118.  §-ának (4)–(6) be kez dé sei he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let tel
meg ál la pít sa az egyes ipar jog vé del mi be ad vá nyok elekt -
ro ni kus úton  való be nyúj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat.

(5) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter, hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fe lett
fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a sza -
ba dal mi be je len tés, az eu ró pai sza ba dal mi be je len té sek kel
és az eu ró pai sza ba dal mak kal, il let ve a nem zet kö zi sza ba -
dal mi be je len té sek kel össze füg gõ be ad vá nyok, va la mint
a nö vény faj ta-ol tal mi be je len tés rész le tes ala ki sza bá lya it
ren de let tel meg ál la pít sa.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
fe lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter, hogy – a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel és
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren -
de let ben ál la pít sa meg a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elõt ti
ipar jog vé del mi el já rá sok ban fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jak nak – az ipar jog vé del mi el já rá sok és az egyes
ipar jog vé del mi ol tal mi for mák sa já tos sá ga i ra fi gye lem mel 
meg ha tá ro zott – mér té két, va la mint a Ma gyar Sza ba dal mi
Hi va tal elõt ti ipar jog vé del mi el já rá sok ban fi ze ten dõ igaz -
ga tá si szol gál ta tá si dí jak, il let ve a fenn tar tá si és a meg újí -
tá si dí jak ke ze lé sé re, nyil ván tar tá sá ra, vissza fi ze té sé re, to -
váb bá a meg fi ze té sük mód já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat.”

(2) Az Szt. 118.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
fe lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter, hogy – a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –
ren de let ben ál la pít sa meg az ipar jog vé del mi ol ta lom fenn -
tar tá sá ért vagy meg újí tá sá ért fi ze ten dõ dí jak nak – az ipar -
jog vé del mi rend szer mû köd te té sé nek költ sé ge i re, az egyes 
ipar jog vé del mi ol tal mi for mák sa já tos sá ga i ra, va la mint az
in no vá ció ipar jog vé del mi esz kö zök kel tör té nõ elõ moz dí -
tá sá nak szem pont ja i ra fi gye lem mel meg ha tá ro zott – mér -
té két.”
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A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló
1997. évi XI. törvény módosításai

22.  § A véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról
 szóló 1997. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Vt.) 3.  §-ának 
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ki van zár va a véd jegy ol ta lom ból a meg je lö lés, ha
a) az ipa ri tu laj don ol tal má ra lé te sült Pá ri zsi Uni ós

Egyez mény 6ter cik ké nek (1) be kez dé sé ben fel so rolt jel zé -
sek bár me lyi ké bõl áll, vagy azt tar tal maz za, fel té ve, hogy
az ilyen jel zést az em lí tett 6ter cikk (3) be kez dé se sze rint
kö zöl ték;

b) olyan – az a) pont ban nem sza bá lyo zott – jel vény -
bõl, jel kép bõl vagy cí mer bõl áll, amely nek hasz ná la tá hoz
köz ér dek fû zõ dik, vagy ilyen jel vényt, jel ké pet vagy cí -
mert tar tal maz;

c) ki zá ró lag va la mely val lá si vagy egyéb meg gyõ zõ dést 
erõ tel je sen ki fe je zõ jel kép bõl áll.”

23.  § (1) A Vt. 46/C.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö -
vet ke zõ al cím lép:

„Költségek és díjak”

(2) A Vt. 46/C.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi szö veg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az e tör vény ben sza bá lyo zott díj fi ze té si kö te le zett -
sé ge ken túl me nõ en véd jegy ügy ben kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té kû igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell
fi zet ni – a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott rész le tes sza -
bá lyok sze rint – a kö vet ke zõ ké rel me kért is:

a) a mó do sí tá si, a ha tár idõ-hosszab bí tá si és az iga zo lá -
si ké re le mért;

b) a jog utód lás, a jel zá log jog és a hasz ná la ti en ge dély
tár gyá ban a tu do má sul vé tel re irá nyu ló ké re le mért.”

24.  § A Vt. 76/E.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„76/E.  § (1) Kö zös sé gi véd jegy be je len tés vagy kö zös -
sé gi véd jegy át ala kí tá sá ra irá nyu ló – a kö zös sé gi véd jegy -
ren de let 109. cik ké nek (3) be kez dé se alap ján megkül -
dött – ké re lem alap ján a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
a VII–IX. fe je ze tek ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma -
zá sá val – a (2)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek kel – meg in dít ja a véd jegy lajst ro mo zá sá ra irá nyu ló el -
já rást.

(2) A be je len té si dí jat [50.  § (4) bek.] az (1) be kez dés
sze rin ti ké re lem nek a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz tör -
té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül kell meg fi -
zet ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem és mel lék le te i nek
ma gyar nyel vû for dí tá sát a ké re lem nek a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal hoz tör té nõ be ér ke zé sé tõl szá mí tott négy hó -
na pon be lül kell a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz be nyúj -
ta ni. E for dí tást a IX. fe je zet ren del ke zé se i nek al kal ma zá -
sá ban az 50.  § (5) be kez dé se alap ján be nyúj tan dó for dí tás -
nak kell te kin te ni.

(4) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az (1) be kez dés sze -
rin ti ké re lem be ér ke zé sé rõl – az 56.  § (4) be kez dé sé ben
elõ írt fi gyel mez te tés meg kül dé sé vel egy ide jû leg – ér te sí ti
a ké rel me zõt.

(5) A be je len té si na pot, az el sõbb sé get és a sze ni o ri tást
a kö zös sé gi véd jegy ren de let 108. cik ké nek (3) be kez dé sé -
vel össz hang ban kell meg ál la pí ta ni. Az 50.  § (3) be kez dé -
sét a kö zös sé gi véd jegy ren de let 110. cik ké nek (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel kell al kal maz ni.

(6) Kö zös sé gi véd jegy át ala kí tá sá ra irá nyu ló ké re lem
alap ján az (1) be kez dés sze rint meg in dult el já rás ban –
a be je len té si díj meg fi ze té sét és a (3) be kez dés ben elõ írt
for dí tás be nyúj tá sát köve tõen – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal a kö zös sé gi véd je gyet to váb bi vizs gá lat nél kül e tör -
vény alap ján lajst ro moz za (64.  §).

(7) A kö zös sé gi véd jegy be je len tés vagy a kö zös sé gi
véd jegy nem ze ti véd jegy be je len tés sé  való át ala kí tá sá ra
irá nyu ló ké re lem vizs gá la tá ra és az (1) be kez dés alap ján
meg in dult el já rás ra egye bek ben a VII–IX. fe je ze tek ren -
del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

25.  § A Vt. 77.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A meg vál toz ta tá si ké re lem be nyúj tá sá nak vagy
aján lott kül de mény ként  való pos tá ra adá sá nak ha tár ide je
– a (7) és a (8) be kez dés ben sza bá lyo zott ki vé te lek kel –
a dön tés nek a fél lel, il let ve az el já rás egyéb részt ve võ jé vel
 való köz lé sé tõl szá mí tott har minc nap.”

26.  § A Vt. 104.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„104.  § A sze szes ita lok föld raj zi áru jel zõi ak kor ré sze -
sül het nek ol ta lom ban, ha azok a ter mé kek, ame lye ken
a föld raj zi áru jel zõt hasz nál ják, meg fe lel nek a kü lön jog -
sza bály ál tal meg ha tá ro zott ter mék le írás ban fog lalt fel té -
te lek nek is.”

27.  § A Vt. 111.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A sze szes ita lok kal kap cso la tos föld raj zi áru jel zõ
ol tal má nak meg szû né sét kell meg ál la pí ta ni, ha az el len õr -
zés re ki je lölt szerv a föld raj zi áru jel zõ hasz ná la tá ban a ter -
mék le írás hoz ké pest sú lyos és más ként nem or vo sol ha tó
hi á nyos sá go kat ál la pít meg.”

28.  § (1) A Vt. 113.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A föld raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sá ra irá nyu ló be je len -
tés nek tar tal maz nia kell a be je len té si ké rel met, a föld raj zi
áru jel zõ meg ne ve zé sét, a ter mék jegy zé ket és az egyéb
mel lék le te ket.”

(2) A Vt. 113.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) A föld raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sá ra irá nyu ló el já -
rás ban az (1)–(5) be kez dé sek ben nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a IX. fe je zet ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
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maz ni az zal, hogy ahol a tör vény áru jegy zék re utal, azon
a ter mék jegy zé ket kell ér te ni.”

29.  § A Vt. a kö vet ke zõ 113/A.  §-sal egé szül ki:
„113/A.  § (1) Ha a föld raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sá ra

irá nyu ló be je len tés ben sze szes ital ra vo nat ko zó föld raj zi
áru jel zõ lajst ro mo zá sát ké rik, a 113.  § ren del ke zé se it a kö -
vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a föld raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sá ra irá nyu ló be je len -
tés nek a 113.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott ter mék le írást is tar tal maz nia 
kell;

b) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a be je len tés be nyúj tá -
sát kö ve tõ vizs gá la tot (55–56.  §-ok) és az ala ki vizs gá la tot
(59.  §) so ron kí vül vég zi el;

c) ha a be je len tés ki elé gí ti a b) pont alap ján vizs gált kö -
ve tel mé nye ket, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az ügy ira -
tainak má so la tát so ron kí vül meg kül di az ag rár po li ti ká ért
fe le lõs mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi nisz ter);

d) a mi nisz ter a ter mék le írás vizs gá la tá ra kü lön jog sza -
bály sze rint le foly ta tott el já rás alap ján a c) pont sze rin ti
meg kül dés tõl szá mí tott ki lenc hó na pon be lül nyi lat ko zik
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak ar ról, hogy – a ter mék le -
írás ra fi gye lem mel – egyet ért-e a föld raj zi áru jel zõ lajst ro -
mo zá sá val; a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal – a ha tá ro zat
egy ide jû meg kül dé sé vel – tá jé koz tat ja a mi nisz tert a föld -
raj zi áru jel zõ lajst ro mo zá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé rõl;

e) a be je len tõ a föld raj zi áru jel zõt lajst ro mo zó ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sé ig nyi lat ko za tot nyújt hat be a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal nak ar ról, hogy ké ri-e a sze szes ital ra
vo nat ko zó föld raj zi áru jel zõ jé nek kö zös sé gi ol tal mát.

(2) A sze szes ital ra vo nat ko zó, lajst ro mo zott föld raj zi
áru jel zõ höz kap cso ló dó ter mék le írás mó do sí tá sá ra irá nyu -
ló el já rás ra az (1) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele -
lõen al kal maz ni.”

30.  § A Vt. 116.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A szeszes italok földrajzi árujelzõinek ellenõrzése

116.  § A sze szes ita lok ke res ke del mi for gal má ban fel -
tün te tett föld raj zi áru jel zõk hasz ná la tá nak a 104.  §-ban
elõ írt kö ve tel mé nyek szem pont já ból tör té nõ el len õr zé se
a kü lön jog sza bály ban ki je lölt szerv ha tás kö ré be tar to zik.”

31.  § A Vt. XVII/A. fe je ze té nek he lyé be a kö vet ke zõ fe -
je zet lép, és egy ide jû leg a 116/B–116/I.  §-ok je lö lé se
116/D–116/K.  §-ok ra vál to zik:

„XVII/A. fejezet

A me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek,
a szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek, va la mint a sze szes

ita lok föld raj zi áru jel zõ i nek kö zös sé gi ol tal má ra
vo nat ko zó ren del ke zé sek

116/A.  § (1) A me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi -
sze rek föld raj zi áru jel zõ i nek kö zös sé gi ol tal má ra a me zõ -

gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i -
nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról  szóló, 2006. már -
ci us 20-i 510/2006/EK ta ná csi ren de let (a továb biak ban:
510/2006/EK ren de let) ren del ke zé sei az irány adók.

(2) A szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek föld raj zi áru jel -
zõ i nek kö zös sé gi ol tal má ra a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl,
az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta -
ná csi ren de let (a továb biak ban: 479/2008/EK ren de let)
ren del ke zé sei az irány adók.

(3) Az 510/2006/EK ren de let, il let ve a 479/2008/EK
ren de let alap ján a tag ál la mi ha tás kör be tar to zó ügyek ben
a mi nisz ter és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal jár el.

(4) Az 510/2006/EK ren de let 5. cik ke sze rin ti, va la mint
a 479/2008/EK ren de let 35. cik ké nek (1) be kez dé se sze -
rin ti ké rel met (e fe je zet al kal ma zá sá ban a továb biak ban
együtt: ké re lem) a mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni. A mi nisz -
ter a be nyúj tást köve tõen ha la dék ta la nul to váb bít ja a Ma -
gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ ké rel met.

(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a ké rel met so ron kí -
vül meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy az ki elé gí ti-e
a kö vet ke zõ ket:

a) me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek ese té ben
az 510/2006/EK ren de let 2–3. cik ke i ben elõ írt kö ve tel mé -
nyek;

b) szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek ese té ben
a 479/2008/EK ren de let 34., 42. és 43. cik ké ben elõ írt kö -
ve tel mé nyek.

(6) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal vég zett vizs gá lat 
nem ter jed ki arra, hogy fenn áll-e

a) az 510/2006/EK ren de let 2. cik ke (1) be kez dé sé nek
a) és b) pont ja ér tel mé ben a me zõ gaz da sá gi ter mék vagy
az élel mi szer és a föld raj zi el ne ve zés kö zöt ti kap cso lat;

b) a 479/2008/EK ren de let 34. cik ke (1) be kez dé sé nek
a) és b) pont ja ér tel mé ben a szõ lé sze ti vagy bo rá sza ti ter -
mék és a föld raj zi el ne ve zés kö zöt ti kap cso lat.

(7) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül nyi lat ko zik a mi nisz ter -
nek ar ról, hogy az (5) be kez dés sze rint vizs gált kö ve tel mé -
nyek alap ján egyet ért-e a ké re lem nek az Eu ró pai Bi zott -
ság hoz tör té nõ, (9) be kez dés sze rin ti to váb bí tá sá val.

(8) A mi nisz ter a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nak
a (7) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tát és a ké re lem kü lön
jog sza bály sze rint le foly ta tott rész le tes vizs gá la tát köve -
tõen a ké rel met köz zé te szi az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban. A ké re lem mel szem ben a köz zé té tel tõl
szá mí tott két hó na pon be lül ki fo gást le het be nyúj ta ni az
510/2006/EK ren de let 5. cik ke (5) be kez dé sé nek, il let ve
a 479/2008/EK ren de let 38. cik ke (3)–(4) be kez dé se i ben
fog lal tak nak meg fele lõen. A ki fo gást a mi nisz ter – ipar -
jog vé del mi kér dé sek ben a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
egyet ér té sé vel – a (9) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá ban bí -
rál ja el.
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(9) A mi nisz ter a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nyi lat ko -
za tá val össz hang ban és a kü lön jog sza bály alap ján le foly -
ta tott rész le tes vizs gá la tát köve tõen, a ké re lem be nyúj tá sá -
tól szá mí tott ki lenc hó na pon be lül ha tá roz ar ról, hogy a ké -
re lem meg fe lel-e az e tör vény ben, va la mint a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek. A mi nisz ter a ha -
tá ro za tot a ter mék le írás sal együtt köz zé te szi az ál ta la ve -
ze tett mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban. A ké re lem nek
helyt adó ha tá ro zat meg ho za ta la ese tén a mi nisz ter to váb -
bít ja az Eu ró pai Bi zott ság hoz az 510/2006/EK ren de let
5. cik ké nek (7) be kez dé sé ben, il let ve a 479/2008/EK ren -
de let 38. cik ke (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada to kat, il let ve ira to kat.

(10) A ké re lem nek helyt adó, (9) be kez dés sze rin ti ha tá -
ro zat meg ho za ta lá val – az 510/2006/EK ren de let 5. cik ke
(6) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé ben, il let ve
a 479/2008/EK ren de let 38. cik ké nek (7) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott – át me ne ti ol ta lom ke let ke zik a ké re lem nek
az Eu ró pai Bi zott ság hoz tör té nõ be nyúj tá sa nap já tól kez -
dõ dõ ha tállyal. Az át me ne ti ol ta lom ke let ke zé sé nek nap já -
ról a mi nisz ter ér te sí ti a ké rel me zõt. Bi tor lás  miatt az a ké -
rel me zõ is fel lép het, aki nek a föld raj zi áru jel zõ je át me ne ti
ol ta lom ban ré sze sül, de az el já rást fel kell füg gesz te ni
mind ad dig, amíg a ké re lem rõl az Eu ró pai Bi zott ság jog -
erõ sen nem dön tött.

(11) Az (1)–(10) be kez dé sek ren del ke zé se it meg fele -
lõen al kal maz ni kell

a) me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek ese té ben
az 510/2006/EK ren de let 9. cik ke alap ján a ter mék le írás
mó do sí tá sa iránt be nyúj tott ké rel mek, va la mint a 12. cik ke 
alap ján be nyúj tott tör lé si ké rel mek te kin te té ben;

b) szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek ese té ben
a 479/2008/EK ren de let 49. cik ke alap ján a ter mék le írás
mó do sí tá sa iránt be nyúj tott ké rel mek, va la mint az 50. cik -
ke alap ján be nyúj tott tör lé si ké rel mek te kin te té ben.

(12) Az 510/2006/EK ren de let 7. cik ké nek (2) be kez dé -
se sze rin ti ki fo gást a mi nisz ter hez kell be nyúj ta ni az
510/2006/EK ren de let 6. cik ke (2) be kez dé sé nek elsõ al -
be kez dé se sze rin ti adat nak, il let ve irat nak az Eu ró pai Unió 
Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té te lé tõl szá mí tott négy
hó na pon be lül. A ki fo gás sal kap cso la tos tag ál la mi fel ada -
to kat a mi nisz ter – ipar jog vé del mi kér dé sek ben a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal egyet ér té sé vel – lát ja el.

(13) A 27–28.  §-ok és a XII. fe je zet ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell

a) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld -
raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek kö zös sé gi ol tal -
mát, il let ve a (9) be kez dé sé ben sza bá lyo zott át me ne ti ol -
tal mát sér tõ, az 510/2006/EK ren de let 13. cik ké nek
(1)  bekezdésében meg ha tá ro zott cse lek mé nyek el kö ve té se 
ese tén;

b) a szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek föld raj zi jel zé se i -
nek és ere det meg je lö lé se i nek kö zös sé gi ol tal mát, il let ve
a (9) be kez dés ben sza bá lyo zott át me ne ti ol tal mát sér tõ,
a 479/2008/EK ren de let 45. cik ké nek (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott cse lek mé nyek el kö ve té se ese tén.

116/B.  § (1) A sze szes ita lok föld raj zi áru jel zõ i nek kö -
zös sé gi ol tal má ra a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg -
ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru -
jel zõ i nek ol tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i
110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 110/2008/EK ren de let) ren del ke zé sei az
irány adók. A 110/2008/EK ren de let alap ján a tag ál la mi
ha tás kör be tar to zó ügyek ben a mi nisz ter jár el.

(2) Ha a be je len tõ meg tet te a 113/A.  § e) pont ja sze rin ti
nyi lat ko za tot, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal er rõl
a 113/A.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tá -
sá ban ér te sí ti a mi nisz tert. Ha a be je len tõ nem tet te meg
a 113/A.  § e) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot, a sze szes ital ra
vo nat ko zó föld raj zi áru jel zõt lajst ro mo zó ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen bár mi kor kér he ti a föld raj zi
áru jel zõ je kö zös sé gi ol tal má nak meg szer zé sé re irá nyu ló
el já rás le foly ta tá sát; a ké rel met a mi nisz ter hez kell be nyúj -
ta ni. A mi nisz ter a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ér te sí té sé -
tõl, il let ve a jo go sult ké rel mé nek be nyúj tá sá tól szá mí tott
hat van na pon be lül meg te szi a 110/2008/EK ren de let
17. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti be je len tést.

(3) A sze szes ital ra vo nat ko zó, kö zös sé gi ol ta lom alatt
álló föld raj zi áru jel zõ höz kap cso ló dó ter mék le írás nak
a 113/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti mó do sí tá sa ese tén
a (2) be kez dés ren del ke zé se it kell meg fele lõen alkal -
mazni.

(4) A sze szes ita lok föld raj zi áru jel zõ i nek kö zös sé gi ol -
tal mát sér tõ, a 110/2008/EK ren de let 16. cik ké ben meg ha -
tá ro zott cse lek mé nyek el kö ve té se ese tén a 27–28.  §-ok és
a XII. fe je zet ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

116/C.  § (1) A 116/A–116/B.  §-ok ban nem sza bá lyo zott 
kér dé sek ben a kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. E kü lön jog sza bály elõ ír hat ja, hogy a ter mék le írás -
nak  való meg fe le lés el len õr zé sét a kö vet ke zõ szer ve ze tek
is vé gez he tik:

a) me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek ese té ben
az 510/2006/EK ren de let 11. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
em lí tett ter mék ta nú sí tó szer ve ze tek;

b) sze szes ita lok ese té ben a 110/2008/EK ren de let
22. cik ké nek (1) be kez dé sé ben em lí tett ter mék ta nú sí tó
szer ve ze tek;

c) szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek ese té ben
a 479/2008/EK ren de let 48. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
em lí tett ter mék ta nú sí tó szer ve ze tek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kü lön jog sza bály

a) fel té tel hez köt he ti a föld raj zi áru jel zõ-ol ta lom ban ré -
sze sü lõ me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek, sze szes
ita lok, va la mint szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé kek elõ ál lí tá -
sát, il let ve for ga lom ba ho za ta lát, va la mint

b) meg tilt hat ja a föld raj zi áru jel zõ hasz ná la tát.

(3) Ha az elõ ál lí tó nem tel je sí ti a (2) be kez dés a) pont ja
sze rin ti fel té telt vagy nem fe lel meg a (2) be kez dés
b) pont ja sze rin ti ti la lom nak, és a ter mék le írás nak nem
meg fe le lõ ter mé ken to vább ra is hasz nál ja a föld raj zi áru -
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jel zõt – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû – bír -
sá got kö te les fi zet ni.”

32.  § (1) A Vt. 121.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy)

„b)  a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek,
a sze szes ita lok, va la mint a szõ lé sze ti és bo rá sza ti ter mé -
kek föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ra irá nyu ló el já rás ra,
a ter mé kek el len õr zé sé re és az az zal kap cso lat ban fel me -
rü lõ el já rá si költ sé gek re, az el len õr zés so rán ki szab ha tó
bír ság mér té ké re, va la mint a 110/2008/EK ren de let
20. cik ke, il let ve a 479/2008/EK ren de let 51. cik ke ér tel -
mé ben ol ta lom ban ré sze sü lõ sze szes ita lok, il let ve szõ lé -
sze ti és bo rá sza ti ter mé kek ese té ben a ter mék le írás be -
nyúj tá sá ra, va la mint az érin tett for ga lom ba ho za ta li, elõ ál -
lí tá si fel té te lek kö ré re, to váb bá a föld raj zi áru jel zõ hasz ná -
la tá nak ti lal mi kö ré re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren -
de let tel meg ál la pít sa, és az el len õr zõ ha tó sá got vagy ha tó -
sá go kat ki je löl je.”

(2) A Vt. 121.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fe -
lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a véd jegy be je len tés és a föld raj zi áru jel zõ re vo nat ko zó be -
je len tés rész le tes ala ki sza bá lya it ren de let tel megálla -
pítsa.”

33.  § (1) A Vt. 122.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/48/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a szel le mi tu laj don jo gok ér vé nye sí -
té sé rõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2008/95/EK irány -
el ve (2008. ok tó ber 22.) a véd je gyek re vo nat ko zó tag ál la -
mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl.”

(2) A Vt. 122.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) és
e) pon tok kal egé szül ki:

(Ez a tör vény meg ál la pít ja a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu -
sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket:)

„d) a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé -
rõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek
ol tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i
110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let III. fe -
je ze te;

e) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,

2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let IV. feje -
zete.”

A formatervezési minták oltalmáról  szóló 
2001. évi XLVIII. törvény módosításai

34.  § A for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról  szóló
2001. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Fmtv.)
61.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(6) A meg vál toz ta tá si ké re lem be nyúj tá sá nak vagy
aján lott kül de mény ként  való pos tá ra adá sá nak ha tár ide je
– a (7) és a (8) be kez dés ben sza bá lyo zott ki vé te lek kel –
a dön tés nek a fél lel, il let ve az el já rás egyéb részt ve võ jé vel
 való köz lé sé tõl szá mí tott har minc nap.”

35.  § Az Fmtv. 68.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„68.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy – a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke vé le -
mé nyé nek ki ké ré sé vel, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fe -
lett fel ügye le tet gya kor ló mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a min ta ol tal mi be je len tés rész le tes ala ki sza bá lya it ren de -
let tel meg ál la pít sa.”

Záró rendelkezések

36.  § (1) E tör vény 2009. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba;
ren del ke zé se it – a (2)–(5) be kez dé sek ben meg ál la pí tott el -
té ré sek kel – a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok -
ban kell al kal maz ni.

(2) Az Szt.-nek az e tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott
109/A–109/C.  §-ait, 18.  §-ával meg ál la pí tott 114/C.  §-át,
va la mint a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vény (a továb biak ban: Vht.) e tör vény 37.  §-a
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 184/A.  §-ának (1) be kez dé -
sét az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen ke let ke zett díj fi -
ze té si kö te le zett sé gek te kin te té ben kell al kal maz ni.

(3) A Vt. 3.  §-ának az e tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott
(2) be kez dé sét az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat -
ban lévõ, véd jegy lajst ro mo zá sá ra irá nyu ló el já rá sok ban is 
al kal maz ni kell.

(4) A Hmtv. e tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott 37.  §-ának 
(6) be kez dé sét, a Toptv. e tör vény 4.  §-ával meg ál la pí tott
23.  §-ának (6) be kez dé sét, az Szt. e tör vény 15.  §-ával
meg ál la pí tott 85.  §-ának (6) be kez dé sét, a Vt. e tör vény
25.  §-ával meg ál la pí tott 77.  §-ának (6) be kez dé sét és az
Fmtv. e tör vény 34.  §-ával meg ál la pí tott 61.  §-ának (6) be -
kez dé sét a meg vál toz ta tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va
álló, e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen le já ró ha tár idõk re 
is al kal maz ni kell.

(5) A Hmtv. e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 11.  §-ának 
(2) be kez dé sét, az Szt. e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott
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22/A.  §-ának (4) be kez dé sét, e tör vény 8.  §-ával meg ál la -
pí tott 23.  §-ának (2) be kez dé sét, e tör vény 10.  §-ával meg -
ál la pí tott 53/C.  §-át, e tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott
111/A.  §-át, e tör vény 19.  §-ával meg ál la pí tott
115/E.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét, e tör vény 20.  §-ával
meg ál la pí tott XIV/D. fe je ze tét és a Vt. e tör vény 23.  §-ával 
meg ál la pí tott 46/C.  §-ának (2) be kez dé sét a ha tály ba lé pést 
köve tõen be nyúj tott be je len té sek és ké rel mek alap ján ese -
dé kes sé vált dí jak ra kell al kal maz ni.

37.  § (1) Az Szt. 16.  §-ának (2) be kez dé sé ben
a ,,(115/M.  §)” szö veg rész he lyé be a ,,(115/T.  §)” szö veg -
rész lép.

(2) A Vt. e tör vény 31.  §-a alap ján 116/F.  §-ra vál to zó
116/D.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a ,,116/C.  §”
szö veg rész he lyé be a ,,116/E.  §” szö veg rész lép.

(3) A Vht. 184/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a meg ha tá ro zott cse lek mény vég re haj tá sa sza ba da -
lom bi tor lás, hasz ná la ti min ta ol ta lom bi tor lá sa, mik ro -
elekt ro ni kai fél ve ze tõ ter mék to po grá fi á já ra vo nat ko zó ol -
ta lom bi tor lá sa, nö vény faj ta-ol ta lom bi tor lá sa, il let ve
a nö vény faj ta-ol ta lom ból ere dõ díj igény hez kap cso ló dó –
a ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló 1995. évi
XXXIII. tör vény 109/B.  §-ának (3) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott – adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek el -
mu lasz tá sa, véd jegy bi tor lás, föld raj zi áru jel zõ-ol ta lom bi -
tor lá sa, for ma ter ve zé si min ta ol ta lom bi tor lá sa, ki egé szí tõ
ol tal mi ta nú sít vány bi tor lá sa, a tisz tes ség te len pi a ci ma ga -
tar tás és a ver seny kor lá to zás ti lal má ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek vagy szer zõi jog meg sér té se  miatt in dí tott per ben
ho zott ha tá ro zat vég re haj tá sá ra irá nyul, a vég re haj tá si lap
ki ál lí tá sá ra jo go sult bí ró ság – a vég re haj tá si lap ki ál lí tá sa
he lyett – a vég re haj tást köz vet le nül el ren de lõ ha tá ro za tot
hoz, amely ben a kö te le zet tet há rom na pos ha tár idõ vel hív ja 
fel az ön kén tes tel je sí tés re, és egy ide jû leg meg ál la pít ja
a ké se de lem ese tén fi ze ten dõ pénz bír ság napi össze gét.”

(4) A Vht. 22.  §-ának e) pont já ban a ,,ha tá ro za tá ban”
szö veg rész he lyé be a ,,dön té sé ben” szö veg rész lép.

(5) Ha tá lyu kat vesz tik az Szt. 109.  §-ának (7)–(8) be -
kez dé sei és a Vt. 113.  §-ának (6) be kez dé se.

(6) Ha tá lyát vesz ti az Szt. 114.  §-ának (3) be kez dé sé ben 
az „az ol ta lom fenn tar tá sá ra,” és az „ ,a 23.  §” szö veg rész,
115/E.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „– az ál lam ház tar tás ról 
 szóló tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban –” szö veg -
rész.

38.  § (1) E tör vény 1–35. és 37.  §-ai 2009. au gusz tus
2-án ha tá lyu kat vesz tik.

(2) Ez a § 2009. au gusz tus 3-án ha tá lyát vesz ti.

39.  § Ez a tör vény meg ál la pít ja a kö vet ke zõ uni ós jogi
ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket:

a) a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg ne ve zé sé rõl,
ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek ol -
tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi ren de let ha tá -

lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i
110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let III. fe -
je ze te;

b) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let III. Cí mé -
nek III–IV. fe je ze te.

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

III. Kormány rendeletek

A Kormány
99/2009. (V. 6.) Korm.

rendelete

az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes
intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási

elõleg fizetésérõl  szóló 
91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si,
va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé -
sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény 81.  § (1) be kez dés a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az Al kot mány 35.  § 
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

Az Új Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram egyes
in téz ke dé sei ese tén 2009. év ben nyúj tan dó tá mo ga tá si elõ -
leg fi ze té sé rõl  szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. ren de let 4.  §
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A tá mo ga tá si elõ leg igény lés díja az elõ leg össze -
gé nek 2,3 szá za lé ka, ame lyet a fo lyó sí tan dó elõ leg bõl az
MVH vissza tart.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek -
ben is al kal maz ni kell.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A miniszterelnök
5/2009. (V. 6.) ME

rendelete

a keleti kapcsolatokkal összefüggõ kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs kormánybiztos

szervezetirányítási jogkörérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.) 76.  §
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ksztv.
26.  § (4) be kez dé sé re te kin tet tel a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként
 mûködõ, a ke le ti kap cso la tok kal össze füg gõ kor mány za ti
te vé keny ség össze han go lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos tit -
kár sá ga ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét a ke le ti kap cso la tok kal 
össze füg gõ kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért
fe le lõs kor mány biz tos irá nyít ja.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
13/2009. (V. 6.) IRM

 rendelete

a XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
költségvetési fejezethez tartozó egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let

1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem:

A rendelet alkalmazási köre

1.  § 

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak ban:
költ ség ve té si tör vény) 1. szá mú mel lék le té ben, a XIV.
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um fe je zet 20. cím
alatt fel tün te tett fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra, va la -
mint a fe je zet ré szé re év köz ben jó vá ha gyott fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány za tok ra (a továb biak ban: elõ irány za tok) ter -
jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a tár sa dal mi bûn -
meg elõ zés sel össze füg gõ ki adá sok, tá mo ga tá sok, a köz -
rend vé del mi bír ság és a szo li da ri tá si prog ra mok fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok ra.

(3) E ren de let elõ írásait a fog va tar tot ta kat fog lal koz ta tó
gaz dál ko dó szer ve ze tek tá mo ga tá sa elõ irány zat, a jogi se -
gít ség nyúj tás elõ irány zat, a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i -
nak kár eny hí té se elõ irány zat, a lak ha tá si tá mo ga tás elõ -
irány zat, a hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé -
nyes nyug el lá tá sá hoz elõ irány zat, az Or szá gos Bal eset-
meg elõ zé si Bi zott ság elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

Általános rendelkezések

2.  § 

(1) Az ener gia-ra ci o na li zá lás elõ irány zat a fe je zet irá -
nyí tá sa alá tar to zó ren dé sze ti szer vek ener gia ra ci o na li zá -
lá si rend sze ré nek tá mo ga tá sá ra szol gál.

(2) A bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján meg ál la pí -
tott kár ta la ní tás elõ irány zat a bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény alap ján a Ma gyar Ál lam el len in dí -
tott kár ta la ní tá si per ben a fel pe res ré szé re a jog erõs bíró -
sági ha tá ro zat ban meg ál la pí tott kár ta la ní tás ki fi ze té sé re
szol gál.

(3) Az in for ma ti kai rend sze rek kel össze füg gõ kö te le -
zett sé gek elõ irány zat cél ja a ren dé sze ti fel ada to kat el lá tó
in téz mé nyek pénz ügyi-szám vi te li rend sze re be ve ze té sé -
vel, mû köd te té sé vel kap cso la tos költ sé gek fi nan szí ro zá sa.

(4) A rend õrségi fel adat el lát ás kor sze rû sí té se elõ irány -
zat cél ja a vi dé ki te le pü lé sek biz ton sá gi hely ze té nek ja ví -
tá sa ér de ké ben a kör ze ti meg bí zot ti szol gá lat mû kö dé si
fel té te le i nek ja ví tá sa, a csa pat erõ be szer ve zett rend õri ál -
lo mány meg erõ sí té se és az õr zés-vé del mi fel ada tok al ter -
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na tív meg ol dá sa. Az elõ irány zat fel hasz ná lá sa össze füg -
gés ben van a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si 
sza bály sze gé sek kö ré rõl, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó
ren del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok
össze gé rõl, fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl és az el len õr zés ben 
tör té nõ köz re mû kö dés fel té te le i rõl  szóló 410/2007.
(XII. 29.) Korm. ren de let alap ján a Rend õr ség el kü lö ní tett
szám lá já ra be folyt be vé tel mér té ké vel. A be folyt be vé tel -
rõl a Rend õr ség rész le tes nyil ván tar tást ve zet, amely rõl
ha von ta tá jé koz ta tást ad az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: IRM) ré szé re.

(5) A PPP rend szer ben épü lõ bör tön elõ irány zat a szom -
bat he lyi és a ti sza lö ki bör tön pro jek tek bér le ti-szol gál ta tá si 
dí já nak fe de ze té re szol gál.

(6) A MÁK szám la ve ze té si dí jak elõ irány zat a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lák kal össze -
füg gõ szol gál ta tá sok után a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal
fel szá mí tott dí jak – ki vé ve a 3.  § (1) be kez dés e) pont ja
sze rin ti uta lást – fi nan szí ro zá sá ra szol gál.

(7) A rend õrségi és bün te tés-vég re haj tá si ága za ti fel -
ada tok elõ irány zat cél ja a Rend õr ség és a Bün te tés-vég re -
haj tás cí mek nél a kor mány za ti és ága za ti cé lok, új fel ada -
tok meg valósításának elõ se gí té se.

(8) A nem zet kö zi fi ze té si kö te le zett ség elõ irány zat cél ja 
a nem zet kö zi szer ve ze tek ben  való rész vé tel hez for rás biz -
to sí tá sa.

(9) Az Eu ró pai Unió Biz ton ság- és Vé de lem po li ti ká já -
ból az IRM-re há ru ló fi ze té si kö te le zett sé gek tel je sí té se
elõ irány zat cél ja az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ kö te le -
zett sé gek tel je sí té se, az Eu ró pai Unió Biz ton ság- és Vé de -
lem po li ti ká já ból az IRM-re há ru ló fel ada tok vég re haj tá sa,
va la mint a ki emelt kül po li ti kai cél te rü let ként meg ha tá ro -
zott Bal kán-tér ség sta bi li tá sá nak és biz ton sá gá nak elõ se -
gí té se.

(10) Az Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít -
vány elõ irány zat cél ja az Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja 
Köz ala pít vány lét re ho zá sá ról  szóló 1083/1995. (IX. 8.)
Korm. ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel ada tok tá mo ga tá sa.

(11) A köz biz ton sá gi be ru há zá sok elõ irány zat a Rend -
õr ség 2008. év ben el kez dett és 2009. évre át hú zó dó épí té -
si-be ru há zá si mun ká i ra, pro jekt és beruházás-elõkészí -
tésre, aka dály men te sí tés re, va la mint 2009-ben in du ló új
be ru há zás ra biz to sít fe de ze tet.

(12) A rend õrség la kás cé lú be ru há zá sa elõ irány zat és
a bün te tés-vég re haj tás la kás cé lú be ru há zá sa elõ irány zat
e két, a fe je ze tet irá nyí tó szerv irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve zet fog lal koz ta tott ja i nak la kás épí té sé hez, lakásvásár -
lásához, la kás fel újí tá sá hoz, la kás kor sze rû sí té sé hez, la kás -
bõ ví té sé hez nyúj tan dó mun kál ta tói köl csön for rá sá ul
 szolgál.

(13) A tár sa dal mi ön szer ve zõ dé sek tá mo ga tá sa al cí men
jó vá ha gyott elõ irány zat a költ ség ve té si tör vény ben fel so -
rolt szer ve ze tek mû kö dé sé hez nyújt tá mo ga tást.

(14) Az egyéb kö zös sé gi prog ra mok elõ irány zat a Bel-
és Igaz ság ügyi Ta nács ál tal a ,,Bûn meg elõ zés, a Ter ro riz -
mus el le ni küz de lem, és a Bûn ügyi Igaz ság szol gál ta tás és
Pol gá ri Igaz ság szol gál ta tás” ke ret prog ra mon be lül meg -
valósítható pro jek tek fi nan szí ro zá sá ra szol gál. Az elõ -
irány zat fe de ze tet nyújt

a) a fe je zet nél meg valósuló olyan, az Eu ró pai Unió ál -
tal társ fi nan szí ro zott pro jek tek ön rész fi nan szí ro zá sá hoz,
ame lyek a 2009. évi költ ség ve tés ter ve zé se kor még nem
vol tak is mer tek,

b) szük ség sze rint, egye di jó vá ha gyás alap ján a Szo li -
da ri tá si prog ra mok ke re té ben meg valósuló pro jek tek át -
me ne ti elõ fi nan szí ro zá sá hoz, az uni ós for rás ren del ke zés -
re ál lá sá nak hi á nya ese tén,

c) az Eu ró pai Unió Struk tu rá lis Alap ja i ból tá mo ga tott
ki emelt pro jek tek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges ki adá sok
elõ fi nan szí ro zá sá hoz, va la mint

d) az eset le ge sen az uni ós for rás ból nem fi nan szí roz ha -
tó té te lek fi nan szí ro zá sá hoz.

(15) Az Eu ró pai Unió nyu gat-bal ká ni pol gá ri te vé keny -
sé gé ben  való ma gyar rész vé tel elõ irány zat cél ja az Eu ró -
pai Unió ko szo vói jo gál la mi sá got épí tõ misszi ó já ban
(EULEX Ko so vo)  való rész vé tel pót ló la gos pénz ügyi for -
rá sá nak biz to sí tá sa.

(16) A 3.  § (1) be kez dé sé nek ke re tei kö zött a fel hasz ná -
lás mód ját, a fel hasz ná lás ról tör té nõ pénz ügyi, szak mai
be szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért fe le lõ sö ket az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ál tal ki adott bel sõ nor ma tar tal maz za. Eb ben ren -
del kez ni kell az elõ irány za tok mó do sí tá sá nak, át cso por to -
sí tá sá nak, to váb bá a kö te le zett ség vál la lá sok nak az ál ta lá -
nos el já rá si és do ku men tá ci ós sza bá lya i ról, a pénz ügyi tel -
je sí tés, a be szá mol ta tás, va la mint az elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak egyéb rész let sza bá lya i ról.

3.  § 

(1) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa

a) a jogi se gít ség nyúj tás elõ irány zat, a bûn cse lek mé -
nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se elõ irány zat, to váb bá a 2.  §
(2)–(3), (6), (8)–(10), (13)–(15) be kez dé se i ben fog lalt elõ -
irány za tok ese té ben vég le ges tá mo ga tás nyúj tá sá val, fe je -
zet ál ta li köz vet len fel hasz ná lás sal, ked vez mé nye zett ré -
szé re tör té nõ fi ze tés sel,

b) a fog va tar tot ta kat fog lal koz ta tó gaz dál ko dó szer ve -
ze tek tá mo ga tá sa elõ irány zat, a lak ha tá si tá mo ga tás elõ -
irány zat, to váb bá a 2.  § (4)–(5), (7)–(9), (15) be kez dé se i -
ben fog lalt elõ irány za tok ese té ben elõ irány zat-át cso por to -
sí tás sal,

c) a 2.  § (11)–(12) be kez dé sé ben fog lalt elõ irány zat
ese té ben fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat alap ok má nyon tör -
té nõ ren del ke zé si jog át adá sá val és elõirányzat-módosí -
tással,
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d) a jogi se gít ség nyúj tás elõ irány zat, a bûn cse lek mé -
nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se elõ irány zat, to váb bá a 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott elõ irány zat ese té ben
vissza té rí té si kö te le zett ség mel lett nyúj tott tá mo ga tás sal
(köl csön fo lyó sí tá sá val),

e) a hoz zá já ru lás a hi va tá sos ál lo mány ked vez mé nyes
nyug el lá tá sá hoz elõ irány zat ese té ben a költ ség ve té si tör -
vény ben meg ha tá ro zott ked vez mé nye zett ré szé re tör té nõ
uta lás sal
tör té nik.

(2) Az Or szá gos Bal eset-meg elõ zé si Bi zott ság elõ -
irány zat fel hasz ná lá sa a be vé tel to vább uta lá sá val tör té nik.

(3) Az ál lam ház tar tá son be lül át cso por to sí tott elõ irány -
za tok fel hasz ná lá sá ra az adott in téz mény re vo nat ko zó elõ -
írásokat kell al kal maz ni.

(4) Az elõ irány za to kat fel hasz ná lá suk so rán – a 3.  §
(1) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány za ton kí -
vül – ke ze lé si költ ség nem ter he li. A 3.  § (1) be kez dés
e) pont ja sze rin ti elõ irány zat ke ze lé si költ sé ge a Ma gyar
Ál lam kincs tár ál tal az át uta lá sért fel szá mí tott dí jat fog lal ja 
ma gá ba.

Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás

4.  § 

(1) Kö te le zett ség vál la lás ra az elõ irány za tok te kin te té -
ben – a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján meg ál la pí -
tott kár ta la ní tás, a jogi se gít ség nyúj tás és a bûn cse lek mé -
nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se elõ irány za tok kivételé -
vel – a mi nisz ter vagy az ál ta la írás ban meg ha tal ma zott
sze mély jo go sult a gaz da sá gi ve ze tõ vagy az ál ta la írás ban
ki je lölt sze mély el len jegy zé se után. A kö te le zett ség vál la -
lás meg tör tén te elõtt az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ámr.) elõ írásai sze rint el len õriz ni és ér vé nye sí te ni
kell an nak jo gos sá gát, összeg sze rû sé gét, a fe de zet meg lé -
tét és ren del ke zés re ál lá sát, to váb bá azt, hogy az elõ írt ala -
ki kö ve tel mé nye ket be tar tot ták-e.

(2) A bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény alap ján meg ál la pí -
tott kár ta la ní tás ese té ben kö te le zett ség vál la lás a jog erõs
bí ró sá gi ha tá ro zat. A jogi se gít ség nyúj tás és a bûn cse lek -
mé nyek ál do za ta i nak tá mo ga tá sa ese té ben kö te le zett ség -
vál la lás az Igaz ság ügyi Hi va tal el já rás ra ille té kes te rü le ti
hi va ta la ál tal ho zott ha tá ro zat vagy – a fel leb be zé si jog ra
te kin tet nél kül tel je sí ten dõ ki fi ze té sek ki vé te lé vel – jog or -
vos lat foly tán a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal ál tal ho zott
ha tá ro zat vagy jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat.

(3) Tárgy éven túli kö te le zett ség – a tárgy évet kö ve tõ
év(ek) elõ irány za ta ter hé re tör té nõ ki fi ze tés re vo nat ko zó
kö te le zett ség – az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 12/A–

12/B.  §-ában és 22–23/A.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel,
il let ve a Kor mány ha tá ro za tá ban meg je lölt elõ irány za tok
mér té ké ig vál lal ha tó. Tárgy éven túli fi ze té si kö te le zett ség
– ki vé ve a jog sza bá lyon, jog erõs bí ró sá gi, il let ve köz igaz -
ga tá si dön té sen ala pu ló kö te le zett ség vál la lást – csak olyan 
mér ték ben vál lal ha tó, amely a kö te le zett ség vál la lás idõ -
pont já ban is mert fel té te lek mel lett az ese dé kes ség kor
a ren del te tés sze rû mû kö dés ve szé lyez te té se nél kül fi nan -
szí roz ha tó.

(4) A tárgy éven túli kö te le zett ség vál la lá sok so rán fi gye -
lem mel kell len ni arra is, hogy a kö te le zett ség vál la lás for -
rá sá ul meg je lölt elõ irány zat ra ad dig vál lalt éven túli kö te -
le zett sé gek és az elõ irány zat egyéb, az adott év ben elõ re
be csül he tõ ki adá sa i nak össze ge a 2010–2012. kö zöt ti idõ -
szak ban egyik év ben se ha lad ja meg az Áht. 47.  §
(1)–(2) be kez dé se i nek ren del ke zé se alap ján a Kor mány ál -
tal az adott év ben az adott elõ irány zat ra meg ál la pí tott költ -
ség ve té si ke re tet.

(5) A fel adat fi nan szí roz ás kö ré be tar to zó be ru há zá sok
ese té ben tárgy éven túli kö te le zett ség vál la lás a jó vá ha gyott 
be ru há zás fi nan szí ro zá si alap ok mány éves üte me zé sé nek
és az Ámr.-ben fog lalt elõ írások figye lembe véte lével tör -
tén het.

(6) Nem vál lal ha tó tárgy éven túli kö te le zett ség, ha jog -
sza bály a tá mo ga tás cél ját úgy je lö li meg, hogy an nak
meg valósítása ér de ké ben nem szük sé ges éven túli kö te le -
zett ség vál la lás, il let ve ha nem in do kolt a több éves kö te le -
zett ség vál la lás.

(7) A szak mai tel je sí tés iga zo lást a mi nisz ter ál tal írás -
ban fel ha tal ma zott sze mé lyek vég zik. A szak mai tel je sí -
tés iga zo lást „A ki fi ze tés jo gos sá gát és összeg sze rû sé gét
szak ma i lag iga zo lom” szö veg fel tün te té sé vel és meg fe le lõ 
alá írás sal, dá tum mal el lát va kell el vé gez ni.

(8) A kö te le zett ség vál la lás ra, el len jegy zés re, szak mai
tel je sí tés iga zo lás ra, ér vé nye sí tés re fel ha tal ma zott sze mé -
lye ket a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ra vo nat ko zó, az
ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si
kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak alap ján bel sõ sza -
bá lyo zás ként ki adott szám vi te li po li ti ka (a továb biak ban:
szám vi te li po li ti ka) mel lék le tei tar tal maz zák.

Normatív támogatások folyósítása

5.  § 

A fe je zet költ ség ve té sé ben ala pít vány, köz ala pít vány,
köz tes tü let, tár sa dal mi szer ve zet (tár sa dal mi ön szer ve zõ -
dés) tá mo ga tá sá ra jó vá ha gyott nor ma tív tá mo ga tás fo lyó -
sí tá sa a tá mo ga tott szer ve ze tek kel az Áht.-ban fog lal tak -
nak meg fe le lõ tá mo ga tá si szer zõ dés kö té sét köve tõen tör -
tén het.
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Visszatérítés mellett nyújtott támogatások, kölcsönök

6.  § 

A köz pon ti költ ség ve tés elõ irány zat-mó do sí tá si kö te le -
zett ség nél kül tel je sü lõ ki adá sai közé tar to zó jogi se gít ség -
nyúj tás és bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se
jog cí men jó vá ha gyott elõ irány za tok ter hé re jog sza bály
alap ján, vissza té rí tés mel lett nyúj tott tá mo ga tá sok fo lyó sí -
tá sá ra, vissza té rí té sé re, a tá mo ga tá sok nyil ván tar tá sá ra
a jogi se gít ség nyúj tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM ren de le tet, il let ve az
ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 1/2006. (I. 6.) IM ren de le tet kell al kal -
maz ni.

7.  § 

(1) Az ener gia-ra ci o na li zá lás cí mén ki fi ze tett tá mo ga tá -
sok vissza té rü lé sé bõl szár ma zó, jó vá ha gyott be vé te li elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ra az IRM éven te leg alább egy szer
pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé. A meg hir de tett pá lyá za ton
az IRM fe je ze tét irá nyí tó szerv irá nyí tá sa alá tar to zó költ -
ség ve té si szer vek olyan be ru há zá sok hoz, re konst ruk ci ók -
hoz, át ala kí tá sok hoz igé nyel het nek egy sze ri, vissza té rí -
ten dõ tá mo ga tást, ame lyek az in gat la nok üzem fenn tar tá si
költ sé ge it ener ge ti kai fej lesz tés ré vén ké pe sek ha té ko nyan 
csök ken te ni, biz to sít ják az ener gia hor do zók kal  való ta ka -
ré ko sabb gaz dál ko dást, és elõ se gí tik a vesz te sé gek mér -
sék lé sét. A tá mo ga tás nyúj tá sa elõ fi nan szí ro zás sal tör -
ténik.

(2) A pá lyá za ton az IRM fe je ze tét irá nyí tó szerv irá nyí -
tá sa alá tar to zó költ ség ve té si szer vek kö zül azok ve het nek
részt, me lyek a sa ját va gyon ke ze lé sük ben levõ in gat la non
kí ván nak ener ge ti kai fej lesz tést meg valósítani, és a fej -
lesz tés meg valósításához szük sé ges pénz összeg leg alább
20%-át sa ját for rás ból fe dez ni tud ják.

(3) Pá lyáz ni olyan mû sza ki lag meg valósítható té má ban
le het, amely a kor sze rû ség kö ve tel mé nye it ki elé gí ti, meg -
fe lel a biz ton ság tech ni kai és kör nye zet vé del mi elõ írások -
nak, leg ké sõbb 2009. De cem ber 15-éig meg valósítható, és 
a rá for dí tás hoz nyúj tott tá mo ga tás össze ge 6 éven be lül
vissza fi ze tés re ke rül.

(4) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ki töl tött mel lék le -
té vel együtt, a fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ re kell be -
nyúj ta ni.

(5) A pá lyá za tok ról bí rá ló bi zott ság dönt. A bí rá lat ered -
mé nyé rõl a pá lyá zót ér te sí te ni kell a pá lyá za tok be nyúj tá -
sát kö ve tõ 30 na pon be lül.

(6) A pá lyá za ti fel hí vást az IRM hon lap ján kell köz zé -
ten ni, és ez zel egy ide jû leg az érin tett in téz mé nyi kört köz -
vet le nül is ér te sí te ni kell.

8.  § 

A vissza té rí tés mel lett nyúj tott tá mo ga tá sok ból, il let ve
köl csö nök bõl szár ma zó kö ve te lé sek be haj tá sá nak, a be -
hajt ha tat lan nak mi nõ sí tett kö ve te lé sek le mon dá sá nak
rész le tes sza bá lya it a szám vi te li po li ti ka ré szét ké pe zõ,
esz kö zök és for rá sok ér té ke lé si sza bály za ta – fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za ton ként – tar tal maz za.

Elõlegek folyósítása, elszámolása

9.  § 

(1) A ki fi ze tést vég zõ szer ve zet az azon na li pénz ügyi
se gé lyek ki fi ze té sé hez 10,0 mil lió Ft elõ le get ve het igény -
be utó la gos el szá mo lá si kö te le zett ség gel, a bûn cse lek mé -
nyek ál do za ta i nak kár eny hí té se elõ irány zat ter hé re.

(2) Az elõ leg fel hasz ná lá sá val a ki fi ze tést vég zõ szer ve -
zet a tárgy hót kö ve tõ hó nap 15-éig kö te les el szá mol ni.

Elõirányzat-maradvány jóváhagyása 
és következõ évi felhasználása

10.  § 

(1) A költ ség ve té si évre jó vá ha gyott, il let ve év köz ben
mó do sí tott és fel nem hasz nált elõ irány zat ma rad vá nyát
a költ ség ve té si be szá mo ló össze ál lí tá sa so rán kell meg ál -
la pí ta ni a be szá mo ló-ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le -
zett ség rõl  szóló jog sza bály nak meg fele lõen.

(2) A ma rad vány jó vá ha gyá sa, a fel hasz nál ha tó összeg
meg ál la pí tá sa az ál lam ház tar tás szer ve ze tei gazdálkodá -
sára vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyok alap ján tör té nik.

(3) Az elõ irány zat nak a 2009. évi be szá mo ló ban sze -
replõ ma rad vá nya 2010. év ben – elõ irány zat-mó do sí tás
után –, vál to zat lan ren del te tés sel, el sõ sor ban a 2009. év -
ben ke let ke zett, de pénz for gal mi lag csak 2010. év ben tel -
je sü lõ kö te le zett sé gek ki egyen lí té sé re hasz nál ha tó fel. Az
elõ irány zat-ma rad vány fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó el já rá si
sza bá lyok meg egyez nek az ere de ti leg meg ál la pí tott elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá ra elõ ír tak kal.

(4) A köz pon ti költ ség ve tés elõ irány zat-mó do sí tá si kö -
te le zett ség nél kül tel je sü lõ ki adá sai közé tar to zó, a jó vá ha -
gyott elõ irány za tot meg ha la dó, igény be nem vett támo -
gatási ke re tet vissza kell fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés
 javára.

Ellenõrzés

11.  § 

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, el szá mo lá sát a fo lya -
mat ba épí tett elõ ze tes, utó la gos és ve ze tõi el len õr zés ke re -
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té ben, va la mint a mun ka terv ben és a költ ség ve té si szer vek
bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el len õriz ni.

Záró rendelkezés

12.  § 

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 2. na pon lép ha tály -
ba, és ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek re is al kal -
maz ni kell.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

A külügyminiszter
5/2009. (V. 6.) KüM

rendelete

az állami vezetõk külföldi napidíjáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Ksztv.)
76.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás, to váb -
bá az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek köz -
tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok fel té -
te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 7.  §-a alap ján, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  § 

Az R. 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé -
lyek kül föl di na pi dí já nak az egyes or szá gok ra meg ál la pí -
tott össze gét és pénz ne mét e ren de let mel lék le te tartal -
mazza.

2.  § 

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az ál la mi ve ze tõk kül föl di na -
pi díj ár ól  szóló 4/1997. (XII. 29.) KüM ren de let.

Dr. Ba lázs Pé ter s. k.,
kül ügy mi nisz ter

Melléklet 
az 5/2009. (V. 6.) KüM rendelethez

Állami vezetõk külföldi napidíjának az egyes
országokra megállapított összege és pénzneme

AFRIKA Összeg és pénz nem

Al gé ria 43 EUR
An go la 52 USD
Be nin 52 USD
Bis sau-Gu i nea 52 USD
Bots wa na 52 USD
Bur ki na Faso 52 USD
Bu run di 52 USD
Co mo re-szi ge tek 52 USD
Csád 52 USD
Dél-Af ri ka 40 EUR
Dzsi bu ti 52 USD
Egyen lí tõi Gu i nea 52 USD
Egyip tom 40 EUR
Ele fánt csont part 52 USD
Erit rea 52 USD
Eti ó pia 52 USD
Ga bon 52 USD
Gam bia 52 USD
Ghá na 52 USD
Gu i nea 52 USD
Ka me run 52 USD
Ke nya 52 USD
Kon gó 52 USD
Kon gói De mok ra ti kus Köz tár sa ság 52 USD
Kö zép-Af ri kai Köz tár sa ság 52 USD
Le sot ho 52 USD
Li bé ria 52 USD
Lí bia 44 EUR
Ma da gasz kár 52 USD
Ma la wi 52 USD
Mali 52 USD
Ma rok kó 40 EUR
Ma u ri tá nia 52 USD
Ma u ri ti us 52 USD
Mo zam bik 52 USD
Na mí bia 52 USD
Ni ger 52 USD
Ni gé ria 52 USD
Ru an da 52 USD
Sao Tome és Prin ci pe 52 USD
Se y chel le-szi ge tek 52 USD
Si er ra Le o ne 52 USD
Sze ne gál 52 USD
Szo má lia 52 USD
Szu dán 52 USD
Szvá zi föld 52 USD
Tan zá nia 52 USD
Togó 52 USD
Tu né zia 40 EUR
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AFRIKA Összeg és pénz nem

Ugan da 52 USD
Zam bia 52 USD
Zim bab we 52 USD
Zöld-fo ki-szi ge tek 52 USD

AMERIKA Összeg és pénz nem

Ame ri kai Egye sült Ál la mok 52 USD
An ti gua és Bar bu da 52 USD
Ar gen tí na 52 USD
Ba ha ma 52 USD
Bar ba dos 52 USD
Be li ze 52 USD
Ber mu da 52 USD
Bo lí via 52 USD
Bra zí lia 41 EUR
Chi le 40 EUR
Cos ta Rica 52 USD
Do mi ni kai Kö zös ség 52 USD
Do mi ni kai Köz tár sa ság 52 USD
Ecu a dor 52 USD
Gre na da 52 USD
Gu a te ma la 52 USD
Gu y a na 52 USD
Ha i ti 52 USD
Hol land An til lák 52 USD
Hon du ras 52 USD
Ja ma i ca 52 USD
Ka na da 52 USD
Ko lum bia 52 USD
Kuba 52 USD
Me xi kó 52 USD
Mont ser rat 52 USD
Ni ca ra gua 52 USD
Pa na ma 52 USD
Pa ra gu ay 52 USD
Peru 52 USD
Pu er to Rico 52 USD
Sa int Kitts és Ne vis 52 USD
Sa int Lu cia 52 USD
St. Vin cent és Gre na di ne 52 USD
Sal va dor 52 USD
Su ri na me 52 USD
Tri ni dad és To ba go 52 USD
Uru gu ay 52 USD
Ve ne zu e la 52 USD

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA Összeg és pénz nem

Auszt rá lia 40 EUR
Co ok-szi ge tek 52 USD
Fi dzsi-szi ge tek 52 USD
Ki ri ba ti 52 USD
Mars hall-szi ge tek 52 USD
Mik ro né zia 52 USD
Nyu gat-Sza moa 52 USD
Pá pua Új-Gu i nea 52 USD
Sa la mon-szi ge tek 52 USD
Ton ga 52 USD
Tu va lu 52 USD

AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA Összeg és pénz nem

Új-Ka le dó nia 52 USD
Új-Zé land 52 USD
Va nu a tu 52 USD

ÁZSIA Összeg és pénz nem

Af ga nisz tán 52 USD
Azer baj dzsán 52 USD
Bah re in 52 USD
Bang la desh 52 USD
Bhu tan 52 USD
Bru nei 52 USD
Egye sült Arab Emi rá tu sok 52 USD
Fü löp-szi ge tek 52 USD
Grú zia 52 USD
In dia 52 USD
In do né zia 42 EUR
Irak 52 USD
Irán 44 EUR
Iz ra el 52 USD
Ja pán 46 EUR
Je men 52 USD
Jor dá nia 40 EUR
Kam bo dzsa 52 USD
Ka tar 41 EUR
Ka zahsz tán 43 EUR
Kína 42 EUR
Kir gi zisz tán 52 USD
Ko re ai Köz tár sa ság 40 EUR
Ko re ai NDK 52 USD
Ku wa it 40 EUR
La osz 52 USD
Li ba non 52 USD
Ma cao 52 USD
Ma laj zia 40 EUR
Mal dív-szi ge tek 52 USD
Mi an mar 52 USD
Mon gó lia 41 EUR
Ne pál 52 USD
Omán 52 USD
Ör mény or szág 52 USD
Pa kisz tán 41 EUR
Pa lesz ti na 52 USD
Srí Lan ka 52 USD
Sza úd-Ará bia 40 EUR
Szin ga púr 40 EUR
Szí ria 42 EUR
Taj van 40 EUR
Tha i föld 40 EUR
Tö rök or szág 41 EUR
Türk me nisz tán 52 USD
Üz be gisz tán 52 USD
Vi et nam 40 EUR

EURÓPA Összeg és pénz nem

Al bá nia 46 EUR
Auszt ria 43 EUR
Be lo russzia 40 EUR
Bel gi um 42 EUR
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EURÓPA Összeg és pénz nem

Bosz nia-Her ceg ovi na 42 EUR
Bul gá ria 41 EUR
Cip rus 40 EUR
Cseh Köz tár sa ság 40 EUR
Dá nia 46 EUR
Észt or szág 40 EUR
Finn or szág 43 EUR
Fran cia or szág 43 EUR
Gib ral tár 40 EUR
Gö rög or szág 40 EUR
Hol lan dia 42 EUR
Hor vát or szág 40 EUR
Ír or szág 41 EUR
Iz land 43 EUR
Len gyel or szág 40 EUR
Lett or szág 40 EUR
Li ech tens te in 47 EUR
Lit vá nia 40 EUR
Lu xem burg 40 EUR
Ma ce dó nia 42 EUR
Mál ta 40 EUR
Mol do va 41 EUR
Mo na co 43 EUR
Mon te neg ro 43 EUR
Nagy-Bri tan nia 44 EUR
Né met or szág 42 EUR
Nor vé gia 43 EUR
Olasz or szág 42 EUR
Orosz or szág 46 EUR
Por tu gá lia 40 EUR
Ro má nia 42 EUR
Spa nyol or szág 40 EUR
Svájc 45 EUR
Svéd or szág 43 EUR
Szer bia 43 EUR
Szlo vák Köz tár sa ság 40 EUR
Szlo vé nia 40 EUR
Uk raj na 43 EUR
Va ti kán 42 EUR

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

Az Alkotmánybíróság 
53/2009. (V. 6.) AB  

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság a köz tár sa sá gi el nök nek az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett tör -
vény alkot mány elle nességének elõ ze tes vizs gá la tá ra irá -

nyu ló in dít vá nya tár gyá ban – dr. Bra gyo va And rás és
dr. Kiss Lász ló al kot mány bí rók kü lön vé le mé nyé vel –
meg hoz ta az aláb bi

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a hoz zá tar to -
zók kö zöt ti erõ szak  miatt al kal maz ha tó tá vol tar tás ról
 szóló, az Or szág gyû lés 2008. de cem ber 15-ei ülés nap ján
el fo ga dott tör vény 1.  § (1) és (5) be kez dé se alkot mány -
ellenes.

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

INDOKOLÁS

I.

A köz tár sa sá gi el nök az Al kot mány 26.  § (4) be kez dé se
alap ján az Al kot mány bí ró ság hoz for dult és kér te az Or -
szág gyû lés ál tal 2008. de cem ber 15-ei ülés nap ján el fo ga -
dott, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt al kal maz ha tó
tá vol tar tás ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Tör vény)
egyes ren del ke zé sei alkot mány elle nességének elõ ze tes
vizs gá la tát. A köz tár sa sá gi el nök a ki hir de tés re meg kül -
dött tör vény 1.  § (1) és (5) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát az Al kot mány 55.  § (1) be kez -
dé sé nek, 58.  § (1) be kez dé sé nek és 13.  § (1) be kez dé sé nek
sé rel me  miatt kez de mé nyez te, kü lö nös te kin tet tel arra,
hogy a vizs gál ni kért ren del ke zé sek fo ga lom hasz ná la ta túl
szé les [így az Al kot mány 2.  § (1) be kez dés bõl ere dõ jog -
biz ton sá gi kö ve tel mé nyek kel sincs össz hang ban].

Az in dít vá nyo zó ki fej tet te, hogy a ma gyar jog ban a tá -
vol tar tás in téz mé nyét a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény 138/A–139.  §-ai sza bá lyoz zák. Az Or szág -
gyû lés ál tal el fo ga dott, de még ki nem hir de tett Tör vény
a tá vol tar ta tás al kal ma zá sá nak to váb bi le he tõ sé ge it tar tal -
maz za: fel ha tal maz za a rend õrséget ide ig le nes meg elõ zõ
tá vol tar tás, il let ve a pol gá ri el já rás ban a bí ró sá got meg -
elõzõ tá vol tar tás el ren de lé sé re.

A köz tár sa sá gi el nök al kot má nyos sá gi ér vei sze rint az
Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban az Al kot mány 55.  §
(1) be kez dé sé be fog lalt sze mé lyes sza bad ság hoz  való jog,
va la mint az 58.  § (1) be kez dés ben biz to sí tott moz gás sza -
bad ság és tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz  való 
jog szo ro san össze tar to zó jo gok. Ugyan így egy más ra vo -
nat koz tat va ér tel mez he tõ az 1993. évi XXXI. tör vénnyel
ki hir de tett, az em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok
vé del mé rõl  szóló, Ró má ban 1950. no vem ber 4-én kelt
Egyez mény (a továb biak ban: Eu ró pai Egyez mény) 5. cik -
ké be fog lalt sze mé lyes sza bad ság hoz  való jog és az Eu ró -
pai Egyez mény 4. Ki egé szí tõ Jegy zõ köny ve 2. cik ke sze -
rin ti moz gás sza bad ság is. A sze mé lyes sza bad ság maga is
ga ran tál ja a fi zi kai moz gás sza bad sá gát. A Tör vény ál tal
sza bá lyo zott tá vol tar tás in téz mé nye ezen alap jo go kat kor -
lá toz za, ezért meg kell fe lel nie az Al kot mány 8.  § (2) be -

15802 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/62. szám



kez dé sé be fog lalt alap jog-kor lá to zá si kri té ri u mok nak,
ezen be lül a leg eny hébb esz köz el vé nek. Az in dít vá nyo zó
utal arra, hogy a Tör vény sze rin ti tá vol tar tás a tes ti in teg ri -
tás hoz  való jog, a lel ki egész ség és em be ri mél tó ság vé del -
mét szol gál ja. A ma gán sze mé lyek tes ti in teg ri tá sá nak vé -
del me – az Eu ró pai Egyez mény 8. cik ke al kal ma zá sa alap -
ján is – ki ter jed a csa lá don be lü li erõ szak meg aka dá lyo zá -
sá ra. Az alap jog-kor lá to zás ra fi gye lem mel al kot má nyos -
sá gi szem pont ból ugyan ak kor ag gá lyos, hogy a Tör vény
vizs gál ni kért 1.  § (1) be kez dé se és 1.  § (5) be kez dé se az
erõ szak fo gal mát, és a hoz zá tar to zó fo gal mát nem ha tá roz -
za meg egy ér tel mû en az aláb bi ak sze rint:

A Tör vény nem kö ve te li meg bûn cse lek mény el kö ve té -
sé nek gya nú ját a tá vol tar tás el ren de lé sé hez, sõt az erõ szak
fo gal mát rész ben ér tel mez he tet len mó don ha tá roz za meg,
rész ben pe dig túl szé le sen. (Erõ szak nak mi nõ sí ti pél dá ul
a sze xu á lis ön ren del ke zést rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg -
gel ve szé lyez te tõ mu lasz tást is.) A Tör vény értelmé -
ben a bán tal ma zót – a Tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben de fi -
ni ált – erõ szak  miatt ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás cí -
mén 72 órá ra, il let ve meg elõ zõ tá vol tar tás so rán 30 nap ra
az in gat lan el ha gyá sá ra le het kö te lez ni. Az in dít vá nyo zó
sze rint – te kin tet tel az erõ szak fo gal má nak túl tág vol tá ra
is – ez az alap jog-kor lá to zás arány ta lan sá got ered mé nyez.

Szin tén arány ta lan sá got okoz, hogy a Tör vény 1.  §
(5) be kez dé se a hoz zá tar to zó fo gal mát ki tá gít ja, az 1.  §
(1) be kez dé se sze rin ti erõ sza kot el le het kö vet ni „együtt -
élés nél kül ben sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mély” sé rel -
mé re is (így a sa ját ott hon hasz ná la tá nak a meg til tá sa
a ben sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mély el le ni erõ szak ese -
tén is al kal maz ha tó). Az in dít vá nyo zó úgy véli, hogy
a hoz zá tar to zói fo ga lommeg ha tá ro zás ál tal túl tág az a sze -
mé lyi kör, akit a tá vol tar tás érint het.

Az in dít vá nyo zó vé gül fel ve ti, hogy a Tör vény 1.  § (1)
és (5) be kez dé se i ben ta lál ha tó fo gal mak pon tat lan sá ga az
Al kot mány 13.  §-ába fog lalt tu laj don hoz  való jog sé rel mét 
is ered mé nyez he ti. A bán tal ma zó val szem ben az ide ig le -
nes meg elõ zõ tá vol tar tás és a tá vol tar tás at tól füg get le nül
al kal maz ha tó, hogy õ a kö zö sen hasz nált in gat lan tu laj do -
no sa-e vagy sem, ami még ön ma gá ban – a tes ti in teg ri tás -
hoz  való jog vé del me  miatt – el fo gad ha tó, de a part ta la nul
tág és rész ben ér tel mez he tet len fo gal mak ál tal el ren del he -
tõ tá vol tar tás a tu laj don jog arány ta lan kor lá to zá sát ered -
mé nye zi.

II.

1. Az Al kot mány érin tett ren del ke zé sei sze rint:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, demokra -
tikus jog ál lam.

(...)

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

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

(...)
55.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ki nek joga

van a sza bad ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra, sen kit sem le -
het sza bad sá gá tól más ként, mint a tör vény ben meg ha tá ro -
zott okok ból és a tör vény ben meg ha tá ro zott el já rás alap ján 
meg fosz ta ni.

(...)
58.  § (1) Min den kit, aki tör vényesen tar tóz ko dik Ma -

gyar or szág te rü le tén – tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek
ki vé te lé vel – meg il let a sza bad moz gás és a tar tóz ko dá si
hely sza bad meg vá lasz tá sá nak joga, be le ért ve a la kó hely
vagy az or szág el ha gyá sá hoz  való jo got is.

(...)
59.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den kit meg il let

a jó hír név hez, a ma gán la kás sért he tet len sé gé hez, va la mint 
a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez  való jog.”

2. A Tör vény I. Fe je ze té nek „Ér tel me zõ rendelke -
zések” cí met vi se lõ 1.  §-a sze rint:

„(1) Hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak nak mi nõ sül a bán -
tal ma zó ál tal a bán tal ma zott sé rel mé re meg valósított,
a mél tó sá got, az éle tet, a sze xu á lis ön ren del ke zés hez  való
jo got, to váb bá a tes ti és lel ki egész sé get sú lyo san és köz -
vet le nül, vagy rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg gel ve szé -
lyez te tõ te vé keny ség, vagy mu lasz tás (a továb biak ban:
hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak).

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

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

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

(5) E tör vény al kal ma zá sá ban hoz zá tar to zó nak kell te -
kin te ni a Ptk. 685.  §-a b) pont já ban meg ha tá ro zott kö ze li
hoz zá tar to zó kat és hoz zá tar to zó kat, va la mint a volt há zas -
tár sat, a volt élet tár sat, a volt je gyest, a gond no kot, a gond -
nok ol tat, a gyá mot, a gyám ol tat, to váb bá együtt élés nél kül
ben sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mélyt e kap cso lat fenn ál -
lá sa alatt vagy után.

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

III.

1.1. A csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel lé pést (illet ve
en nek esz köz rend sze rét) elõ ször a nõk hát rá nyos meg kü -
lön böz te té sé vel és a nõk el le ni erõ szak meg szün te té sé vel
fog lal ko zó nem zet kö zi do ku men tu mok érin tet ték. Egyik
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ilyen elsõ do ku men tum, az ENSZ Köz gyû lé se ál tal 1979.
de cem ber 18-án New York ban el fo ga dott, a nõk kel szem -
be ni diszk ri mi ná ció min den for má já nak fel szá mo lá sá ról
 szóló Egyez mény (ENSZ CEDAW Egyez mény), ame lyet
a bel sõ jog ba az 1982. évi 10. tvr. hir de tett ki. Az ENSZ
CEDAW Egyez mény de fi ni ál ta a nõk el le ni diszk ri mi ná -
ció fo gal mát (I. rész I. cikk), il let ve a jog al ko tás ra vo nat -
ko zó aján lá so kat tett. Így töb bek kö zött szor gal maz ta
a fér fi ak és nõk egyen lõ sé gé nek al kot mány ba ik ta tá sát, il -
let ve ál la mi kö te le zett sé get arra, hogy: „meg fe le lõ jog sza -
bá lyo kat és más in téz ke dé se ket fo gad nak el, ide ért ve
– szük ség ese tén – a szank ci ó kat is, a nõk kel szem be ni
min den faj ta meg kü lön böz te tés meg til tá sa vé gett” [I. rész
2. a) b) pont]. Az Egyez mény lét re hoz ta a nõk kel szem be -
ni erõ szak fel szá mo lá sá val fog lal ko zó CEDAW Bi zott sá -
got, amely több aján lást fo gal ma zott meg e tárgy ban.

A csa lá don be lü li erõ szak meg elõ zé se szem pont já ból
ki eme len dõ az ENSZ Köz gyû lé se ál tal 1993. de cem ber
20-án New Yorkban el fo ga dott a nõk el le ni erõ szak fel szá -
mo lá sá ról  szóló Nyi lat ko zat (az ENSZ Köz gyû lés
48/104. szá mú ha tá ro za tá val ki hir de tett Nyi lat ko zat). A
Nyi lat ko zat a nõk el le ni erõ szak hoz so rol ja a csa lá don be -
lü li tett le ges, lel ki és sze xu á lis erõ sza kot. A Nyi lat ko zat
je len tõ sé ge ab ban áll, hogy ko ráb ban job bá ra a ma gán -
szfé ra kö ré be so rolt cse lek mé nye ket köz ügy nek te kin ti. A
Nyi lat ko zat az ál la mok kö te le zett sé gé vé te szi, hogy igaz -
ga tá si, pol gá ri jogi és bün te tõ jo gi szank ci ó kat al kos sa nak
a nõk el le ni erõ sza kos cse lek mé nyek meg elõ zé sé re; jog al -
ko tás út ján is gon dos kod ni kell ar ról, hogy a nõk ne vál -
has sa nak újra ál do zat tá; ki mond ta vé gül, hogy a csa lá don
be lü li erõ szak ról sta tisz ti kát kell ké szí te ni és nyil vá nos -
ság ra kell hoz ni.

Az ENSZ Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta ná csa Em be ri Jogi
Bi zott sá ga – a csa lá don be lü li erõ szak ke ze lé sé re vo nat ko -
zó an 1996-ban – ún. „jog al ko tá si mo dellt” mu ta tott be. A
mo dell – azon túl, hogy fo ga lommeg ha tá ro zá sok kal
igyek szik se gí te ni (az egy sé ges fel lé pés felé te rel ni) a jog -
al ko tá si tö rek vé se ket – ki fe je zet ten szól az ún. „ide ig le nes
kor lá to zó vég zés rõl” és a ,,vé del mi vég zés rõl”. Ezek a jog -
in téz mé nyek már a bán tal ma zó tá vol tar tá sát cé loz ták meg
an nak a tö rek vés nek a je gyé ben, hogy az el kö ve tõt adott
eset ben a csa lá di ott hon el ha gyá sá ra is kö te lez ni lehessen.

A nõk kel szem be ni hát rá nyos meg kü lön böz te tés min -
den for má já nak ki kü szö bö lé sé rõl  szóló, 1979. de cem ber
18-án, New York ban el fo ga dott Egyez mény Ki egé szí tõ
Jegy zõ köny vét a 2001. évi LX. tör vény hir de tet te ki. A
Jegy zõ könyv ré szes ál la mai – így Ma gyar or szág is – el is -
mer ték a Nõk kel Szem be ni Hát rá nyos Meg kü lön böz te tés
Ki kü szö bö lé sé vel Fog lal ko zó Bi zott ság ille té kességét
a Jegy zõ könyv 2. cik ke sze rint be nyújt ha tó egyé ni pa nasz
esetén.

Mind ezek mel lett meg kell em lí te ni a gyer me kek jo ga i -
val kap cso la tos ENSZ Egyez ményt (a Gyer mek jo ga i ról
 szóló, New York ban, 1989. no vem ber 20-án kelt Egyez -
ményt), ame lyek a gyer me kek egész sé ges fej lõ dé se szem -

pont já ból kö ze lí te nek az erõ szak fel szá mo lá sá nak szük sé -
ges sé gé hez.

1.2. Nem csak az ENSZ, ha nem az Eu ró pa Ta nács ke re -
tei kö zött is szá mos do ku men tum szü le tett a csa lá don be -
lü li erõ szak el le ni fel lé pés tár gyá ban. Az Eu ró pa Ta nács
Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak 1985. évi 4. szá mú Aján lá sa
a ,,csa lá don be lü li erõ szak ról” cí met vi se li. Az Aján lás ki -
eme li, hogy fel kell hív ni a fi gyel met a csa lá don be lü li erõ -
szak nagy ság rend jé re, ko moly sá gá ra és jel leg ze tes sé ge i re. 
Konk rét in téz ke dé si ja vas la to kat fo gal maz meg: szol gál ta -
tá so kat kell lét re hoz ni az ál do za tok biz ton sá ga ér de ké ben,
ugyan ak kor az el kö ve tõk szá má ra re ha bi li tá ci ós prog ra -
mo kat kell ki ala kí ta ni. Vé del met kell biz to sí ta ni a csa lá -
don be lü li erõ szak ügye i ben ta nús ko dók nak, il let ve ki fe je -
zi azt az igényt, hogy az ilyen ügyek kel fog lal ko zó nyo mo -
zó ha tó ság, vád ha tó ság és bí ró ság ré szé rõl kü lön le ges
szak ér te lem mel ren del ke zõ személyek járjanak el.

1992-ben az Eu ró pa Ta nács fel ál lí tot ta a nõk és a fér fi ak 
kö zöt ti egyen lõ ség gel fog lal ko zó bi zott sá got (CDEG),
amely de monst rál ta, hogy az egyen lõ ség min den te rü le ten
 való biz to sí tá sa pri o ri tás nak mi nõ sül az Eu ró pa Ta nács
szá má ra.

Az Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé sé nek 1450
(2000) szá mú Aján lá sa a nõk el le ni erõ szak Eu ró pá ban
cím mel je lent meg. Az Aján lás a nõk el le ni erõ szak min -
den for má já nak a fel szá mo lá sát tûz te cél já ul, a Köz gyû lés
a Mi nisz te ri Bi zott ság nak (e tár gyat érin tõ en) azt az aján -
lást tet te, hogy dol goz zon ki egy olyan prog ra mot, amely -
nek cél ja – töb bek kö zött – a csa lá don be lü li erõ szak va la -
mennyi for má ja meg til tá sá nak be ve ze té se a jog rend sze -
rek be; s „a nõk szá má ra na gyobb vé de lem biz to sí tá sa, pél -
dá ul olyan ren del ke zé sek kel, ame lyek meg tilt ják az erõ -
sza kos férj szá má ra a kö zös la kás ba  való be lé pést, és olyan 
in téz ke dé sek kel, me lyek cél ja a bün te té sek és íté le tek
meg fe le lõ mó don  való végrehajtása.”

Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá gá nak 2002. évi
5. szá mú Aján lá sa át fo gó prog ra mot tar tal maz (a jog al ko -
tá si fel ada tok tól, a mé dia sze re pén át, a kü lön bö zõ jog ági
szank ci ók al kal ma zá sá ig) a nõk el le ni erõ szak kü lön bö zõ
meg nyil vá nu lá sa i nak fel szá mo lá sa ér de ké ben. A csa lá don 
be lü li erõ szak vo nat ko zá sá ban az Aján lás hang súlyt he -
lyez az „in ter ven ci ós prog ra mok ra” az erõ szak el kö ve tõi
szá má ra; fel adat tá te szi a csa lá don be lü li erõ szak va la -
mennyi for má já nak bün te ten dõ vé nyil vá ní tá sát; in téz ke -
dé sek meg fon to lá sát an nak ér de ké ben, hogy:

– ,,a rend õrség be lép hes sen a ve szé lyez te tett sze mély
la ká sá ba, õri zet be ve gye az el kö ve tõt és biz to sít sa, hogy
az il le tõ meg je le nik a bí ró ság elõtt;”

– ,,a bí ró ság – az ál do za tok vé del mét cél zó ide ig le nes
in téz ke dés ként – meg tilt has sa az el kö ve tõ szá má ra, hogy
az ál do zat tal kap cso lat ba lép jen, vele kom mu ni kál jon,
vagy a kö ze lé be men jen, hogy bi zo nyos meg ha tá ro zott te -
rü le ten tar tóz kod jon vagy oda be lép jen;” ...

Az Aján lás to váb bá hang súlyt he lyez a ci vil (nem-kor -
mány za ti) szer ve ze tek be vo ná sá ra a csa lá don be lü li erõ -
szak prob lé má já nak ke ze lé sé re.
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Az Eu ró pa Ta nács leg utób bi 2008 szep tem be ré ben kelt
össze fog la ló je len té se újra nyo ma té ko sít ja, hogy a nõk el -
le ni erõ szak, azon be lü li a csa lá don be lü li erõ szak el le ni
fel lé pés az em be ri jo gok vé del mé ben tett in téz ke dés.
(Európ a Ta nács ke re té ben fel ál lí tott mun ka cso port je len -
té se a nõk el le ni erõ szak ról, be le ér ve a csa lá don be lü li erõ -
sza kot is; Stras bo urg; 2008. szep tem ber)

1.3. Meg ál la pít ha tó te hát, hogy a csa lá don be lü li erõ -
szak kal kap cso la tos fel lé pés nem zet kö zi do ku men tu mai
a nõk el le ni hát rá nyos meg kü lön böz te tés meg szün te té sé -
tõl ju tot tak el a csa lá don be lü li erõ szak fel szá mo lá sá nak
tár gyá ig. Ez utób bi im már egy komp lex in téz ke dés-együt -
test fel té te lez. En nek to váb bi ele mei, hogy a csa lá don be -
lü li erõ szak ál do za ta bár ki – azaz bár me lyik há zas társ,
gyer mek, együtt élõ szü lõ – le het, il let ve a prob lé ma meg -
ol dá sá nak ré sze kell, hogy le gyen a má sik fél, a bán tal ma -
zó be vo ná sa (adott eset ben gyó gyí tá sa) is (lásd a fent em lí -
tett in ter ven ci ós prog ra mo kat). Rög zí tést nyert, hogy
a csa lá don be lü li erõ szak ke ze lé se a ha tó ság (rend õrség,
bí ró ság) ré szé rõl spe ci á lis fel ké szü lést kí ván, azt be kell
épí te ni a kép zés be. Nagy sze re pe van a tá jé koz ta tás nak és
a ci vil szer ve ze tek be vo ná sá nak a konf lik tu sok ke ze lé sé -
be, il let ve olyan in téz mény rend szer re van szük ség, ami
„vész hely zet ben azon nal se gít sé get tud nyúj ta ni”. Maga
a ,,tá vol tar tás” mint jog in téz mény e komp lex fel té tel rend -
szer egé szé be ágyaz va ér tel mez he tõ, s e fel té tel rend szer
mi nõ sé gé tõl függ annak hatékonysága.

2. Az egyes ál la mok csa lá don be lü li erõ szak kal – s
ezen be lül a tá vol tar tás va la mi lyen for má já val – kap cso la -
tos jog al ko tá sa je len tõs el té rést mu tat, nem csak a ten ge -
ren túl és az eu ró pai ál la mok vi szo nyá ban, de az eu ró pai ál -
la mok kö zött is. Má sok az in téz ke dé sek be ve ze té sé nek
kez de ti mo tí vu mai is.

2.1. A tá vol tar tás jog in téz mé nyé nek egyik ko rai elõz -
mé nye az ame ri kai Du luth vá ros ban ki dol go zott meg ol -
dás, ame lyet a ké sõb bi ek ben több he lyen min tá nak te kin -
tet tek (az ún. Du luth mo dell). Itt prog ra mot dol goz tak ki
a Csa lá don Be lü li Erõ szak Ke ze lé sé re (DAIP), amely nek
ke re té ben 1974 és 1979 kö zött jog al ko tás sal és kü lön bö zõ
in téz ke dé sek be ve ze té sé vel pró bál tak fel lép ni a csa lá don
be lü li erõ szak el len. E prog ram a mel lett, hogy igen nagy
hang súlyt he lye zett a ci vil szer ve ze tek se gít sé gé re (pl.
24 órán be lül szak em be re ket kül de nek a bán tal ma zott hoz), 
konk rét jogi lé pé se ket is be ve ze tett. Így a rend õrség szá -
má ra le he tõ vé tett ék, hogy a bán tal ma zót õri zet be ve gye
le tar tóz ta tá si pa rancs nél kül is, de a köz igaz ga tá si/ren dé -
sze ti in téz ke dé sen túl a pol gá ri és bün te tõ bí ró sá gi in téz ke -
dé sek szé les ská lá ját is fel vo nul tat ták (át me ne ti ren del ke -
zé sek a kö zös tu laj don hasz ná la tá ról, a szü lõi fel ügye le ti
jog gya kor lá sá ról, vagy bün te tõ bí ró ság pró ba idõt, je lent -
ke zé si kö te le zett sé get, kap cso latfel vé te li ti lal mat stb. ír hat 
elõ). A mo dell ben a cél az erõ szak meg szün te té se és nem
pe dig a há zas ság fel bon tá sa, ezért hang súlyt he lyez tek
a bán tal ma zó se gí té sé re, „vissza ve ze tés re” is (amely ben

szin tén ci vil szer ve ze tek vál lal tak ak tív sze re pet). Az ún.
Du luth Modelltör vény sze rint „csa lá don be lü li erõ szak”
csa lád tag, vagy a csa lád hoz tar to zó más személy által
elkövetett:

– fi zi kai bán tal ma zá sa csa lád tag nak vagy csa lád hoz
tar to zó más sze mély nek, en nek kí sér le te;

– a fi zi kai bán tal ma zás tól  való fé le lem elõ idé zé se csa -
lád tag ban, vagy csa lád hoz tar to zó más sze mély ben;

– an nak elõ idé zé se – erõ szak kal, az erõ szak kal  való fe -
nye ge tõ zés sel, vagy kény sze rí tés sel –, hogy csa lád tag,
vagy csa lád hoz tar to zó más sze mély aka ra ta el le né re sze -
xu á lis te vé keny ség ben ve gyen részt.

A Du luth Modelltör vény a ké sõb bi ek ben irány adó volt
az Egye sült Ál la mok ban az egyes ál la mok tör vényhozása
szá má ra, több ál lam ban be ve zet ték a he lyi vi szo nyok hoz
iga zí tott ki egé szí té sek kel.

2.2. Az eu ró pai jog rend szert te kint ve meg ál la pít ha tó,
hogy egy részt a bün te tõ jog ke re té ben meg valósuló esz kö -
zök áll nak ren del ke zés re (a tá vol tar tás al kal ma zá sa, mint
bün te tõ jo gi in téz ke dés), más részt azon ban ta lál ha tunk
szá mos más olyan meg ol dást is, amely a csa lá don be lü li
erõ szak ra komp lex – több jog ág ál tal sza bá lyo zott – esz -
köz rend szer rel lép fel. A bün te tõ jo gi esz kö zök kö zött ki
kell emel nünk, hogy több or szág ban (Por tu gá li á ban, Spa -
nyol or szág ban, Len gyel or szág ban, Szlo vá ki á ban) a csa lá -
don be lü li erõ szak sui ge ne ris bûn cse lek mény. Ezek ben az 
ese tek ben az el kö ve té si ma ga tar tás (ami ál ta lá ban a fi zi kai
és lel ki/pszi chi kai/men tá lis bán tal ma zás), és a bán tal ma -
zot ti kört (ami szé le sebb ugyan mint a há zas társ és élet társ, 
de nem megy túl az együtt élõ sze mé lyek kö rén) a bün te tõ -
jog ál tal meg ha tá ro zott. Az el já rás mind ké re lem re, mind
hi va tal ból indulhat.

A komp lex in téz ke dé sek kö zül az oszt rák tör vényt kell
ki emel ni. A tör vény a tá vol tar tás ma gyar or szá gi be ve ze té -
se kap csán több vo nat ko zás ban is min ta ként sze re pelt. Az
oszt rák meg ol dás lé nye gé ben a Du luth-mo dell sze rint fel -
épí tett meg elõ zé si rend sze ren ala pul: a ci vil szer ve ze tek,
rend õrség, a csa lád jo gi bí ró ság és a bün te tõ igaz ság szol -
gál ta tás egy aránt sze rep hez jut nak. E mo dell ben a tá vol -
tar tás nak két fá zi sa van. Az elsõ fá zis a rend õrségnek szé -
les sze re pet biz to sít: a rend õr ki tilt hat ja a fe let a kö zös la -
kás ból, il let ve a hely szín re  való vissza té rést meg tilt hat ja
10 na pig. Mi vel az alap jo gok ba  való erõ tel jes be avat ko -
zás ról van szó, ezért a rend õri in téz ke dés el len pa nasszal
le het élni a köz igaz ga tá si ta nács nál, de et tõl füg get le nül
a rend õr hely szí nen ho zott in téz ke dé sét bel sõ rend õrségi
el já rás ré vén 48 órán be lül kö te le zõ fe lül vizs gál ni (en nek
ke re té ben a ti lal mat meg is le het szün tet ni). A má so dik fá -
zis ban a bán tal ma zott kér he ti, hogy a csa lád jo gi bí ró ság
bo csás son ki ide ig le nes ha tá ro za tot, amely az el til tást to -
váb bi 10 nap pal meg hosszab bít hat ja. Ezen idõ alatt le het
kér ni vé del mi ha tá ro zat meg ho za ta lát is, ami há rom hó na -
pig ma rad hat ha tály ban (vé del mi ha tá ro zat ki bo csá tá sa
ese tén a bán tal ma zó nak vissza té rés re ak kor sincs le he tõ sé -
ge, ha a sér tett vissza kí ván ná fo gad ni). Bûn cse lek mény
ese tén ter mé sze te sen a bán tal ma zó el len bün te tõ el já rás in -
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dul. Mind ezek ki egé szí té se ként a bán tal mazot tak meg se -
gí té sé re, és a bán tal ma zók re ha bi li tá ci ó já ra az ál lam
intervenciós központokat hozott létre.

2.3. A nem zet kö zi ta pasz ta lok alap ján meg ál la pít ha tó,
hogy a csa lá don be lü li erõ szak ke ze lé se ki lé pett a ma gán -
szfé ra kö ré bõl, fel szá mo lá sa köz üggyé vált. A jogi sza bá -
lyo zás e vál to zást, mint ten den ci át kö ve ti. Ugyan ak kor az
is lát ha tó, hogy a tá vol tar tás sal – mint a bün te tõ jog kö rén
kí vül a rend õrhatóság ál tal el ren del he tõ kény szer in téz ke -
dés sel – szem ben jogi (és jo gon túli) ag gá lyok egy aránt
meg fo gal ma zód tak:

– A tá vol tar tás rend õrhatósági el ren de lé sé vel kap cso -
lat ban idõ rõl idõ re fel me rül, hogy a sze mé lyi sza bad sá got
sú lyo san kor lá toz za a sa ját la kás el ha gyá sá nak elõ írása.
Az alap jo gok ba tör té nõ erõs be avat ko zás ról van szó, ezért
vagy több letga ran ci ák szük sé ge sek (pl. pa nasz az el ren de -
lés el len, bí ró sá gi meg hall ga tás, a tá vol tar tás ki szá mít ha tó
ide jé nek pon tos sza bá lyo zá sa), és/vagy az el ren del he tõ ség 
oka it kell ob jek tív szem pon tok sze rint meg ha tá roz ni (pl.
éle tet, tes ti ép sé get, egész sé get vagy a sze mé lyi sza bad sá -
got sér tõ bûn cse lek mény, vagy az ez zel  való fe nye ge tés el -
há rí tá sa).

– A gya kor lat ál tal fel ve tett ag gá lyok sze rint a tá vol tar -
tá si idõ el tel tét köve tõen az újabb konf lik tu sok ki ala ku lá -
sá nak ve szé lye még in kább meg nõ het; ha in téz mé nye sen
nem meg ol dott a bán tal ma zó el he lye zé se, ez kri mi na li zá ló 
ha tá sú is le het; vé gül nem zár ha tó ki a tá vol tar tás in téz mé -
nyé vel  való vissza élés (a vá lás egyik tak ti kai esz kö zé vé
vál hat).

Ezen ag gá lyok  miatt a kü lön bö zõ ál la mok ban be ve ze -
tett esz kö zö ket il le tõ en nem be szél he tünk egy sé ges ség rõl,
de a cél – a nem zet kö zi do ku men tu mok ál tal is tá mo ga tot -
tan – azo nos: az ál do za to kat a jog esz kö ze i vel is vé de ni
kell.

3.1. Ma gyar or szá gon a part ner bán tal ma zás el le ni fel lé -
pés egyik elsõ do ku men tu ma a csa lá don be lü li erõ szak
meg elõ zé sé re és ha té kony ke ze lé sé re irá nyu ló nem ze ti
stra té gia ki ala kí tá sá ról  szóló 45/2003. (IV. 16.) OGY ha tá -
ro zat. A ha tá ro zat ban az Or szág gyû lés – töb bek kö zött –
fel kér te a Kor mányt, hogy „az erre sza ko so dott tár sa dal mi
szer ve ze tek be vo ná sá val 2004. már ci us 31-ig dol goz za ki
és ter jessze az Or szág gyû lés elé az aláb bi tör vény -
javaslatokat:

a) az ún. »tá vol tar tó ren del ke zés« be ve ze té se a ma gyar
jog ba;

b) a csa lád ban (együtt élõ vagy már szét vált csa lád ta -
gok kö zött), kö zös ház tar tás ban, egyéb in tim, sze mély kö zi 
kap cso la ton be lül, va la mint in téz mény ben együtt élõk kö -
zött el kö ve tett erõ szak (a továb biak ban: csa lá don be lü li
erõ szak) ese te i ben a bí ró sá gok és a ha tó sá gok elõt ti el já rá -
sok ban so ron kí vü li ség (gyor sí tott el já rás) biz to sí tá sa;

c) a ren del ke zés re álló ta nú vé del mi sza bá lyok meg erõ -
sí té se, ille tõ leg to váb bi ta nú vé del mi sza bá lyok meg ál la pí -
tá sa an nak ér de ké ben, hogy a tör vény meg fe le lõ ha té kony -
ság gal véd je a csa lá don be lü li erõ szak ál do za ta i nak, ille tõ -

leg ta nú i nak a sze mé lyes biz ton sá gát és em be ri mél tó sá gát 
ta nús ko dá suk ese tén.”

Még ugyan eb ben az év ben az Or szág gyû lés meg hoz ta
a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á já ról  szóló
115/2003. (X. 28.) OGY ha tá ro za tot. Az OGY ha tá ro zat
ér tel mé ben tör vényalkotási fel adat: „Az ide ig le nes
(72 órás) és hosszabb tar tal mú »tá vol tar tó« ma ga tar tá si
sza bály al kal ma zá si fel té te le i nek meg te rem té se.” Az OGY 
ha tá ro zat a rend õrséggel és a nyo mo zó ha tó sá gok kal kap -
cso la tos ré szé ben ki eme li, hogy „A csa lá don be lü li erõ -
szak  miatt fo ga na to sí tott rend õri, ha tó sá gi el já rás ke re té -
ben in do kolt eset ben ha la dék ta la nul kez de mé nyez ni kell
az ál lam igaz ga tá si el já rás ban meg te rem ten dõ a »tá vol ság -
tar tás ra« vo nat ko zó el já rás meg in dí tá sát”. Az OGY ha tá -
ro zat ki fe je zet ten a komp lex, a több jog ágat érin tõ rend -
szer meg valósítását szor gal maz za, to váb bá ki tér a mé dia
és a nem-kor mány za ti szer vek sze re pé re is. Ezen OGY ha -
tá ro zat vég re haj tá sá ra adta ki a Kor mány az 1009/2004.
(II. 26.) Korm. ha tá ro za tát a ,,tár sa dal mi bûn meg elõ zés
nem ze ti stra té gi á ja rö vid, kö zép- és hosszú távú cél ja i nak
vég re haj tá sá val kap cso la tos kor mány za ti fel ada tok ról”
cím mel. A Kor mány ha tá ro zat II/C. pont ja a ,,csa lá don be -
lü li erõ szak meg elõ zé se” kap csán ki lenc pont ból álló in -
téz ke dé si ter vet tar tal maz. A Kor mány ha tá ro zat a tá vol tar -
tás be ve ze té sét tény ként ke ze li, a II/C. 1. b) pont ér tel mé -
ben „b) A tá vol tar tás sal kap cso la tos sza bá lyok ha tály ba lé -
pé sét köve tõen azok ér vé nye sü lé sét fel tá ró jel le gû elem -
zés ben kell ér té kel ni.”

3.2. Mind ezen elõz mé nyek után a Kor mány 2004 áp ri -
li sá ban be ter jesz tet te „a csa lá don be lü li erõ szak  miatt al -
kal maz ha tó tá vol tar tás ról  szóló” T/9837. szá mú tör -
vényjavaslatát. A tör vényjavaslathoz kap cso ló dó ál ta lá -
nos in do ko lás 3.3. pont ja sze rint „A tá vol tar tás be ve ze té -
sé vel a Ja vas lat fõ képp az oszt rák ta pasz ta la tok ra tá masz -
ko dik.” A Ja vas lat a tá vol tar tás két mód ját kí ván ta be ve -
zet ni: az ide ig le nes tá vol tar tó ha tá ro zat és a tá vol tar tó ha -
tá ro zat for má já ban. Az ide ig le nes tá vol tar tás sal kap cso la -
tos el já rást a rend õrség ha tás kö ré be utal ja, meg hosszab bí -
tott idõ tar ta ma sem ha lad hat ja meg a 20 na pot. A Ja vas lat
ér tel mé ben „tá vol tar tó ha tá ro za tot” bí ró sá gi el já rás ban
(mind pol gá ri pe res el já rás ban, mind bün te tõ el já rás ban)
le het hoz ni, ide je ma xi mum hat hó nap, ame lyet há rom hó -
nap pal meg le het hosszab bí ta ni. Mind az ide ig le nes tá vol -
tar tás, mind a tá vol tar tás sza bá lyai kö zött sze re pel, hogy
ha a bán tal ma zó az el he lye zé sé rõl nem tud gon dos kod ni,
ak kor az ál lan dó la kó he lyé hez, il let ve a tar tóz ko dá si he -
lyé hez leg kö ze lebb esõ haj lék ta lan sze mé lye ket el lá tó in -
téz mé nyek szol gál ta tá sa it veheti igénybe.

A T/9837. szá mú tör vényjavaslat par la men ti vi tá ja el -
kez dõ dött, de a Ja vas lat ból – az azt ért szá mos bí rá lat és
vita ha tá sá ra – nem lett tör vény, a Kor mány a tör -
vényjavaslatot vissza von ta.

3.3. A fen ti e ket köve tõen 2005 no vem be ré ben a Kor -
mány be nyúj tot ta a T/18090. szá mú tör vényjavaslatát
a bün te tõ el já rás ról  szóló tör vény át fo gó mó do sí tá sá ra. Az
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elõ ter jesz tés – sza kít va a T/9837. szá mú ja vas lat több jog -
ágat érin tõ mo dell jé vel, csak – a bün te tõ el já rás sza bá lya in
be lül he lyez te el a tá vol tar tás ra, mint új kény szer in téz ke -
dés re vo nat ko zó sza bá lyo zást. A bün te tõ el já rás ról  szóló
1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban: Be.) módosítá -
sáról  szóló 2006. évi LI. tör vény – a Be. mó do sí tás ke re té -
ben – a 2006. jú li us 1-jével ha tály ba lép tet te a Be. új
138/A. és 138/B.  §-ait, ame lyek ben a lak hely el ha gyá si ti -
la lom és a házi õri zet mel lett nyert sza bá lyo zást a tá vol tar -
tás jog in téz mé nye. A mó do sí tás nem al ko tott új bün te tõ jo -
gi tény ál lást a csa lá don be lü li erõ szak ról. A tör vényhez
kap cso ló dó in do ko lás ki fej tet te, hogy „A ha tá lyos jog ban
ki me rí tõ en és pon to san sze re pel nek azok a tör vényi tény -
ál lá sok, ame lyek be va la mennyi csa lá don be lül elkövet -
hetõ jog sér tés be il leszt he tõ. A Bün te tõ Tör vény könyv ben
je len leg hu szon hat olyan tör vényi tény ál lás ta lál ha tó,
ame lyek a fi zi kai, a pszi chi kai, a sze xu á lis abú zust, va la -
mint az el ha nya go lást fog lal ják ma guk ba, és ame lyek
a csa lá don be lü li em be ri leg és jo gi lag el ítél he tõ cse lek mé -
nye ket tel jes kö rû en fel öle lik.” A Be. ke re té ben sza bá lyo -
zott – je len leg is ha tály ban lévõ – tá vol tar tás te hát bün te tõ -
el já rá si kény szer in téz ke dés (az elõ ze tes le tar tóz ta tás al ter -
na tí vá ja). Cél ja, hogy „az el já rá sok el hú zó dá sa mel lett is
meg fe le lõ és gyors vé del mi esz közt biz to sít son a sér tett ré -
szé re az el já rás jog erõs be fe je zé se elõtt az zal, hogy a bi zo -
nyí tá si el já rás si ke rét elõ se gí ti.” El ren de lé sé re ki zá ró lag
a bí ró ság jo go sult [138/A.  § (4) be kez dés], idõ tar ta ma
15–30 na pig ter jed het [Be. 138.  § (1) be kez dé se]. A Be.
138/A.  § (1) be kez dé se a tá vol tar tás kap csán alapjogi
korlátozásról szól. E szerint:

„138/A.  § (1) A tá vol tar tás a ter helt sza bad moz gás hoz
és a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz  való jo gát
kor lá toz za. A tá vol tar tás ha tá lya alatt álló ter helt a bí ró ság
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott sza bá lyok sze rint kö te les

a) a meg ha tá ro zott la kást el hagy ni, és on nan a bí ró ság
ál tal meg ha tá ro zott ide ig tá vol ma rad ni,

b) a meg ha tá ro zott sze mély tõl, ille tõ leg e sze mély
 lakó- és mun ka he lyé tõl, az e sze mély ál tal lá to ga tott ne ve -
lé si és ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény tõl, gyógy ke ze lés cél já -
ból rend sze re sen lá to ga tott egész ség ügyi in téz mény tõl,
val lás gya kor lá sa so rán rend sze re sen lá to ga tott épü let tõl
a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott ide ig ma gát tá vol tartani,

c) tar tóz kod ni at tól, hogy a meg ha tá ro zott sze méllyel
köz vet le nül vagy köz vet ve érint ke zés be lép jen.”

Az el ren del he tõ ség köre a Be. rend sze ré ben pon to san
meg ha tá ro zott: a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse -
lek mény meg ala po zott gya nú ja kor ... ha meg ala po zot tan
fel te he tõ, hogy a la kó kör nye zet ben ha gyá sa ese tén

„a)  a sér tett tanú be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té -
sé vel meg hi ú sí ta ná, meg ne he zí te né, vagy ve szé lyez tet né
a bi zo nyí tást, il let ve

b) a meg kí sé relt vagy elõ ké szí tett bûn cse lek ményt
vég hez vin né, vagy a sér tett sé rel mé re újabb sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ményt kö vet ne el.”
[138/A.  § (2) be kez dés]

Lát ha tó, hogy a Be.-ben sza bá lyo zott tá vol ta rtás nak
csak rész ben cél ja a csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel lé pés, 
e jog in téz mény – ahogy az elõ ze tes le tar tóz ta tás, a lak -
hely el ha gyá si ti la lom vagy a házi õri zet – a bün te tõ el já rás
si ke rét szol gál ja. A Be. idé zett mó do sí tá sá val pár hu za mo -
san a tá vol tar tás igaz ga tá si jel le gû rend õri in téz ke dés ként
 való be ve ze té sé re nem ke rült sor.

Min den nek kö vet kez té ben a tár sa dal mi bûn meg elõ zés
nem ze ti stra té gi á já nak vég re haj tá sá ról  szóló – je len leg ha -
tá lyos – 1035/2008. (V. 30.) Korm. ha tá ro zat ban már nem
sze re pel nek a tá vol tar tás sal kap cso la tos fel ada tok [szem -
ben az e tárgy ban ko ráb ban ha tá lyos fen tebb idé zett
1009/2004. (II. 26.) Korm. ha tá ro zat tal, il let ve az ezt kö -
ve tõ 1036/2005. (IV. 21.) Korm. és 1016/2007. (III. 20.)
Korm. ha tá ro za tok kal].

A ma gyar jog rend szer ben a tá vol tar tás te hát a bün te tõ -
jo gi esz kö zök kö ré ben nyert ez idá ig sza bá lyo zást.

3.4. Mind ezek után 2008 szep tem be ré ben hat or szág -
gyû lé si kép vi se lõ tör vényjavaslatot nyúj tott be „a csa lá -
don be lü li erõ szak  miatt al kal maz ha tó tá vol tar tás ról”. Az
Or szág gyû lés az ön ál ló kép vi se lõi in dít ványt
a T/6306. szá mú tör vényjavaslatként vet te tár gya lás ba. A
kép vi se lõi in dít vány hoz tar to zó in do ko lás utal arra, hogy
„A tá vol tar tás be ve ze té sé nél a tör vényjavaslat – me ge gye -
zõ en a 2004-ben be nyúj tott tör vényjavaslattal – fõ képp az
oszt rák jog sza bály ra, va la mint az al kal ma zás so rán fel -
gyûlt ta pasz ta la tok ra tá masz ko dik.” A tör vényjavaslathoz
szá mos mó do sí tó ja vas lat ér ke zett, majd az Or szág gyû lés
2008. de cem ber 15-ei ülés nap ján nagy több ség gel el fo -
gad ta a (cí mé ben is mó do sí tott) „a hoz zá tar to zók kö zöt ti
erõ szak  miatt al kal maz ha tó tá vol tar tás ról”  szóló tör vényt.
A köz tár sa sá gi el nök a Tör vényt nem írta alá, mert meg íté -
lé se sze rint a Tör vény egyes ren del ke zé sei az Al kot mány -
ba üt köz nek, ezért az Al kot mány 26.  § (4) be kez dé sé be
fog lalt jog kö re alap ján az Al kot mány bí ró ság nak küld te
meg alkot mány elle nesség elõ ze tes vizsgálatára.

IV.

1. A Tör vény a tá vol tar tás nak a Be.-ben sza bá lyo zott,
a bün te tõ bí ró ság ál tal el ren del he tõ for má ja mel lé a tá vol -
tar tás nak két to váb bi ese tét ve ze ti be a ma gyar jog rend -
szer be: a rend õrség ál tal köz igaz ga tá si el já rás ban el ren del -
he tõ ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást és a pol gá ri el já rás -
ban a bí ró ság ál tal el ren del he tõ meg elõ zõ tá vol tar tást.
Ezen esz kö zök kel (be le ért ve a bün te tõ jo gi esz kö zö ket is)
a tá vol tar tás in téz mé nyé nek a kül föl di meg ol dá sok ban is -
mert komp lex mo dell jét kí ván ja a Tör vény meg valósítani.

A Tör vény 5.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben aki vel szem -
ben ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást, il let ve meg elõ zõ tá -
vol tar tást ren del tek el kö te les a bán tal ma zot tal kö zö sen
hasz nált in gat lant a hasz ná lat jog cí mé tõl füg get le nül el -
hagy ni és oda az ide ig le nes tá vol tar tó ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott ide ig nem tér het vissza, kö te les to váb bá ma gát
tá vol tar ta ni a bán tal ma zot tól, il let ve a ha tá ro zat ban meg -
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je lölt más sze mély tõl (jel lem zõ en a gyer me ket, il let ve
a bán tal ma zott hoz zá tar to zó it je len ti e sze mé lyi kör), és
kö te les tar tóz kod ni at tól, hogy a bán tal ma zot tal bár mi lyen
for má ban érint ke zés be lép jen. Te hát a til tás mind az ide ig -
le nes meg elõ zõ, mind a meg elõ zõ tá vol tar tás ese tén két
irá nyú: a kö zö sen hasz nált in gat lan tól és az adott sze mély -
tõl  való tá vol tar tást egy aránt jelenti.

A Tör vény 6.  § (2) be kez dé se sze rint az ide ig le nes meg -
elõ zõ tá vol tar tást a rend õrség a hely szí ni in téz ke dés so rán
fel tárt kö rül mény alap ján ren del he ti el hi va tal ból vagy
a bán tal ma zott, il let ve a bán tal ma zott e tör vény sze rin ti
hoz zá tar to zó ja be je len té se alap ján. A rend õrség a Tör vény 
6.  § (5) be kez dé se sze rint az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar -
tást 72 órá ra fo ga na to sít hat ja (a ha tá ro za tot leg ké sõbb
a be je len tés tõl szá mí tott 12 órán be lül meg kell hoz ni). A
Tör vény 12.  § (2) be kez dé se sze rint e ha tá ro zat bí ró sá gi
fe lül vizs gá la tát le het kér ni a kéz be sí té sé tõl szá mí tott há -
rom na pon be lül az ille té kes he lyi bí ró ság tól. A Tör vény
12.  § (4) be kez dé se ki mond ja, hogy a bí ró ság a ké re lem
be ér ke zé sé tõl szá mí tott há rom na pon belül dönt.

A Tör vény 13.  § (1) be kez dé se sze rint a meg elõ zõ tá vol -
tar tást a pol gá ri bí ró ság nem pe res el já rás ban ren de li el,
idõ tar ta ma – a 16.  § (2) be kez dé se ér tel mé ben – leg fel jebb
har minc nap. A bí ró sá gi el já rást egy részt a rend õrség hi va -
tal ból kez de mé nye zi ha ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást
ren delt el [7.  § (2) be kez dés és 14.  § (1) be kez dés], más -
részt a 14.  § (1) be kez dés má so dik mon da ta sze rint meg -
elõ zõ tá vol tar tás el ren de lé sé re irá nyu ló bí ró sá gi el já rás
meg in dí tá sát a bán tal ma zott és a bán tal ma zott e tör vény
sze rin ti hoz zá tar to zó ja is ké rel mez he ti.

Mind ezek mel lett a Tör vény a II. fe je ze té ben „A hoz zá -
tar to zók kö zöt ti erõ szak meg elõ zé sét szol gá ló in téz mény -
rend szer és a jel zé si kö te le zett ség” cím mel szé les körû kö -
te le zett sé get fo gal maz meg a hoz zá tar to zói erõ szak el le ni
fel lé pés te kin te té ben (köz ok ta tá si in téz mé nyek, gyám ha -
tó ság, ügyész ség, bí ró ság, párt fo gói fel ügye le ti szol gá lat
stb. ré szé re), il let ve az ún. csa lád vé del mi ko or di ná ci ó ért
fe le lõs szerv nek szá mos egyéb fel ada tot (tá jé koz ta tás,
bán tal ma zó, bán tal ma zott meg hall ga tá sa stb.) ír elõ.

2. A tör vény a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak  miatt tör -
té nõ fel lé pést sza bá lyoz za, cél ja – ahogy az ere de ti tör -
vényjavaslathoz kap csolt in do ko lás ban sze re pel –: „A Ma -
gyar Or szág gyû lés nek, a tör vényhozásnak a fe le lõs sé ge,
hogy ha té kony és meg fe le lõ jog sza bá lyi vé del met nyújt -
son az ár tat lan ál do za tok nak.” Az Al kot mány bí ró ság meg -
íté lé se sze rint a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak meg aka dá -
lyo zá sa, mint tör vényhozói cél al kot má nyos sá gi szem -
pont ból iga zol ha tó: az Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé be
fog lalt élet hez  való jog és az em be ri mél tó ság hoz  való jog
vé del me, az em be ri mél tó ság ból is kö vet ke zõ tes ti in teg ri -
tás hoz  való jog, il let ve az Al kot mány 70/D.  §-a sze rin ti
lel ki egész ség vé del me az Al kot mány ból fa ka dó ál la mi
kö te le zett ség. Az Al kot mány 54.  § (2) be kez dé se a ke gyet -
len, em ber te len, meg alá zó bá nás mód ti lal mát kü lön ki is
mond ja. Az ál lam nem le het tét len e jo go kat fe nye ge tõ

élet hely ze te ket il le tõ en, a jog al ko tás esz kö zé vel és a sza -
bá lyo zott köz ha tal mi te vé keny ség egyéb for má i val fel kell 
lép nie az olyan erõ szak kal szem ben, amely a fen ti alap jo -
go kat sér ti, tör tén jen az a ma gán szfé rá ban (csa lá don be lül,
hoz zá tar to zók kö zött), vagy azon kí vül. A ma gán szfé ra
vé del mé nek ha gyo má nyos ér ve it a 36/2005. (X. 5.) AB ha -
tá ro zat úgy fog lal ta össze, hogy a ma gán szfé ra lé nye gi fo -
gal mi ele me, hogy az érin tett aka ra ta el le né re má sok oda
ne ha tol has sa nak be, ille tõ leg be se te kint hes se nek (ABH
2005, 390, 400.). Mi vel az erõ szak té nyé vel a prob lé ma ki -
hat a ma gán szfé ra vi szo nya i ra, az alap jo gok nak a ma gán -
szfé rán be lü li ér vé nye sü lé sé re, ezért eb ben az eset ben
a ma gán szfé rá ba tör té nõ ál la mi be avat ko zás vég sõ so ron
a ma gán élet – adott eset ben a csa lád, il let ve a csa lád ta gok
alapvetõ jogainak – védelmét szolgálja.

Az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az ál lam
nem csak el is me ri, ha nem vé de ni is kö te les az alap jo go kat.
Te hát az ál lam nem csak tar tóz kod ni kö te les at tól, hogy az
alap jo go kat ne sért se meg, ha nem po zi tív in téz ke dé sek kel
elõ is kell moz dí ta nia az alap jo gok ér vé nye sü lé sét. Ez az
ál lam alap jog vé del mi és in téz mény vé del mi kö te le zett sé -
ge. Vo nat ko zik az ob jek tív in téz mény vé de lem a csa lád vé -
del mé re, de a fen tebb em lí tet tek sze rint az élet és tes ti ép -
ség vé del mé re is, azaz összes sé gé ben olyan sza bá lyok
meg ho za ta lá ra, in téz ke dé sek meg té te lé re, ame lyek ki fe je -
zik, hogy az ál lam a csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel lé pést 
– alap jog vé del mi kö te le zett sé gét – az Al kot mány 8.  §
(1) be kez dé se kö ré be tar to zó nak te kin ti. Az élet vé del mé -
vel össze füg gés ben már a 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat 
ki fej tet te, hogy „az élet hez  való jog ob jek tív ol da lá ból
ugyan ak kor az ál lam nak nem csu pán az a kö te les sé ge kö -
vet ke zik, hogy az egyes em be rek élet hez  való ala nyi jo gát
ne sért se meg, és hogy an nak vé del mé rõl jog al ko tás sal és
szer ve zé si in téz ke dé sek kel gon dos kod jék, ha nem en nél
több. Ez a kö te les ség nem me rül ki az egyes em be rek egye -
di élet vé del mé ben, ha nem ál ta lá ban az em be ri éle tet és lét -
fel té te le it is védi. Ez utób bi fel adat mi nõ sé gi leg más, mint
az élet hez  való egyé ni ala nyi jo gok vé del mé nek össze adá -
sa; »az em be ri élet« ál ta lá ban – kö vet ke zés képp az em be ri
élet mint ér ték – a vé de lem tár gya.” (ABH 1991, 297, 303.) 
A köz vet len erõ szak el le ni ál la mi fel lé pés (illet ve az olyan
fe nye ge tés el le ni szank ció, amely erõ sza kot vált ki) al kot -
má nyos sá gi szem pont ból el fo gad ha tó volt a kö zös ség el le -
ni iz ga tás sal kap cso la tos dön té sek ben [a 30/1992. (V. 26.)
AB ha tá ro zat tól (ABH 1992, 167.) a 95/2008. (VII. 3.) AB
ha tá ro za tig (ABK 2008. jú ni us 900.)]. Az Al kot mány 8.  §
(1) be kez dé sé nek je len ügy ben  való ér tel me zé se szem -
pont já ból az Al kot mány bí ró ság arra az ál lás pont ra he lyez -
ke dett, hogy az ál lam az Al kot mány e ren del ke zé sé bõl ere -
dõ vé del mi fel ada tá nak tesz ele get, ami kor fel kí ván lép ni
az erõ szak egy spe ci á lis for má ja, a csa lá don be lü li erõ szak
el len. Maga a fen tebb be mu ta tott nem zet kö zi jog fej lõ dés
is a fel lé pés szük sé ges sé ge irá nyá ba mu tat. Alá tá maszt ja
mind ezt – az in dít vá nyo zó ál tal is hi vat ko zott – az Em be ri
Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak (a továb biak ban: Bí ró ság)
2008. jú ni us 12-én ho zott dön té se a Be vac qua és fia kont ra 
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Bul gá ria ügy ben, amely ben a bí ró ság vi lá gos sá tet te, hogy
az Eu ró pai Egyez mény 8. cik ké ben fog lalt, a ma gán- és
a csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz  való jog po zi tív ál la mi 
kö te le zett sé get ke let kez tet het az erõ szak meg aka dá lyo zást 
cél zó jogi kör nye zet meg al ko tá sá ra. E dön tés ben a Bí ró -
ság elõ ször fog lalt ál lást a csa lá don be lü li erõ szak el le ni
fel lé pés te kin te té ben, vi lá go san ki fe jez ve, hogy a csa lá don 
be lü li erõ szak az em be ri jo gok el le ni erõ szak is egy ben.
Ezt a té zist a Bí ró ság a 2009. már ci us 5-én ho zott Sand ra
Jan ko vic kont ra Hor vát or szág ügyben hozott ítéletének
44–45.  §-aiban is megerõsítette.

Fi gye lem be véve te hát, hogy az éle tet, tes ti-lel ki egész -
sé get, em be ri mél tó sá got fe nye ge tõ csa lá don be lü li erõ -
szak ese tén az ál lam nak az Al kot mány 8.  § (1) be kez dé sé -
bõl ere dõ in téz mény vé del mi kö te le zett sé ge a fel lé pés, az
Al kot mány bí ró ság úgy ítél te meg, hogy az ál lam nak le he -
tõ sé ge van alap jog-kor lá to zás ra az erõ szak el le ni fel lé pés
(a cél el éré se) ér de ké ben.

Je len ügy ben az ál lam e célt a tá vol tar tás jog in téz mé -
nyé nek – a Be.-hez ké pest – to váb bi jog ágak ban tör té nõ
be ve ze té sé vel kí ván ja el ér ni. Az al kot má nyos sá gi vizs gá -
lat tár gya, hogy sér ti-e a sze mé lyes sza bad ság hoz  való jo -
got, a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sát és a moz -
gás sza bad sá got a Tör vény 1.  § (1) és (5) be kez dé se, amely
meg ha tá roz za, hogy ki vel szem ben és mi lyen ma ga tar tás
 miatt ren del he tõ el a tá vol tar tás.

3. Az alap jog-kor lá to zás al kot má nyos sá gát il le tõ en
– az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét ér tel mez ve –
a 30/1992. (V. 26.) AB ha tá ro zat meg ál la pí tot ta: „Az ál -
lam ak kor nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz kö zé hez,
ha má sik alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy ér vé -
nye sü lé se, il let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me más
mó don nem ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má -
nyos sá gá hoz te hát ön ma gá ban nem ele gen dõ, hogy az má -
sik alap jog vagy sza bad ság vé del me vagy egyéb al kot má -
nyos cél ér de ké ben tör té nik, ha nem szük sé ges, hogy meg -
fe lel jen az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt
cél fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re -
lem sú lya meg fe le lõ arány ban le gyen egy más sal. A tör -
vényhozó a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re
al kal mas leg eny hébb esz közt al kal maz ni. Al kot mány el le -
nes a jog tar tal má nak kor lá to zá sa, ha az kény sze rí tõ ok
nél kül, ön ké nye sen tör té nik, vagy ha a kor lá to zás sú lya az
el ér ni kí vánt cél hoz ké pest arány ta lan.” (ABH 1992, 167,
172.)

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban a sze mé lyes sza -
bad ság hoz  való jog el sõ sor ban – de nem ki zá ró lag – a bün -
te tõ jo gi kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sá val össze füg -
gés ben nyert tar tal mat. A vo nat ko zó ha tá ro za tok sze rint
a sze mé lyes sza bad ság tól  való meg fosz tás csak szi go rú
ga ran ci ák egy ide jû ér vé nye sü lé se mel lett al kot má nyos
[lásd pl. 66/1991. (XII. 21.) AB ha tá ro za tot ABH 1991,
342, 347.]. Az utób bi dön té sek kö zül: a 104/2007.
(XII. 13.) AB ha tá ro zat ban az Al kot mány bí ró ság alkot -
mány elle nesnek ítél te a rend za va rás  miatt a tár gya lás ról

 való ki uta sí tás nap ján tör té nõ (rö vid ide ig tar tó) õri zet be
vé telt is. Meg ál la pí tot ta, hogy az adott cél a sze mé lyi sza -
bad ság kor lá to zá sa nél kül is el ér he tõ: „Az el já rá si szank ci -
ó ként al kal maz ha tó õri zet be vé tel lel el ér ni kí vánt cé lok
más in téz ke dé sek kel min den eset ben köz vet le nül meg -
valósíthatók. A ki fej tet tek re fi gye lem mel az Al kot mány -
bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a tá ma dott ren del ke zés az Al -
kot mány 55.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott alap jo got
kor lá to zó szük ség te len esz köz.” (ABH 2007, 880, 888.)
Az 1/2008. (I. 11.) AB ha tá ro zat ban pe dig az Al kot mány -
bí ró ság a sza bály sér té si el já rás so rán al kal maz ha tó el zá -
rást – mint sze mé lyi sza bad ság tól  való meg fosz tást – vizs -
gál ta. A ha tá ro zat töb bek kö zött meg ál la pí tot ta, hogy:
„...Sem a pénz bír sá got ki sza bó köz igaz ga tá si sza bály sér -
té si ha tá ro zat, sem a pénz bír sá got köz ér de kû mun ká ra át -
vál toz ta tó ha tá ro zat, sem a hely szí ni bír sá go lást tar tal ma -
zó in téz ke dés nem le het alap ja a sze mé lyi sza bad ság kor lá -
to zá sá nak. Arra csak és ki zá ró lag a bí ró ság dön té se nyo -
mán ke rül het sor. A bí ró ság e dön té sét nem hoz hat ja meg
az érin tett meg hall ga tá sa, azaz »tár gya lás nél kül«”...
(ABK 2008, január 4, 11.).

Je len ügy ben meg ál la pít ha tó, hogy a Tör vény út ján be -
ve ze tett, a rend õrség és a pol gá ri bí ró ság ál tal al kal maz ha -
tó tá vol tar tás nem foszt ja meg az érin tet tet a sze mé lyi sza -
bad sá gá tól oly mó don, ahogy pl. az elõ ze tes le tar tóz ta tás
vagy az õri zet be vé tel. Az Al kot mány bí ró ság azon ban az
Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sét más alap jo gok kal együtt
is ér tel mez te. A 36/2000. (X. 27.) AB ha tá ro za ta sze rint az
Al kot mány 55.  § (1) be kez dés be fog lalt sze mé lyes sza bad -
ság hoz  való jog az Al kot mány 58.  § (1) be kez dé se sze rin ti
moz gás sza bad ság gal, és a tar tóz ko dá si hely sza bad meg -
vá lasz tá sá nak jo gá val együtt is ér tel mez he tõ. Az Al kot -
mány 55.  § (1) be kez dé se ér dem ben fel hív ha tó va la -
mennyi – nem csak a bün te tõ jog kö ré ben sza bá lyo zott –
moz gást és a hely vál toz ta tást is kor lá to zó jog sza bály al -
kot má nyos sá gi meg íté lé sé hez. (ABH 2000, 241, 272.) Az
Al kot mány bí ró ság egy má sik dön té sé ben az Al kot mány
55.  § (1) be kez dé se alap ján meg ál la pí tot ta, hogy a köz te rü -
let-fel ügye lõ ún. „fel tar tóz ta tá si joga” sér ti a sze mé lyi sza -
bad sá got, a kor lá to zás sú lya nem áll arány ban az el ér ni kí -
vánt cél lal. A ha tá ro zat rá mu ta tott, hogy „al kot má nyos cél
el éré se ér de ké ben a sze mé lyi sza bad ság szük sé ges és ezen
túl me nõ en ará nyos tör vényi kor lá to zá sá ra ál ta lá ban ak kor
ke rül het sor, ha azt a kor lá to zás sal érin tett sze mély jog sér -
tõ ma ga tar tá sa vagy cse lek mé nye, ille tõ leg kény sze rí tõ ok
vagy nyo mós köz ér dek alá tá maszt ja, il let ve in do kol ja.
Ilyen fel té te lek hi á nyá ban az Al kot mány bí ró ság az alap -
jog kor lá to zá sát ál ta lá ban alkot mány elle nesnek mi nõ sí ti.”
[13/2003. (IV. 9.) AB határozat ABH 2003, 197, 204.]

Meg ál la pít ha tó te hát, hogy az Al kot mány 55.  § (1) be -
kez dé se nem csak az ott meg ha tá ro zott sze mé lyi sza bad -
ság tól  való meg fosz tás ra vo nat ko zik, ha nem – az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dé sé be fog lalt, az alap jo gok kor lá to zá -
sá ra vo nat ko zó sza bály figye lembe véte lével – a sze mé lyi
sza bad sá got (a meg fosz tás tól eny hébb mó don) kor lá to zó
ren del ke zé sek ese tén is irány adó. A sze mé lyi sza bad ság
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al kot má nyos biz to sí té kai közé tar to zik – a bün te tõ jo gi ga -
ran ci á kon túl – a moz gás sza bad ság, a tar tóz ko dá si hely
meg vá lasz tá sá nak sza bad sá ga és a ma gán la kás sért he tet -
len sé ge is.

A Tör vény ál tal be ve ze tett tá vol tar tás alap jo go kat kor -
lá toz. Ezt maga a Tör vény mond ja ki, az 5.  § (1) be kez dé se
ér tel mé ben: „Az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás, va la mint 
a meg elõ zõ tá vol tar tás át me ne ti leg kor lá toz za a bán tal ma -
zó tar tóz ko dá si sza bad sá gát, a tar tóz ko dá si hely sza bad
meg vá lasz tá sá nak jo gát, szü lõi fel ügye le ti jo gát, va la mint
a gyer me ké vel  való kap cso lat tar tás jo gát”. Az Al kot mány
58.  § (1) be kez dé se sze rint: „Min den kit, aki tör vényesen
tar tóz ko dik Ma gyar or szág te rü le tén – tör vény ben meg ha -
tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – meg il let a sza bad moz gás és
a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá nak joga, be le ért -
ve a la kó hely vagy az or szág el ha gyá sá hoz  való jo got is.”
Az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé se sze rint pe dig „min den -
ki nek joga van a sza bad ság ra és a sze mé lyi biz ton ság ra,
sen kit sem le het sza bad sá gá tól más ként, mint a tör vény ben 
meg ha tá ro zott el já rás alap ján megfosztani.”

A Tör vény ér tel mé ben, ha az ide ig le nes meg elõ zõ és
meg elõ zõ tá vol tar tás al kal ma zás ra ke rül, a bán tal ma zó
a kö zös hasz ná la tú la kást, a la kó kör nye ze tét kö te les el -
hagy ni. Je len ügy ben te hát a sze mé lyi sza bad ság biz to sí té -
ká nak is te kint he tõ hely vál toz ta tá si és moz gás sza bad ság
ab ban az össze füg gés ben esik kor lá to zás alá, hogy a tá vol -
tar tás ha tá lya alatt álló sze mély a ,,ma gán szfé rá já tól” van
el tilt va, la kó kör nye ze té be nem tér het vissza. (A la kó kör -
nye zet el ha gyá sa egy ben azt is je len ti, hogy adott eset ben
az élet vi te lé hez szük sé ges esz kö zö ket is nél kü löz ni
kényszerül.)

Az Al kot mány bí ró ság ál tal ed dig meg ál la pí tot tak sze -
rint te hát a Tör vény ben sza bá lyo zott ide ig le nes meg elõ zõ
tá vol tar tás és a meg elõ zõ tá vol tar tás a bán tal ma zott élet -
hez és az em be ri mél tó ság hoz  való jo gát, a tes ti-lel ki in teg -
ri tá sát védi. Az erõ szak, a ke gyet len, em ber te len és meg -
alá zó bá nás mód ad okot az ál la mi fel lé pés re, amely nek so -
rán az érin tett (a bán tal ma zó) alap jo gai kor lá to zás alá es -
nek. Az egyes kor lá to zó ren del ke zé sek az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé se alap ján csak ak kor fo gad ha tók el al kot má -
nyos nak, ha az ál ta luk el ér ni kí vánt és al kot má nyo san el is -
mert cél hoz ké pest a kor lá to zás szük ség sze rû és ará nyos.
Az Al kot mány bí ró ság – a fen ti ek sze rint – úgy fog lalt ál -
lást, hogy a Tör vény ál tal meg ha tá ro zott cél el éré sé hez
szük sé ges sza bá lyo zás al kot má nyos sá gi szem pont ból nem 
vi tat ha tó. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az
alap jog-kor lá to zás ará nyos sá ga ér té ke lé sé hez pe dig hoz -
zá tar to zik, hogy a kor lá to zás foly tán eset leg be kö vet ke zõ
és ele ve ki nem kü szö böl he tõ sé rel mek el fo gad ha tó mér vû
eny hí té sé re ga ran ci ák le gye nek, il let ve, hogy a kor lá to zás
csak ak kor  valósuljon meg és csak oly mó don (azok kal
szem ben) amely az adott cél el éré sé hez el en ged he tet len. A 
Tör vény ben sza bá lyo zott alap jog-kor lá to zás – az in dít -
vány sze rint – an nak tük ré ben vizs gá lan dó, hogy a Tör -
vény 1.  § (1) és (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fo gal mak
(a jog in téz mény mû kö dé sé nek alap ja it je len tõ erõ szak és

a hoz zá tar to zó fo gal ma) nem en ged nek-e túl tág, az el -
éren dõ cé lon kí vül esõ al kal ma zá si le he tõ sé get.

4.1. A Tör vény 1.  § (1) be kez dé se ha tá roz za meg az
erõ szak fo gal mát. E fo ga lom meg ha tá ro zás a tör vény egé -
szé nek al kal ma zá sá ra ki hat, hi szen az e ren del ke zés ben
fog lalt erõ szak meg valósulása ese tén le het sé ges a fel lé pés: 
az itt meg ha tá ro zott erõ szak az a ma ga tar tás amely alap ján
a rend õrség ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást, a bí ró ság pe -
dig meg elõ zõ tá vol tar tást ren del het el. Az 1.  § (1) be kez -
dés ér tel mé ben: „Hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak nak mi nõ -
sül a bán tal ma zó ál tal a bán tal ma zott sé rel mé re meg -
valósított, a mél tó sá got, az éle tet, a sze xu á lis ön ren del ke -
zés hez  való jo got, to váb bá a tes ti és lel ki egész sé get sú lyo -
san és köz vet le nül, vagy rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg gel
ve szé lyez te tõ te vé keny ség, vagy mu lasz tás (a továb biak -
ban: hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak).” E fo ga lom nem csak
a köz vet le nül és sú lyo san fe nye ge tõ ve szély ese tén te szi
le he tõ vé a fel lé pést, ha nem ak kor is, ha a ve szé lyez te tés
rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg gel tör té nik. A Tör vény 6.  §
(3) be kez dé se a rend õrségi in téz ke dés so rán vizs gá lan dó
szem pon to kat, a 16.  § (1) be kez dé se pe dig a bí ró ság ál tal
figye lembe ve en dõ kö rül mé nye ket ha tá roz za meg, kö zel
azo nos mó don. A Tör vény 6.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben
„A rend õrség az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tást ak kor
ren de li el, ha az eset összes kö rül mé nyé bõl így kü lö nö sen
a bán tal ma zó és a bán tal ma zott ál tal elõ adott té nyek bõl,
a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak hely szí né bõl, a hoz zá tar -
to zók kö zöt ti erõ szak ra uta ló je lek bõl, a bán tal ma zó és
a bán tal ma zott ma ga tar tá sá ból és egy más hoz  való vi szo -
nyá ból a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak el kö ve té sé re meg -
ala po zot tan le het kö vet kez tet ni.” A 16.  § (1) be kez dés pe -
dig azt mond ja, hogy „A meg elõ zõ tá vol tar tást a bí ró ság
ak kor ren de li el, ha az eset összes kö rül mé nyé bõl így kü lö -
nö sen a bán tal ma zó és a bán tal ma zott ál tal elõ adott té -
nyek bõl, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ra uta ló je lek bõl,
a bán tal ma zó és a bán tal ma zott ma ga tar tá sá ból és vi szo -
nyá ból a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak el kö ve té sé re meg -
ala po zot tan le het kö vet kez tet ni.” A Tör vény 6.  § (3) be -
kez dé se és 16.  § (1) be kez dé se te hát az in téz ke dés oka ként
az erõ sza kot je lö li meg (erõ szak hely szí ne, erõ szak ra uta ló 
je lek, erõ szak el kö ve té se), az erõ szak fo gal ma pe dig
a Tör vény 1.  § (1) be kez dé se ál tal meg ha tá ro zott.

Az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint az éle tet,
a  testi lel ki egész sé get, a sze xu á lis ön ren del ke zést sú lyo -
san és köz vet le nül ve szé lyez te tõ te vé keny sé gek re (az erõ -
szak ezen for má já ra) a Tör vény 6.  § (3) be kez dé se és 16.  §
(1) be kez dé se al kal ma zá sa so rán meg ala po zot tan le het kö -
vet kez tet ni; az alap jog-kor lá to zás sal is járó tá vol tar tás el -
ren de lé se eb ben az eset ben al kal mas esz köz nek tekint -
hetõ.

A Tör vény 1.  § (1) be kez dé sé be fog lalt erõ szak-fo ga -
lom ezek nél a ma ga tar tá sok nál azon ban tá gabb. Be le tar to -
zik a rend sze re sen is mét lõ dõ pl. mél tó sá got, lel ki egész sé -
get ve szé lyez te tõ te vé keny ség ak kor is, ha a ve szé lyez te -
tés (vagy a mu lasz tás) nem sú lyos, és nem köz vet len. A tá -
vol tar tás sal járó alap jog-kor lá to zás ra okot adó erõ szak fo -
gal ma te hát a ve szé lyez te tõ te vé keny ség köz vet len sé gé tõl
és sú lyos sá gá tól füg get le nül is meg valósulhat. A Tör vény
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sze rint a bí ró ság nak a fe lek sze mé lyes meg hall ga tá sa so -
rán, a rend õrségnek pe dig a hely szí ni in téz ke dé se al kal má -
val kell meg ala po zot tan ál lást fog lal ni a rend sze re sen is -
mét lõ dõ jel leg te kin te té ben is. Az Al kot mány bí ró ság meg -
íté lé se sze rint a te vé keny ség sú lyos sá gá val nem szá mo ló,
„rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg gel” meg ha tá ro zás az erõ -
szak fo gal mát a Tör vény al kal ma zá sá ban oly mó don tá gít -
ja ki, ami – figye lembe véve, hogy az adott hely zet gyors
dön tést kí ván, a fo ga lom pe dig ér tel me zé si bi zony ta lan sá -
got is ma gá ban rejt – arány ta lan, és ezért az adott cél el éré -
sé hez nem iga zo dó alap jog-kor lá to zást ered mé nyez het.
[Pl. a mél tó sá got sér tõ ver bá lis ki fe je zé sek is mé tel ge té se,
ön bi zal mat (lel ki egész sé get) sér tõ te vé keny sé gek ön ma -
guk ban nem te kint he tõk olyan sú lyú nak (még ha rend sze -
re sek is), amely rend õrségi, bí ró sá gi be avat ko zást vált hat -
na ki.] Az Al kot mány bí ró ság te hát hang sú lyoz za, hogy ér -
tel me zé si bi zony ta lan sá got az okoz, mi sze rint a Tör vény
a rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg gel tör té nõ ve szé lyez te tõ
te vé keny sé get (a „vagy” kö tõ szó al kal ma zá sá val) el vá -
lasz tot ta a sú lyos és köz vet le nül ve szé lyez te tõ te vé keny -
ség tõl. Így pl. bár a ver bá lis erõ szak is le het sú lyos és köz -
vet len, de a tör vény al kal ma zá sá ban az is erõ szak nak mi -
nõ sül, ha (az egyéb ként nem sú lyo san) sér tõ ki fe je zé se ket
az érin tett rend sze re sen is mé te li.

A Tör vény ér tel mé ben erõ sza kot nem csak te võ le ge sen,
ha nem mu lasz tás sal is el le het kö vet ni. A mu lasz tás ok ként 
 való meg je lö lé se ön ma gá ban el fo gad ha tó, hi szen – amint
ezt a nem zet kö zi ta pasz ta lok is mu tat ják – pl. gon do zás el -
ma ra dá sa je lent het olyan erõ szak kal egyen ér té kû hely ze -
tek ki ala ku lá sát, amely adott eset ben ha tó sá gi fel lé pést
igé nyel. Ugyan ak kor a tör vény erõ szak-fo gal ma a mu lasz -
tást va la mennyi ott fel so rolt te vé keny ség hez, így a sze xu á -
lis ön ren del ke zés hez is hoz zá kap csol ja. Az Al kot mány bí -
ró ság sze rint a sze xu á lis ön ren del ke zé si jo got sér tõ mu -
lasz tás – a tör vény cél ját te kint ve – ön ma gá ban nem ér tel -
mez he tõ (az in do ko lás III./3.2. pont já ban em lí tett, a tá vol -
tar tás be ve ze té sét cél zó ko ráb bi tör vényjavaslat is ak tív
cse lek vést fo gal ma zott meg a ,,nemi ön ren del ke zé si jog
meg sér té se” te kin te té ben).

Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban az ér tel mez he tet -
len, il let ve az ön ké nyes jog ér tel me zést le he tõ vé tevõ nor -
ma sér ti az Al kot mány 2.  § (1) be kez dés bõl ere dõ jog biz -
ton sá got [26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1992,
135, 142.]. A 42/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat sze rint „Al -
kot mány el le nes sé nyil vá nít ha tó az a sza bály, amely ér tel -
mez he tet len vol tá nál fog va te remt jog bi zony ta lan sá got,
mert ha tá sát te kint ve nem ki szá mít ha tó és cím zett jei szá -
má ra elõ re nem lát ha tó.” (ABH 1997, 299, 301.) A
10/2003. (IV. 3.) AB ha tá ro zat össze fog lal va az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la tát meg ál la pí tot ta, hogy a jog biz ton -
ság nak ré sze a vi lá gos, fel is mer he tõ en ér tel mez he tõ és
egy ér tel mû nor ma tar ta lom. A nor ma szö veg ér tel mez he tet -
len sé ge ki szá mít ha tat lan hely ze tet te remt a nor ma cím zett -
jei szá má ra, le he tõ sé get ad az ön ké nyes jog al kal ma zás ra
(ABH 2003, 130, 135.). Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá -
ban szi go rúbb nor ma vi lá gos ság-kö ve tel mény ér vé nye sül
alap jog-kor lá to zó nor mák ese tén. A 34/1994. (VI. 24.) AB 
ha tá ro zat ér tel mé ben az alap jo gi kor lá to zás al kot má nyos -

sá ga mi ni má li san fel té te le zi a kor lá to zó nor ma tar tal mi
meg ál la pít ha tó sá gát (ABH 1994, 177, 193.), a 13/2001.
(V. 14.) AB ha tá ro zat ér tel mé ben pe dig a jog sza bály-szö -
veg olyan hi á nyos sá gai, mint a ho má lyos ság, vagy az,
hogy pon to san nem ér tel mez he tõ, kü lö nö sen sér tik a jog -
biz ton sá got ak kor, ami kor a ren del ke zé sek al kot má nyos
alap jo gok kor lá to zá sát te szik le he tõ vé. (ABH 2001, 177,
201.) Leg utóbb a 46/2007. AB ha tá ro zat fo gal ma zott úgy,
hogy „Ki vált kép pen fon tos a vi lá gos, ért he tõ és a jog al kal -
ma zás szá má ra fel is mer he tõ nor ma tar ta lom, és ezek ered -
mé nye ként a jog al kal ma zó ki szá mít ha tó mû kö dé se ab ban
az eset ben, ha a nor ma szö veg alap jo got kor lá toz.” (ABH
2001, 177, 201.).” (ABH 2007, 592, 609.)

Je len eset ben az Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint
Tör vény 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti erõ szak-fo ga lom ban
a nor ma ál tal ren dez ni kí vánt élet vi szony nincs egy ér tel -
mû en meg ha tá roz va, a nor ma al kal ma zá sa ese tén (a fen -
tebb be mu ta tott mó don) olyan eset ben is alap jog-kor lá to -
zás ra – az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sé be és az 58.  §
(1) be kez dé sé be fog lalt jo gok kor lá to zá sá ra – ke rül het sor, 
ami kor a tör vény ál tal el ér ni kí vánt cél ezt nem in do kol ja,
il let ve az in do kolt ság nem dönt he tõ el nyilván való egy ér -
tel mû ség gel. Az Al kot mány bí ró ság fen tebb ki fej tet te,
hogy a ma gán szfé rá ba – így a csa lá di, hoz zá tar to zói – vi -
szo nyok ba tör té nõ ál la mi be avat ko zás al kot má nyos in do -
kolt sá gát maga az erõ szak té nye te rem ti meg, az erõ szak az 
a moz za nat, amely ér vény te le ní ti a ma gán szfé ra vé del mé -
nek ha gyo má nyos el ve it ezek ben az élet hely ze tek ben. Eb -
bõl kö vet ke zõ en a tör vényhozónak kü lö nös gon dos ság gal
kell el jár nia ak kor, ami kor az erõ szak fo gal mát de fi ni ál ja
(azaz ami kor az ál lam a ma gán élet be alap jog-kor lá to zó
mó don lép het be). A Tör vény 1.  § (1) be kez dé se – az ott
meg ha tá ro zott erõ szak-fo ga lom – te hát az érin tett alap jo -
gok az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel mén ke resz -
tül az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét sér tõ arány ta lan kor -
lát ázá sát te szik le he tõ vé, ezért az Al kot mány bí ró ság meg -
ál la pí tot ta annak alkot mány elle nességét.

Az Al kot mány bí ró ság – az ed dig ki fej tet te ket össze fog -
lal va – hang sú lyoz za: a ma gán szfé rá ban a sze mé lyes, csa -
lá di kap cso la tok ban meg je le nõ erõ szak al kot má nyo san in -
do kol hat ja az ál lam nak e te rü le ten  való „be lé pé sét” (be -
avat ko zá sát), azaz a sze mé lyes sza bad ság kor lá to zá sát, ha
a tör vény pon to san és egy ér tel mû en meg ha tá roz za az erõ -
szak nak, il let ve az az zal  való fe nye ge tés nek azt a fo kát,
amely a cél hoz (a csa lá don be lü li erõ szak ál do za ta i nak
meg vé dé se) ké pest a be avat ko zást szük sé ges nek és egy -
ben ará nyos nak mi nõ sít he ti. Az Al kot mány bí ró ság nak
ezért az az ál lás pont ja, hogy a tá vol tar tás jog in téz mé nyé -
nek – ahogy ezt a kül föl di jogi meg ol dá sok is alá tá maszt -
ják – he lye le het a jog rend szer ben a bün te tõ jog kö rén kí vül 
is. A csa lá don be lü li erõ szak el le ni fel lé pés in do kolt le het
olyan ma ga tar tá sok ese tén, ame lyek nem mi nõ sül nek bûn -
cse lek mény nek, il let ve sza bály sér tés nek. Ilyen ese tek ben
az alap jo gok vé del mé ben fenn ál ló ál la mi in téz mény vé del -
mi kö te le zett ség (pl. a tes ti-lel ki in teg ri tás vé del me) in do -
kol hat ja az erõ szak jel le gé vel ará nyos, azaz al kot má nyo -
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san in do kolt mó don tör té nõ ál la mi be avat ko zást. Mi vel
a tá vol tar tás – a fen ti ek sze rint – alap jog-kor lá to zás sal jár,
ezért a jog al ko tó nak pon tos fo ga lom meg ha tá ro zás sal és
az ön ké nyes jog al kal ma zás el len védõ ga ran ci ák kal kell
biz to sí ta nia a jogintézmény mûködését.

4.2. A Tör vény 1.  § (5) be kez dé se meg ha tá roz za, hogy
a Tör vény al kal ma zá sa so rán kit kell hoz zá tar to zó nak te -
kin te ni. A Tör vény ön ál ló hoz zá tar to zó-fo gal mat al kot az
aláb bi ak sze rint: „E tör vény al kal ma zá sá ban hoz zá tar to -
zó nak kell te kin te ni a Ptk. 685.  §-a b) pont já ban meg ha tá -
ro zott kö ze li hoz zá tar to zó kat és hoz zá tar to zó kat, va la mint 
a volt há zas tár sat, a volt élet tár sat, a volt je gyest, a gond -
no kot, a gond nok ol tat, a gyá mot, a gyám ol tat, to váb bá
együtt élés nél kül ben sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mélyt
e kap cso lat fenn ál lá sa alatt vagy után.” A hoz zá tar to zó fo -
gal ma a tör vény al kal ma zá sá nak egyik sa rok pont ja, azt
a sze mé lyi kört ha tá roz za meg, aki re vo nat ko zó an a Tör -
vény al kal ma zás ra ke rül het. A Tör vény 1.  § (2) be kez dé se
sze rint: „Bán tal ma zott az a hoz zá tar to zó, aki nek a sé rel -
mé re a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ sza kot meg valósítják.”,
a (3) be kez dés ér tel mé ben pe dig: „Bán tal ma zó az a cse lek -
võ ké pes hoz zá tar to zó, aki a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ sza -
kot meg valósítja, vagy aki re te kin tet tel a hoz zá tar to zók
kö zöt ti erõ sza kot más meg valósítja, fel té ve, hogy ez zel
a bán tal ma zó egyet ért.” Te hát a bán tal ma zó-bán tal ma zott
kö zöt ti vi szony a Tör vény 1.  § (5) be kez dé se alap ján nyer
ér tel me zést. A Tör vény 1.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fo ga lom – a pon to san meg ra gad ha tó sze mé lyi kö rön
(pl. Ptk. sze rin ti hoz zá tar to zó, gyám, gyám olt stb.) túl –
„ki nyit ja” a tör vény al kal maz ha tó sá gá nak le he tõ sé gét. Az
Al kot mány bí ró ság meg íté lé se sze rint ön ma gá ban még
nem ve zet alkot mány elle nességhez a hoz zá tar to zó-fo ga -
lom csa lá don túli ki ter jesz té se, ha az össz hang ban van
a tör vény cél já val, s e cél csak így  valósítható meg. A cél
az együtt élés so rán ki ala kult erõ szak ba tor kol ló konf lik tu -
sok ese tén  való fel lé pés, s en nek so rán a bán tal ma zott
megvédése a bántalmazótól.

A Tör vény 1.  § (5) be kez dé se sze rint mind a bán tal ma -
zó, mind pe dig a bán tal ma zott le het az együtt élés nél kül
ben sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mély, még pe dig nem csak 
a kap cso lat fenn ál lá sa alatt, ha nem a ben sõ sé ges kap cso lat
meg szû né se után is. A Tör vény 1.  § (5) be kez dé se sze rin ti
hoz zá tar to zó fo ga lom ból te hát nem kö vet ke zik, hogy
a bán tal ma zó és a bán tal ma zott együtt is kell, hogy él jen
(,,együtt élés nél kül” – fo gal maz a Tör vény). A Tör vény
5.  § (2) be kez dé se sze rint aki vel szem ben a tá vol tar tás va -
la mely for má ját el ren del ték „kö te les a bán tal ma zot tal kö -
zö sen hasz nált in gat lant a hasz ná lat jog cí mé tõl füg get le -
nül el hagy ni.” E sza bályt össze vet ve a tör vény 1.  § (5) be -
kez dé sé vel meg ál la pít ha tó, hogy a tör vény csu pán az in -
gat lan kö zös hasz ná la tát kö ve te li meg. A kö zö sen hasz nált 
in gat lan fo gal ma azon ban nem azo nos az együtt élés sel.
Idõ le ge sen az adott la kás ban tar tóz ko dás is meg valósít kö -
zös hasz ná la tot, hol ott ez a kap cso lat együtt élés nek nem
ne vez he tõ. Kü lö nö sen nem ne vez he tõ olyan együtt élés -
nek, amely – figye lembe véve a tá vol tar tás al kot má nyo san

iga zol ha tó cél ját – ala pot ad hat na arra, hogy a má sik fe let,
pl. a la kás tu laj do no sát, bér lõ jét stb. tá vol le hes sen tar ta ni
sa ját in gat la ná tól pusz tán azért, mert az 1.  § (1) be kez dé se
sze rin ti erõ sza kot meg valósította az idõ le ge sen be fo ga dott 
személlyel szemben.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek ben meg ál la pí tot ta,
hogy a ma gán szfé ra, ma gán la kás vé del me ma gá ban fog -
lal ja a sa ját la kás ban  való tar tóz ko dás jo gát is. A tar tóz ko -
dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá nak a Tör vény 1.  § (5) be -
kez dé se sze rin ti hoz zá tar to zó fo gal ma ál tal el ér he tõ – a be -
mu ta tot tak sze rin ti – kor lá to zá sa nincs össz hang ban a tör -
vény cél já val, sõt vissza élés sze rû al kal ma zás ra nyújt le he -
tõ sé get. Mind ez ab ból ered, hogy a Tör vény 1.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó-fo gal ma a pon to san
meg ra gad ha tó sze mé lyi kö rön túl lé pett, s lé nye gé ben kor -
lá tok nél kü li vé tet te az al kal maz ha tó sá got. A Tör vény ben
rög zí tett kap cso lat nak, amely nek már a múlt bé li fenn ál lá -
sa is ele gen dõ ok a ,,kény szer in téz ke dés” (tá vol tar tás) al -
kal ma zá sá ra – figye lembe véve a gyors dön tés ho za tal tör -
vényi elõ írását – meg old ha tat lan fel adat elé ál lít ja az el ren -
de lõ ha tó sá got is. To vább men ve, ha a hoz zá tar to zó e ki tá -
gí tott fo gal mát össze vet jük a Tör vény 1.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott erõ szak-fo ga lom mal, a tá vol tar tás el -
ren del he tõ sé ge to vább szé le se dik, s ez ál tal szám ta lan
olyan eset me rül het fel, amely ben a Tör vény ál tal le he tõ vé
tett in téz ke dés az alap jog arány ta lan kor lá to zá sát ered mé -
nyez he tik és ez ál tal az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé be
foglalt szabályát sérti.

A Tör vény 1.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hoz zá -
tar to zó fo gal ma a Tör vény más ren del ke zé sei ál tal fel hí -
vott mó don – nem csak a bán tal ma zó-bán tal ma zott vi szo -
nyá ban nyer ér tel me zést. A Tör vény sze rint a hoz zá tar to -
zó nak ön ál ló el já rás kez de mé nye zé si joga van mind az
ide ig le nes meg elõ zõ, mind a meg elõ zõ tá vol tar tás el ren de -
lé sé nek kez de mé nye zé sé ben. A Tör vény 6.  § (2) be kez dé -
se sze rint az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás „hi va tal ból
vagy a bán tal ma zott, il let ve a bán tal ma zott e tör vény sze -
rin ti hoz zá tar to zó ja be je len té se alap ján” ren del he tõ el,
míg a 14.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben „Meg elõ zõ tá vol tar -
tás el ren de lé sé re irá nyu ló bí ró sá gi nem pe res el já rás meg -
in dí tá sát a bán tal ma zott és a bán tal ma zott e tör vény sze rin -
ti hoz zá tar to zó ja is ké rel mez he ti”. Ez ál tal a Tör vény 1.  §
(5) be kez dé se sze rin ti hoz zá tar to zó az ide ig le nes meg elõ -
zõ tá vol tar tás és a meg elõ zõ tá vol tar tás kez de mé nye zé sé re 
ak kor is jo go sult, ha nem õ a bán tal ma zott. A Tör vény 6.  §
(2) be kez dés nek és 14.  § (1) be kez dés nek idé zett ren del ke -
zé sei és az 1.  § (5) be kez dé sé nek össze ve té sé bõl te hát az
kö vet ke zik, hogy a Tör vény sze rint a bán tal ma zot tal ben -
sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mély (akár e kap cso lat fenn -
ál lá sa után is) mint egy fo lya ma tos el já rás-kez de mé nye zé si 
jog gal ren del ke zik. Mint ki fej tés re ke rült, a tá vol tar tás
kez de mé nye zé se egy ben egy sú lyos alap jog-kor lá to zás ra
irá nyu ló el já rás meg in dí tá sát je len ti, ezért a tör -
vényhozásnak – a nor ma szö veg szint jén – mi ni ma li zál nia
kell a vissza élés sze rû al kal ma zás le he tõ sé gét. A hoz zá tar -
to zó Tör vény 1.  § (5) be kez dés ben ta lál ha tó fo gal má nak
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a 6.  § (2) be kez dés be és 14.  § (1) be kez dés be  való fel vé te le 
is a tá vol tar tás al kot má nyo san in do kol ha tó (le gi tim) cél já -
tól eltérõ alkalmazásra kínál lehetõséget.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti ek sze rint meg ál la pí tot ta,
hogy a Tör vény 1.  § (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott hoz -
zá tar to zó-fo ga lom a Tör vény al kal ma zá sát te kint ve alap -
jog-kor lá to zó nor ma, amely ál tal a ma gán szfé rá hoz  való
jog, a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sa és a moz -
gás sza bad ság alap jo ga i nak kor lá to zá sa olyan ese tek ben is
meg valósulhat, amely nincs össz hang ban a tör vény cél já -
val, az alap jog-kor lá to zást il le tõ en pe dig – az Al kot mány
8.  § (2) be kez dé sét sér tõ – arány ta lan sá got ered mé nyez.
Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Tör vény 1.  §
(5) be kez dé sé nek alkot mány elle nességét ál la pí tot ta meg.

5. Az in dít vá nyo zó a Tör vény 1.  § (1) és (5) be kez dé se
al kot má nyos sá gi vizs gá la tát az Al kot mány 13.  § (1) be -
kez dé sé be fog lalt tu laj don hoz  való jog sé rel me alap ján is
kez de mé nyez te. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint,
ha az adott ren del ke zés alkot mány elle nességét az Al kot -
mány va la mely té te le alap ján már meg ál la pí tot ta, az in dít -
vá nyok ban fel hí vott to váb bi al kot má nyi ren del ke zé sek kel
fenn ál ló el len té tet már nem vizs gál ja. [Pl. 61/1997.
(XI. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 361, 364.; 4/2004.
(II. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 66, 72. stb.] Erre te kin -
tet tel az Al kot mány bí ró ság nem vizs gál ta a Tör vény 1.  §
(1) és (5) be kez dé sei és az Al kot mány 13.  §-a kö zöt ti
össze füg gést.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te lét az alkot mány elle nesség meg ál -
la pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 8/A/2009.

Dr. Bra gyo va And rás al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

A több sé gi dön tés sel el len tét ben nem tar tom alkot -
mány elle nesnek a tá vol tar tá si tör vény 1.  §-a két ér tel me zõ
ren del ke zé sét. Ezek a több ség sze rint túl szé le sen ha tá roz -
zák meg a tá vol tar tás el ren de lé sét meg ala po zó fel té te le -
ket: egy részt a csa lá don – vagy in kább la ká son – be lü li

bán tal ma zás (,,erõ szak”) fo gal mát, más részt a bán tal ma -
zók (és a bán tal ma zot tak) kö rét az zal, hogy a hoz zá tar to zó
fo gal mát ki bõ ví tik.

Az alkot mány elle nesség a több ség sze rint azon ala pul,
hogy a két tör vényi meg ha tá ro zás ne he zen ér tel mez he tõ,
és így az ér tel me zés bi zony ta lan sá gai  miatt, adott eset ben
arány ta lan alap jog-kor lá to zást ered mé nyez het. Az alkot -
mány elle nessé mi nõ sí tés így egy szer re ala pul az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett jog ál la mi kla u zu lán,
és az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sén, amennyi ben a bi -
zony ta lan tar tal mú, vagy ne he zen, il let ve több fé le kép pen
ér tel mez he tõ alap fo gal mak a tör vény al kal ma zá sá ban az
al kot má nyo san in do kolt nál na gyobb alap jog-kor lá to zás -
hoz ve zet nek. A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa ezt a kö vet -
ke zõ kép pen fo gal maz za meg: „[a] Tör vény 1.  § (1) be kez -
dé se – az ott meg ha tá ro zott erõ szak-fo ga lom – [...] az érin -
tett alap jo gok az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé nek sé rel -
mén ke resz tül az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét sér tõ
arány ta lan kor lá to zá sát te szik le he tõ vé” (4.1. pont). Azo -
nos ér ve lé sen ala pul a tá vol tar tá si tör vény má sik ér tel me -
zõ ren del ke zé sé nek (a hoz zá tar to zó fo ga lom-meg ha tá ro -
zá sá nak) meg sem mi sí té se is.

Egyet ér tek a több ség gel ab ban, hogy a tá vol tar tás alap -
jog-kor lá to zás, és ab ban is, hogy a sze mé lyi sza bad ság, il -
let ve a moz gás sza bad ság kor lá to zá sa szük sé ges, és az Or -
szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vény ben sza bá lyo zott ese tek 
több sé gé ben ará nyos is. Nem ér tek vi szont egyet a tá vol -
tar tá si tör vény 1.  § (1) be kez dé se, va la mint 1.  § (5) be kez -
dé se alkot mány elle nessé nyil vá ní tá sá val a kö vet ke zõ
okok  miatt.

1. Az erõ szak, il let ve a hoz zá tar to zó fo gal má nak meg -
ha tá ro zá sa a tör vény al kal ma zá si kö rét dön ti el, mert meg -
mond ja, hogy kik ál tal ta nú sí tott és mi lyen ma ga tar tá sok
alap ján ren del he tõ el a tá vol tar tás (ide ig le ne sen vagy tar -
tó san). A több ség sze rint a két fo ga lommeg ha tá ro zás rész -
ben túl tág, rész ben meg ha tá ro zat lan/bi zony ta lan tar tal mú. 
Ez a két érv, sze rin tem, nem azo nos, de a ha tá ro zat nem
fog lal ál lást a két le het sé ges vál to zat között.

1.1. A fo ga lom meg ha tá ro zás túl zot tan szé les köre
alap ján a több ség nek az alap jo gok arány ta lan kor lá to zá sa
 miatt kel lett vol na alkot mány elle nességet meg ál la pí ta ni,
mond ván – amint ezt  valójában sze rin tem te szi –, hogy
a tör vény bi zo nyos ese tek ben olyan ma ga tar tá sok ra is al -
kal ma zan dó, ame lyek re már arány ta la nul sú lyos kor lá to -
zás len ne a tá vol tar tás el ren de lé se. Ez klasszi kus arány ta -
lan sá gi ér ve lés: azt ál lít ja, hogy az erõ szak tör vény ben
adott fo gal ma eny hébb ese te ket is fel ölel, me lyek nél
arány ta lan len ne a sze mé lyi sza bad ság és a moz gás sza bad -
ság akár mi ni má lis kor lá to zá sa is. Ugyan így a hoz zá tar to -
zó fo gal má nak szé le sí té se – azaz a más tör vények sze rint
hoz zá tar to zó nak nem mi nõ sü lõk re  való ki ter jesz té se –
alkot mány elle nesen arány ta lan alap jog-kor lá to zás.

Az így fel fo gott alap jog-kor lá to zás arány ta lan sá gá nak
ki mu ta tá sá hoz rész le tes tar tal mi vizs gá lat len ne szük sé -
ges. Annyi azon ban e nél kül is meg ál la pít ha tó, hogy a hoz -
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zá tar to zó fo ga lom túl zot tan szé les kö ré re ala pí tott érv tar -
tal mi lag nem iga zol ha tó. Ha va la mi, ak kor in kább az le -
het ne alkot mány elle nes, hogy a tör vény csak (a több ség
sze rint túl szé les kör re ki ter jesz tett) „hoz zá tar to zók” bán -
tal ma zá sát tilt ja, de ugyan az a cse lek mény/ma ga tar tás
nem mi nõ sül ne a tá vol tar tás el ren de lé sét meg ala po zó bán -
tal ma zás nak, ha a bán tal ma zott szen ve dõ fél nem mi nõ sül
„hoz zá tar to zó nak”.

Az erõ szak-fo ga lom mal is ha son ló a hely zet. Ha a több -
ség sze rint a tör vény ben ol vas ha tó fo ga lommeg ha tá ro zás
olyan ese tek re is ki ter jed, ame lyek ben már nem len ne ará -
nyos alap jog-kor lá to zás a tá vol tar tás el ren de lé se, meg kel -
lett vol na mon da ni, med dig és mi ért ará nyos a tá vol tar tás -
sal járó alap jog-kor lá to zás, és mi kor nem. Az erõ szak fo -
gal ma ugyan is a tá vol tar tá si in téz ke dé sek el ren de lé sét
meg ala po zó ma ga tar tás tí pu so kat (illet ve ma ga tar tás faj tá -
kat) ha tá roz za meg. Ha a meg ha tá ro zást túl szé les ter je del -
mû nek tart ja az Al kot mány bí ró ság, ak kor meg kel lett
mon da nia, me lyek azok „a mél tó sá got, az éle tet, a sze xu á -
lis ön ren del ke zés hez  való jo got, a tes ti és lel ki egész sé get
(...) ve szé lyez te tõ” ma ga tar tá sok, ame lyek el kö ve té se ese -
tén még nem ará nyos a tá vol tar tás. Nem vi ta tom, hogy
van nak „ala csony in ten zi tá sú” csa lá di vagy in ter per szo ná -
lis konf lik tus ban ta nú sí tott ma ga tar tá sok, ame lyek nem
iga zol ják a tá vol tar tást. Ezek kö rét azon ban – ha az alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sa a kor lá to zás arány ta lan sá -
gán ala pul – leg alább ne ga tí ve meg kel lett vol na ha tá roz ni.

A ha tá ro zat sze rint a ,,mu lasz tás sal el kö ve te tett erõ -
szak” fo gal ma ér tel mez he tet len, és így (meg ha tá ro zat lan -
sá ga  miatt) alkot mány elle nes. Ab ban van igaz ság, hogy az
erõ szak fo gal ma sze rint te võ le ges cse lek vést kí ván; en nek
el le né re el kép zel he tõk olyan ese tek, ami kor va la ki mu -
lasz tás sal – egy cse lek mény meg nem té te lé vel – kí ván
má so kat meg ha tá ro zott ma ga tar tás ra rá ven ni. Eze ket
a ma ga tar tá so kat a nem jogi nyelv gyak ran „zsa ro lás nak”
ne ve zi: a ,,nem te szem meg X-et, csak ha te Y-t” tí pu sú fe -
nye ge té se ket a min den na pi fel fo gás alig ha nem ag resszív,
azaz „erõ sza kos” ma ga tar tás nak te kin ti. Az egy más sal
szo ros kap cso lat ban ál lók kö zött (csa lád ban, munka -
helyen) az ilyes faj ta ma ga tar tás elég gya ko ri; ilyen a szak -
iro da lom ban bullying nak ne ve zett je len ség, amely két -
ségtelenül mu lasz tás nak ne vez he tõ ma ga tar tá sok kal is
 elkövethetõ. (Greg Mar tin: Bullying and the Fa mily. In:
 En cyc lo pe dia of Do mes tic Vi o len ce. ed. N. A. Jack son.
New York, Ro ut led ge, 2007. 103skk.) Ugyan csak nem tar -
tom tar tal mi lag ki fo gá sol ha tó nak a tör vény ben ta lál ha tó
„rend sze re sen, is mét lõ dõ jel leg gel” fo gal mi ele met sem,
mi vel ez a csa lá don be lü li konf lik tu sok jel leg ze tes ele me – 
a bán tal ma zó és a bán tal ma zott együtt élé se vagy más tar -
tós kap cso la ta maga is „is mét lõ dõ jel le gû” cse lek vé sek bõl
áll.

1.2. Az érv má sik vál to za ta nem vi tat ja a tör vény tar tal -
mi al kot má nyos sá gát in abst rac to, de le het sé ges nek tart ja,
hogy a tör vény al kal ma zá sa in conc re to alap jog-sé re lem -
hez, kö ze lebb rõl arány ta lan alap jog-kor lá to zás hoz ve zet -
het. Ez az érv csak ak kor áll ja meg a he lyét az abszt rakt

nor ma kont roll ke re tei kö zött, ha az alap jog sé re lem a jog -
sza bály ból szük ség sze rû en kö vet ke zik. Er rõl vi szont csak
ak kor le het ne szó, ha más jog sza bá lyok nem kor lá toz nák
a ha tó ság mér le ge lé sét: ha van nak ilye nek, ak kor az elõ ze -
tes nor ma kont roll ke re tei és kor lá tai kö zött ne héz ezek re
az ér vek re alkot mány elle nességet ala pí ta ni, mi vel sem mi -
lyen élõ jog nem ve he tõ figye lembe.

Egyéb ként is, bár mely, nem alkot mány elle nes jog sza -
bály al kal ma zá sa so rán el kép zel he tõ, hogy adott eset ben
a nem meg fele lõen mér le ge lõ jog al kal ma zás alap jog-sé re -
lem re ve zet. Az elõ ze tes és így szük ség kép pen abszt rakt
nor ma kont roll el já rás ban azon ban csak annyit le het ne
vizs gál ni, van nak-e jog sza bá lyok, ame lyek ezt a le he tõ sé -
gek hez ké pest ki zár ják. Itt figye lembe kel lett vol na ven ni,
hogy a tör vény sze rint el já ró rend õrség – bár a tör vény
a Ket. sza bá lya it ren de li al kal maz ni – el já rá sá ra irány adó
a rend õrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 15.  §-a
min den rend õri in téz ke dés ese té ben kö te le zõ vé te szi az
ará nyos ság figye lembevételét.

2. Alap jog-dog ma ti kai szem pont ból sem tar tom meg -
gyõ zõ nek a ,,bi zony ta lan/meg ha tá ro zat lan jog fo ga lom ál -
tal oko zott alap jog sé re lem” ér vét (dog ma ti kai fi gu rá ját).

A több ség sze rint, mint a ha tá ro zat ból ki tû nik, az al kal -
ma zott szük sé ges sé gi-ará nyos sá gi teszt alap ja az Al kot -
mány 8.  § (2) be kez dé se. Ezt vi ta tom, mert sze rin tem ez az
al kot má nyos sza bály csak az alap jog-kor lá to zás le he tõ sé -
gé rõl és vég sõ ha tár árá ról – a lé nye ges tar ta lom ról – szól,
nem ar ról, mi kor meg en ge dett a kor lá to zás a két ha tár kö -
zött. A szük sé ges ség-ará nyos ság kér dé se csak ak kor me -
rül het fel, ha az alap jog-kor lá to zás tör vény ben tör tént, és
még nem kor lá toz za az alap jog lé nye ges tar tal mát. Ezt az
el len ve tést fél ret éve is kér dés, hogy pusz tán jog bi zony ta -
lan ság gal arány ta lan ná te he tõ-e egy kü lön ben ará nyos
alap jog-kor lá to zás. Sze rin tem nem, mert az arány ta lan ság -
hoz tud nunk kell, mi arány ta lan mi vel: ha a jog bi zony ta -
lan ság  miatt ezt nem tud juk, ak kor nem ál la pít ha tunk meg
tar tal mi alkot mány elle nességet. Az ará nyos ság vagy
arány ta lan ság tar tal mi alkot mány elle nesség kér dé se,
a jog bi zony ta lan ság pe dig ex de fi ni ti o ne nem a jog sza bály
tar tal mán – vagy sza bá lyo zá si tar tal mán – ala pu ló alkot -
mány elle nesség.

Bi zony ta lan vagy meg ha tá ro zat lan jog fo ga lom hasz ná -
la ta le het alkot mány elle nes, de csak szél sõ ese tek ben. Egy
jogi fo ga lom kel lõ meg ha tá ro zott sá ga vagy meg ha tá ro zat -
lan sá ga min dig vi szony la gos. Ezért az ilyen fo gal ma kat
tar tal ma zó tör vények al kot má nyos sá ga a sza bá lyo zás kon -
tex tu sá ban vizs gá lan dó: ha nem le het sé ges meg ha tá ro zot -
tabb, konk ré tabb sza bá lyo zás, ak kor nem le het in do kolt az 
alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sa. A jogi sza bá lyo zás
ha tá sa it gyak ran ne héz elõ re lát ni, ezért elõ ze tes nor ma -
kont roll el já rás ban, mint a mos ta ni, na gyon óva to san kel -
le ne eh hez az érv hez fo lya mod ni. Az Al kot mány bí ró ság
olyan prob lé mák ról be szél itt, ame lyek rõl nem le het tud ni,
 valóban ak ko ra jog al kal ma zá si bi zony ta lan sá got okoz tak
vol na-e, amint a több ség fel te szi, jól le het en nek meg elõ zé -
sé re a köz igaz ga tás nak több esz kö ze is van.
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A tá vol tar tá si tör vény ese té ben alig ha ke rül he tõ el ha tá -
ro zat lan jog fo gal mak al kal ma zá sa. Ha – mint több ség gel
együtt én is – el fo gad juk a tá vol tar tás in téz mé nye szük sé -
ges sé gét, ne héz el vár ni, hogy a sza bá lyo zás ne tar tal maz -
zon a jog al kal ma zó mér le ge lé si le he tõ sé gét elég gé tág gá
tevõ ha tá ro zat lan jog fo gal ma kat. Ez ab ból fa kad, hogy
a tá vol tar tá si tör vény ve szély(ek) meg elõ zé sé rõl  szóló
sza bály – eb ben alap ve tõ en kü lön bö zik a bün te tõ jog tól. A
ve szély meg lé te vagy hi á nya utóbb min dig vi tat ha tó, mert
ha a rend õrség be avat ko zik, soha nem fog ki de rül ni, mi
tör tént vol na, ha a be avat ko zás el ma rad. A be avat ko zás ér -
té ke lé se így min dig kont ra fak tu á lis ál lí tást tar tal maz,
amennyi ben a ve szély még meg nem tör tént cse lek mény
vagy ese mény be kö vet ke zé sé nek  valószínûsége, a be avat -
ko zás cél ja pe dig ép pen en nek meg aka dá lyo zá sa. En nek
kö vet kez té ben, a jog al kal ma zó tól a hely zet tár gyi la gos ér -
té ke lé sén ala pu ló dön tés vár ha tó el, ami hez a tör vénynek
kell, a le he tõ sé gek ha tá rai kö zött, szem pon to kat ad nia.

Ha a meg ha tá ro zat lan jog fo ga lom hasz ná la ta és vele
járó jo gal kal ma zói mér le ge lés szük sé ges, al kot má nyo san
el vár ha tó, hogy a tör vényhozó – anya gi jogi sza bá lyo zás
he lyett – el já rá si ga ran ci ák kal kor lá toz za a jog al kal ma zót.
A vizs gált tör vény a jog al kal ma zó mér le ge lé sé re bíz za bi -
zo nyos kér dé sek el dön té sét: a té nyek fel de rí té sét (mint
min den jog al kal ma zás ban) tel jes egé szé ben; a konf lik tus -
ban részt ve võk (kü lö nö sen a bán tal ma zó)  valószínû jö võ -
be li ma ga tar tá sá nak elõ re lá tá sa, így a ve szély ér té ke lé se,
te kin te té ben csak irány el ve ket ad hat. Ez zel együtt a tör -
vény 6.  §-a több, elég gé vi lá gos szem pon tot ad a ha tó ság
mér le ge lé sé hez. A rész le te ket a köz igaz ga tás nak, kü lö nö -
sen a rend õrségnek kell (vagy kel lett vol na), nyil ván szak -
ér tõk se gít sé gé vel, szol gá la ti uta sí tá sok ban, út mu ta tók ban 
és így tovább kidolgozni.

Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet az zal, hogy az Or szág gyû lés 2008. de -
cem ber 15-ei ülés nap ján el fo ga dott, a hoz zá tar to zók kö -
zöt ti erõ szak  miatt al kal maz ha tó tá vol tar tás ról  szóló tör -
vény (a továb biak ban: Tör vény) 1.  § (1) és (5) be kez dé se
alkot mány elle nes len ne. Ál lás pon tom sze rint a több sé gi
ha tá ro zat nak a hoz zá fér he tõ tár sa dal mi-bûn ügyi sta tisz ti -
ká kat, a ha ta lom meg osz tás el vét, va la mint az ál la mi be -
avat ko zás és a ma gán szfé ra al kot má nyos vi szo nyát figye -
lembe véve más kö vet kez te tés re kel lett vol na jut nia az üt -
kö zõ alap jo gok kol lí zi ó já nak vizs gá la ta (az ará nyos sá gi
teszt el vég zé se) során.

I.

A Nõk a Nõ kért Együtt az Erõ szak el len Egye sü let
(NANE) sta tisz ti kai ada tai sze rint „a part ner bán tal ma zás
az ese tek 95 szá za lé ká ban fér fi el kö ve tõt és nõ ál do za tot

je lent. Ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy part ner bán -
tal ma zást nem kö vet nek el fér fi ak, il let ve az azo nos nemû
pár kap cso lat ban élõk el len. Ez utób bi há rom ka te gó ria az
összes eset 5 szá za lé kát te szi ki. (...) Mind a nyu ga ti, mind
a ma gyar ada tok azt mu tat ják, hogy min den ötö dik nõ él
vagy élt va la ha olyan kap cso lat ban, ahol part ne re rend sze -
re sen tes ti leg bán tal maz ta õt. Ezt az ada tot to vább sú lyos -
bít ja, hogy a tes ti erõ szak csak a jég hegy csú csa. A fo lya -
ma tos lel ki erõ szak ban élõ nõk szá ma en nél jó val ma ga -
sabb. (...) Az újabb ada tok sze rint a bûn cse lek mény kö vet -
kez té ben meg halt nõk 60 szá za lé ka (volt) há zas tár sá nak
vagy élet tár sá nak az ál do za ta, míg a meg ölt fér fi ak 13 szá -
za lé ka halt meg a há zas tár sá nak vagy az élet tár sá nak
a keze ál tal. A nõk szin te min den eset ben ak tu á lis bán tal -
ma zó part ne rü ket öl ték meg, va gyis mind a nõk, mind
a fér fi ak meg gyil ko lá sá hoz a nõ bán tal ma zott sá ga ve ze -
tett. Egy nõ nek nyolc szor annyi esé lye van, hogy fér je
vagy élet tár sa ölje meg, mint ide gen tá ma dó. A nõk szá má -
ra a leg na gyobb ve szély for rást egy ér tel mû en (volt) fér jük
és part ne rük, a sa ját ott ho nuk, va la mint a vá lást kö ve tõ
idõ szak je len tik.” (http://16ak ci o nap.org/ne hany-adat-a-
csa la don be lu li-ero szak rol)

A nyil vá nos bûn ügyi sta tisz ti kák alap ján a meg ölt nõk -
nek több mint a fe lét volt élet tár suk vagy fér jük ölte meg.
Az em ber ölést az ese tek 80%-ában hosszas fe le ség bán tal -
ma zás elõz te meg. Min den ötö dik nõ olyan csa lád ban nõtt
fel, ahol az apa ver te az anyát.

(Tóth Olga: Erõ szak a csa lád ban. Tár ki Tár sa da lom po -
li ti kai ta nul má nyok, 12. 1999. http://www.tar ki.hu/adat -
bank-h/kut jel/pdf/a396.pdf. Wo men Aga inst Vi o lan ce.
Co unt ry Re port 2008.

http://www.wa ve-net work.org/ima ges/doku/wave_co unt ry_
re port08.pdf

Rész le te seb ben: Rend szer be zár va. Ho gyan ke ze li az
igaz ság ügyi rend szer a nõk és gyer me kek el le ni fér fi erõ -
szak té nyét Ma gyar or szá gon. PATENT-NANE.

http:/www.nane.hu/ki ad va nyok/ke zi kony vek/rend szer -
be-zar va.pdf/)

Az Or szág gyû lés 2008. de cem ber 15-ei ülé sén 374 or -
szág gyû lé si kép vi se lõ ál tal – el len sza va zat nél kül – el fo -
ga dott Tör vény vél he tõ en e té nyek is me re té ben és ala pul -
vé te lé vel sza bá lyoz ta a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak
 miatt al kal maz ha tó meg elõ zõ tá vol tar tás in téz mé nyét.

II.

1. A köz tár sa sá gi el nök in dít vá nya en nek a Tör vény -
nek két ren del ke zé sét is alkot mány elle nesnek ta lál ta. El -
sõ ként a Tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt erõ szak fo -
gal mat mi nõ sí tet te arány ta la nul tág nak és rész ben ér tel -
mez he tet len nek. „Min de nek elõtt igen szé les kör ben te szi
le he tõ vé a be avat ko zást az, hogy a Tör vény nem kö ve te li
meg bûn cse lek mény el kö ve té sé nek ala pos gya nú ját az
ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar tás és a meg elõ zõ tá vol tar tás
al kal ma zá sá hoz.”... Tör vény ál tal elõ irány zott tá vol tar tás
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ha té kony sá gát nem csök ken te né, ha azt csak bûn cse lek -
mény ala pos gya nú ja ese tén le het ne al kal maz ni.” – így az
in dít vány. Majd foly ta tó dik: „Ugyan ak kor a Tör vény sze -
rin ti tá vol tar tás je len tõs sú lyú szank ció, még ha cél ja el sõ -
sor ban nem a meg bün te tés is, ha nem a pre ven ció. A bán -
tal ma zó ugyan is el kell, hogy hagy ja az ál ta la hasz nált in -
gat lant, és oda 72 órán, il let ve 30 na pon be lül nem tér het
vissza. Ez alatt szál lás ról kell gon dos kod nia, a mun ká ba já -
rást újra kell szer vez nie, hasz ná la ti tár gya i hoz nem fér het
hoz zá, élet vi te le te hát igen je len tõ sen meg ne he zül, sõt
meg fe le lõ anya gi esz kö zök hí ján el is le he tet le nül het.
Ilyen sú lyú be avat ko zást csak a vé dett al kot má nyos ér té -
kek, el sõ sor ban is a tes ti in teg ri tás köz vet len sé rel me vagy
ve szé lyez te tett sé ge in do kol hat, bûn cse lek mény nek nem
mi nõ sü lõ magatartások azonban nem.”

2. Az in dít vány a Tör vény 1.  § (5) be kez dé sé ben adott
fo ga lommeg ha tá ro zást is olyan tág nak te kin tet te, ami
 miatt az el len té tes az Al kot mány 55.  § (1) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott sze mé lyes sza bad ság hoz  való jog gal, az 58.  § 
(1) be kez dé sé ben biz to sí tott moz gás sza bad ság és a tar tóz -
ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá nak a jo gá val, ille tõ leg
az Al kot mány 13.  §-ában ga ran tált tu laj don hoz  való jog -
gal. A Tör vény 1.  § (5) be kez dé sé vel kap cso lat ban kü lö -
nö sen azt ki fo gás ol ta, hogy a Tör vény 1.  § (1) be kez dés
sze rin ti erõ sza kot el le het kö vet ni „együtt élés nél kül ben -
sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mély” sé rel mé re is.

III.

Az elõ ze tes nor ma kont roll vol ta kép pen az Al kot mány
2.  § (1) be kez dé sé bõl ki ol vaszt ha tó jog bi zony ta lan sá got
elõ idé zõ fo ga lom meg ha tá ro zá sok pon tat lan sá gán és ne he -
zen ér tel mez he tõ sé gén nyug szik.

Min de nek elõtt te hát ez zel a ,,ki in du lá si alap”-pal kell
fog lal koz nunk. Mint a nor ma vi lá gos sá gi kér dé sek nél ál ta -
lá ban, ab ból a hi po té zis bõl kell ki in dul ni, hogy a vizs gált
nor mák „ál ta lá nos osz tá lyo zó ter mi nu sok”, ame lyek al kal -
ma zá si köre, a ne ves jog fi lo zó fus H. L. A. Hart sze rint
soha nem le het tel je sen meg ha tá ro zott. (H. L. A. Hart: A
jog fo gal ma. Osi ris, Bu da pest 1998, 147.) Ezen túl me nõ en 
a nor ma vi lá gos sá gi ese te ken be lül az elõ ze tes nor ma kont -
roll in dít vá nyok nál kü lö nös fi gyel met kell for dí ta ni az Al -
kot mány 2.  § (1) be kez dé sé be fog lalt jog ál la mi ság ré szét
ké pe zõ ha ta lom meg osz tás el vé re is, hi szen az Al kot mány -
bí ró ság nem a jog al ko tó ta nács adó ja, ha nem bí rá ja
[16/1999. (IV. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 59–60.], to -
váb bá nem von hat ja el más ha tal mi ágak ha tás kö rét: ti pi -
ku san a bí rói ha tal mi ág vég sõ jog ér tel me zõ szerepét.

Ed di gi gya kor la tá ban az Al kot mány bí ró ság csak egé -
szen szél sõ sé ges ese tek ben ala poz ta az Al kot mány 2.  §
(1) be kez dé sé be fog lalt jog ál la mi ság ré szét ké pe zõ nor ma -
vi lá gos ság sé rel mé re hi vat ko zás sal az alkot mány elle -
nesség meg ál la pí tá sát. [47/2007. (VII. 3.) AB ha tá ro zat,
ABH 2007, 620–652.] Ma gam is csak egyet len eset ben lát -

tam in do kolt nak pusz tán a nor ma vi lá gos ság ra uta lás sal hi -
vat ko zás sal az alkot mány elle nesség ki mon dá sát, és pe dig
ott is elõ ze tes nor ma kont roll-el já rás ke re tén be lül ki ter -
jesz tett utó la gos nor ma kont roll-el já rás ban. [A 2/2001.
(I. 17.) AB ha tá ro zat hoz fû zött pár hu za mos in do ko lás.
ABH, 2001, 59–67. old.] En nek azon ban hang sú lyo zot tan
két elõ fel té te le volt: az elõ ze tes nor ma kont roll-in dít vány
ki ter jesz té se a köz tár sa sá gi el nök ál tal vizs gál ni kért nor -
mán túli, már ha tá lyos nor má ra, ille tõ leg a tü rel mi zó -
na-ki je lö lé si rend szer mû kö dés kép te len sé ge (a te le pü lé si
ön kor mány za tok el mu lasz tot ták a ren de let al ko tást, ille tõ -
leg a tör vényhozó nem ren delt meg fe le lõ pénz ügyi esz kö -
zö ket a vizs gált nor mák ban elõ írt fel adat kö rök höz). Az
Al kot mány bí ró ság te hát csak egé szen szél sõ sé ges eset ben
al kal maz za elõ ze tes nor ma kont roll-ha tás kör ben a nor ma -
vi lá gos sá got az alkot mány elle nesség meg ala po zá sá ra:
 valójában csak ak kor, olyan ese tek ben ál la pít meg ilyen
ok ból alkot mány elle nességet, ha a szo ká sos ér tel me zé si
mód sze rek kel nem  valószínûsíthetõ a vizs gált nor ma tar -
tal má nak a fel tá rá sa.

Az okok vég sõ so ron a ha ta lom meg osz tás el vé nek
figye lembevételében ke re sen dõk, kö ze lebb rõl ab ban, ho -
gyan osz la nak meg az ér tel me zé si ha tás kö rök a jog al ko tó,
a ha tó sá gi jog al kal ma zók, a ren des bí ró sá gok és az Al kot -
mány bí ró ság kö zött.

Ti pi kus eset ben a jog al ko tó ál tal adott ún. le gá lis de fi ní -
ci ót al kal maz zák a ren des bí ró sá gok, s amennyi ben az kor -
rek ci ó ra szo rul – élve „jog ala kí tó” ha tal muk kal – fi no mít -
ják a jog al ko tó ál ta li fo ga lommeg ha tá ro zást. Az Al kot -
mány alat ti nor mák ese té ben vég sõ so ron te hát a ren des bí -
ró sá gok ál la pít ják meg azt, mi az adott nor ma ér tel me.
[38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 266.]
Amennyi ben ez a szo ká sos ér tel me zé si mód sze rek kel nem
ha tá roz ha tó meg, ak kor a ren des bí ró ság az Abtv. 48.  §-ába 
fog lalt ha tás kö ré ben in dít vá nyoz hat ja a nor ma konk rét
utó la gos kont roll ját, amennyi ben pe dig al kot má nyos sá gi
meg fon to lást nem igény lõ jog kér dés ben szük sé ges a jog -
gya kor lat egy sé ge sí té se, ak kor az Al kot mány 47.  § (2) be -
kez dé se alap ján a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé ge sí tõ gya -
kor la ta kí nál hat meg ol dást.

A fen ti ek re te kin tet tel kü lö nö sen kö rül te kin tõ en kell el -
jár ni ak kor, ami kor elõ ze tes nor ma kont roll-el já rás ban
olyan tör vényhozói de fi ní ci ók nor ma vi lá gos sá gá ról fog lal 
ál lást az Al kot mány bí ró ság, ame lye ket sem a sza bály sér -
té si (rend õrhatósági), sem a ren des bí ró sá gi szer ve zet mind 
ez idá ig még nem al kal ma zott. Nor ma vi lá gos sá gi kér dé -
sek ben ab ból a hi po té zis bõl ér de mes ki in dul ni, hogy a jog -
al ko tó el vé gez te a ha tás ta nul má nyo kat, ren del ke zé sé re
áll nak azok a tár sa dal mi-bûn ügyi sta tisz ti kák, elem zé sek,
ame lyek is me re té ben a hoz zá tar to zók ép pen ál ta la meg -
vont kö rét emel te be az ide ig le nes meg elõ zõ és meg elõ zõ
tá vol tar tás kö ré be.

A be ve ze tõ ben írt sta tisz ti kai ada tok is me re té ben úgy
tû nik szá mom ra, hogy a tör vényhozó nem járt el ki rí vó an
éssze rût le nül a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak és a hoz zá -
tar to zók fo gal má nak meg ha tá ro zá sa kor. Ezt a fel té te le zé -
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se met erõ sí ti meg az Or szág gyû lés már hi vat ko zott el len -
sza va zat nél kü li, 374-es „igen” sza va za ta is.

IV.

Az alap jo gi teszt al kal ma zá sá val sem ju tok el arra az
ered mény re, amely re a több sé gi ha tá ro zat.

1. Az alap jog-kor lá to zás al kot má nyos sá gát il le tõ en –
az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sét ér tel mez ve – a 30/1992.
(V. 26.) AB ha tá ro zat ban ír tak irány adók. Ne ve ze te sen:
„Az ál lam ak kor nyúl hat az alap jog kor lá to zá sá nak esz kö -
zé hez, ha má sik alap ve tõ jog és sza bad ság vé del me vagy
ér vé nye sí té se, il let ve egyéb al kot má nyos ér ték vé del me
más mó don nem ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al -
kot má nyos sá gá hoz te hát ön ma gá ban nem ele gen dõ, hogy
az má sik alap jog vagy sza bad ság vé del me vagy egyéb al -
kot má nyos cél ér de ké ben tör té nik, ha nem szük sé ges, hogy 
meg fe lel jen az ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí -
vánt cél fon tos sá ga és az en nek ér de ké ben oko zott alap -
jog sé re lem sú lya meg fe le lõ arány ban le gye nek egy más sal. 
A tör vényhozó a kor lá to zás so rán kö te les az adott cél el -
éré sé re al kal mas leg eny hébb esz közt al kal maz ni. Al kot -
mány el le nes a jog tar tal má nak kor lá to zá sa, ha az kény sze -
rí tõ ok nél kül, ön ké nye sen tör té nik, vagy ha a kor lá to zás
sú lya az el ér ni kí vánt cél hoz ké pest arány ta lan.” (ABH
1992, 167, 172).

2. A továb biak ban azt vizs gá lom, mi lyen alap jo gok
 között áll fenn kol lí zió, s eze ket én mi ként mér le gel tem
vol na.

A köz tár sa sá gi el nö ki in dít vány ál lí tá sa sze rint a Tör -
vény 1.  § (1) és (5) be kez dé sei (ame lyek meg ha tá roz zák,
hogy ki vel szem ben és mi lyen ma ga tar tás  miatt ren del he tõ 
el a tá vol tar tás) sér tik a sze mé lyes sza bad ság hoz  való jo -
got, a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sát és a moz -
gás sza bad sá got. Két ség te len tény, hogy a sze mé lyes sza -
bad ság tól  való meg fosz tás csak szi go rú ga ran ci ák egy ide -
jû ér vé nye sü lé se mel lett le het csak al kot má nyos [66/1991. 
(XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 342, 347.] ám a je len
ügy ben a sze mé lyi sza bad ság tól  való meg fosz tás ese te
nem me rül fel, mi vel ezt a kér dés kört a több sé gi ha tá ro zat
ál tal is idé zett bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dés ként
meg fo gal ma zott tá vol tar tás sza bá lyai ren de zik [19/1999.
(VI. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 150, 158.; 26/1999.
(IX. 8.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 265, 276.] Már itt meg -
jegy zem azt is: a Tör vény csak rö vid ide ig – ak kor is szer -
ve ze ti ga ran ci ák kal és jog or vos la tok kal kö rül öve zet ten –
kor lá toz za a sze mé lyes sza bad ság hoz  való jog ré szét ké -
pezõ tar tóz ko dá si hely meg vá lasz tá sá nak a jogát.

A biz to sí té kok a má sik ol da lán álló alap jo gok vé del me
te kin te té ben is meg kü lön böz te tett fi gyel met ér de mel nek.

A Tör vény ben sza bá lyo zott meg elõ zõ tá vol tar tás a bán -
tal ma zott – Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé nek ol tal ma
alatt álló – élet hez és az em be ri mél tó ság hoz  való jo gát, to -

váb bá a tes ti-lel ki in teg ri tá sát védi. Az Al kot mány 54.  §
(2) be kez dé se ál tal til tott erõ szak, a ke gyet len, em ber te len
és meg alá zó bá nás mód okot ad az ál la mi fel lé pés re, (az ob -
jek tív in téz mény vé del mi kö te le zett ség tel je sí té sé re)
amely nek so rán az érin tett (a bán tal ma zó) alap jo gai kor lá -
to zás alá es het nek. Ez zel össze füg gés ben ki eme lem: nem
tu dok egyet ér te ni a több sé gi dön tés alap já ul szol gá ló ma -
gán szfé ra- és erõ szak fo ga lom-ér tel me zés sel. A né met al -
kot mány jo gi dog ma ti ká ból a ma gyar al kot mány bí ró sá gi
és jog al ko tói gya kor lat ba át vett har mad ha tás (Dritt wir -
kung) dokt rí ná ja alap ján – né ze tem sze rint – ak kor is le he -
tõ ség van az ál la mi be avat ko zás ra, ha a bán tal ma zó a tör -
vény ben meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó lel ki in teg ri tá sát sér ti 
akár a te vé keny sé gé vel, akár a mu lasz tá sá val. A tes ti és
lel ki in teg ri tás ugyan is az ér zel mi és ér tel mi mo tí vu mok -
hoz ha son ló an egy más tól mes ter sé ge sen nem vá laszt ha tók 
el. Osz tom ugyan ak kor a több sé gi ha tá ro zat nak azt a fel fo -
gá sát, mely sze rint a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak nem -
csak a fi zi kai te vé keny ség vagy mu lasz tás, ha nem be széd -
ak tu sok út ján is meg valósulhat (lásd a több sé gi ha tá ro zat
IV. pont ját), ám meg int más né ze ten va gyok ab ban a te kin -
tet ben, hogy – a gyû lö let be széd hez ha son ló an – a je len
ügy ben is csak az in dít vá nyo zó és a több sé gi ha tá ro zat sze -
rin ti ve szé lyez te té si-sé rel mi mér ték te rem te né meg az ál la -
mi be avat ko zás alap ját: az ál la mi be avat ko zást ugyan is
nem csak a tes ti in teg ri tás köz vet len sé rel me vagy ve szé -
lyez te tett sé ge in do kol hat ja, ha nem a lel ki in teg ri tást és az
em be ri mél tó sá got fo lya ma to san sér tõ be széd ak tu sok, mu -
lasz tá sok is. Eb ben a kör ben ki tün te tett sze re pet tu laj do ní -
tok an nak, hogy az Al kot mány szá mos po zi tív diszk ri mi -
ná ci ós ren del ke zést (ob jek tív in téz mény vé del mi ren del ke -
zést) tar tal maz a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak ti pi kus ál -
do za tai, a nõk és gyermekek vonatkozásában (Alkotmány
16. és 67.  §-ok).

Meg jegy zem, hogy a har mad ha tás (a ma gán szfé rá ba
 való be lé pés) te kin te té ben, va la mint a lel ki in teg ri tás vé -
del mé ben az imén ti vel meg egye zõ ál lás pon tot fog lalt el
a stras bo ur gi bí ró ság is a több sé gi dön tés ál tal idé zett
Sand ra Jan ko vic-ügy ben. A stras bo ur gi tes tü let em lé kez -
te tett arra, hogy a csa lád meg lé té nek nem szük sé ges, bár ti -
pi kus elõ fel té te le a há zas ság ban élés, így azok ban az ese -
tek ben, ami kor há zas sá gon kí vül tör té nik a volt hoz zá tar -
to zó, élet társ, in tim part ner bán tal ma zá sa, ak kor az Em be ri 
Jo gok Eu ró pai Egyez mé nye 8. cik ké be fog lalt, a bán tal -
ma zott ma gán szfé rá já hoz  való jog hív ha tó fel a bán tal ma -
zók el len (az ügy ben bün te tõ jo gi esz kö zök kel) kel lõ en fel
nem lépõ nem ze ti ha tó sá gok el len. A ma gán szfé ra vé del -
me a stras bo ur gi bí rák sze rint egy aránt ma gá ban fog lal ja
az egyén tes ti és pszi cho ló gi ai in teg ri tá sát. Az egyé nek
mo rá lis in teg ri tá sá nak meg vé dé se pe dig az ál la mok nak az
Egyez mény 8. cik ké bõl fo lyó po zi tív kö te le zett sé ge. (Lásd 
a X and Y v. the Net her lands; Cos tel lo-Ro berts v. the
 United King dom; D.P. and J.C. v. the Uni ted King dom;
M.C. v. Bul ga ria; Be vac qua and S. v. Bur ga ria, Sand ra
Jan ko vic v. Cro a tia-ügye ket.)
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A több sé gi ha tá ro zat – he lye sen – arra az ál lás pont ra he -
lyez ke dett, hogy a Tör vény ál tal meg ha tá ro zott cél el éré -
sé hez a sza bá lyo zás al kot má nyos sá gi szem pont ból szük -
sé ges. Ilyen ese tek ben az ál lam nak az alap jo gok vé del mé -
ben fenn ál ló ál la mi in téz mény vé del mi kö te le zett sé ge
– a több sé gi ha tá ro zat sze rint is – in do kol hat ja az erõ szak
jel le gé vel ará nyos, azaz az al kot má nyo san meg ala poz ha tó
mó don tör té nõ ál la mi be avat ko zást. He lye sen mond ja azt
is a több sé gi ha tá ro zat, hogy a tá vol tar tás alap jog – kor lá -
to zás sal jár, s ezért a jog al ko tó nak pon tos fo ga lom meg ha -
tá ro zás sal és az ön ké nyes jog al kal ma zás el len védõ ga ran -
ci ák kal kell biz to sí ta nia a jog in téz mény mû kö dé sét. Mint
em lí tet tem, az ál la mi be avat ko zás szük sé ges sé ge az el -
éren dõ al kot má nyos cél ér de ké ben a több sé gi ha tá ro zat
szerint sem vitatható.

3. Meg gyõ zõ dé sem sze rint más a hely zet a több sé gi ha -
tá ro zat nak az ará nyos sá got elem zõ meg ál la pí tá sa i val. A
ha tá ro zat sze rint a jog al ko tó túl szé le sen, part ta la nul ha tá -
roz ta meg az erõ szak, va la mint a hoz zá tar to zó fo gal mát,
ez ál tal sé rül a nor ma vi lá gos ság kö ve tel mé nye, így a ha tá -
ro zat lan jog fo gal mak a ma gán szfé rá hoz  való jog, a tar tóz -
ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sa és a moz gás sza bad ság
„tör vény cél já val el len té tes”, arány ta lan sé rel mét is okoz -
hat ják. A ha tá ro zat in do ko lá sá ban fog lal ta kat figye lembe
véve – ál lás pon tom sze rint – a tá ma dott le gá lis de fi ní ci ók
azon ban nem olyan mér ték ben és nem olyan ki rí vó an ha tá -
ro zat la nok a jog al kal ma zás szá má ra, ame lyek arány ta lan
alap jog-sé rel met okozhatnának.

Úgy vé lem a több sé gi ha tá ro zat nem vé gez te el kel lõ
mély ség ben azo kat az al kot má nyos sá gi vizs gá la to kat,
ame lyek meggyõ zõ en alá tá maszt hat nák az ará nyos ság sé -
rel mét. A több sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa eb ben a ré szé ben
nem tar tal maz meg gyõ zõ ér ve ket. Ma gam sem a definí -
ciókban, sem a Tör vény ál tal meg te rem tett ga ran ci ák ban
nem ér zé ke lek olyan hi á nyo kat, ame lyek az Al kot mány
55.  § (1) és 58.  § (1) be kez dé sé ben ír tak el ke rül he tet len sé -
rel mé hez ve zet het né nek. A bán tal ma zott nak az élet hez, az
em be ri mél tó ság hoz, a tes ti-lel ki in teg ri tás hoz  való al kot -
má nyos alap jo ga i val áll szem ben a bán tal ma zó nak a tar -
tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz, a moz gás sza -
bad ság hoz  való alap jo ga. Fi gye lem mel kell len ni arra,
hogy a kor lá to zás vi szony lag szûk körû, rö vid ide jû és kel -
lõ al kot má nyos ga ran ci ák kal öve zett. A bán tal ma zott és
a bán tal ma zó jel zett alap jo ga i nak egy be ve té sé bõl a bán tal -
ma zó alap jo ga i nak a Tör vény ben írt kor lá to zá sa – amit
a több sé gi ha tá ro zat is szük sé ges nek tart – nem te kint he tõ
aránytalannak.

Néz zük kö ze lebb rõl:

a) A Tör vény in dít vánnyal tá ma dott 1.  § (1) be kez dé sé -
nek két for du la ta van: az elsõ for du la tá ban a bán tal ma zó
a bán tal ma zott mél tó sá gát, éle tét, a sze xu á lis ön ren del ke -
zés hez  való jo gát, tes ti és lel ki egész sé gét „sú lyo san” és
„köz vet le nül” ve szé lyez te ti (ez le het egy sze ri), a má so dik -
ban az ilyen irá nyú bán tal ma zás a ,,rend sze res” és „is mét -
lõ dõ” ve szé lyez te tés sel jár együtt (te hát a ve szé lyez te tés

foly ta tó la gos), amely a de fi ní ci ó ban írt akár egy sze ri „sú -
lyos” és „köz vet len” cse lek mény hez is kap cso lód hat, s
nem kell an nak min den áron (a „vagy” kö tõ szó val el vá -
lasz tott) má so dik for du lat hoz, a ,,rend sze res” és „is mét lõ -
dõ” ve szé lyez te tõ cse lek mé nyek hez kö tõd nie. A több sé gi
ha tá ro zat – ál lás pon tom sze rint – a két for du lat egy más ra
ve tí té sé vel maga ho zott lét re olyan ér tel me zé si bi zony ta -
lan sá got, amely a de fi ní ci ó ban  valójában nincs is meg.

b) A Tör vény 1.  § (5) be kez dé se meg ha tá roz za, hogy
a Tör vény al kal ma zá sa so rán kit kell hoz zá tar to zó nak te -
kin te ni.

Az in dít vány sze rint a Tör vény nek ez a ren del ke zé se
a ,,hoz zá tar to zó” fo gal mát, az idevon ha tó sze mé lyek kö rét 
in do ko lat la nul ki bõ ví ti: kü lö nö sen az „együtt élés nél kül
ben sõ sé ges kap cso lat ban álló sze mély” ka te gó ri á ja az,
amely in do ko lat la nul és ke zel he tet len mó don ki bõ ví ti
a sze mé lyi kört. Ma gam úgy vé lem, hogy ma gá ban az el já -
rás ban vi szont meg van nak azok a biz to sí té kok, ame lyek
ezt a ve szélyt eli mi nál ni ké pe sek. (A Tör vény II. Fe je ze té -
ben írt, a hoz zá tar to zók kö zöt ti erõ szak meg elõ zé sét szol -
gá ló in téz mény rend szer, és jel zé si kö te le zett ség erre min -
den eset re jó esélyt teremt.)

Az ed di gi e ket össze gez ve: a jog biz ton ság al kot má nyos
el vé bõl kö vet ke zõ en a jog al ko tó nak a nor ma vi lá gos ság
kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ jog sza bály szö ve get kell ki -
bo csá ta nia. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá ban mind -
azon ál tal figye lembe ve szi a jog sza bá lyok ér tel me zé sé -
nek, al kal ma zá sá nak a sze re pét is. „A jog sza bály min dig
ál ta lá nos ság ban, el von tan sza bá lyoz, az abszt rakt nor ma
konk rét jog eset re al kal ma zá sa – és ez ál tal tar ta lom mal ki -
töl té se – a jog al kal ma zó fel ada ta. A jog al kal ma zás so rán
szük sé ges az al kal ma zan dó nor ma ér tel me zé se, amely hez
se gít sé get nyújt hat a jog sza bály (an nak ér tel me zõ ren del -
ke zé sei vagy az in do ko lá sa, amely bõl ki tûn het a jog al ko tó
szán dé ka), a hosszabb idõn ke resz tül ki ala kult-ki ala kí tott
jogi (ér tel me zé si) gya kor lat stb. A nem kel lõ pon tos ság gal
meg fo gal ma zott jog sza bály is al kal maz ha tó, ha a meg fo -
gal ma zás pon tat lan sá ga a jog al kal ma zás so rán, a jo gal kal -
ma zói ér tel me zés ál tal (...) or vo sol ha tó. Az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la ta alap ján (...) egy jog sza bály vagy an nak
va la mely ren del ke zé se csak ak kor te kint he tõ az Al kot -
mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog ál la mi ság
szer ves ré szét ké pe zõ jog biz ton ság kö ve tel mé nyé be üt kö -
zõ nek, ha meg fo gal ma zá sa olyannyi ra ho má lyos, hogy jo -
gal kal ma zói ér tel me zés sel sem tölt he tõ ki tar ta lom mal,
vagy ha tá ro zat lan sá ga le he tõ sé get ad a szub jek tív jo gal -
kal ma zói dön tés re, a kü lön bö zõ jog al kal ma zók el té rõ gya -
kor la tá ra, a jog egy ség hi á nyá ra.” (534/E/2001. AB
határozat, ABH 2002, 1283, 1291–1292.)

Ál lás pon tom sze rint mind a ha tó sá gi, mind pe dig a bí rói 
jog al kal ma zás ké pes a Tör vény ál tal de fi ni ált és az in dít -
vány ban ki fo gás olt fo gal ma kat ér tel mez ni, al kal maz ni,
azok – rö vi debb-hosszabb – idõ el tel te után nem okoz hat -
nak jog biz ton sá gi prob lé má kat. Ha son ló an járt el, s
a  jogalkalmazói mér le ge lés je len tõ sé gét hang sú lyoz ta az
Al kot mány bí ró ság több, az alap jo gok kö zöt ti egyen súly
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ki ala kí tá sát meg fo gal ma zó dön té sé ben is. A sza bad moz -
gás hoz  való jog (amely ér vé nye sü lé sé nek leg gya ko ribb
szín te re pe dig a köz út, a köz te rü let) és a gyü le ke zé si jog
kö zöt ti kol lí zi ót el bí rá ló 75/2008. (V. 29.) AB ha tá ro za tá -
ban (ABK 2008. má jus, 715, 718.) is meg erõ sí tet te azt
a ko ráb bi fel fo gá sát, mi sze rint „két alap jog (...) eset le ges
konf lik tu sá nak meg elõ zé sé re a ha tó ság nak szük ség kép -
pen ren del kez nie kell az zal a jog sza bá lyi fel ha tal ma zás sal, 
hogy biz to sít sa mind két alap jog ér vé nye sü lé sét, ille tõ leg,
ha ez le he tet len, azt, hogy az egyik csak a leg szük sé ge sebb 
mér ték ben szo rul jon hát tér be idõ le ge sen a má sik ja vá ra.”
[55/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001, 458–459.]

c) A több sé gi ha tá ro zat a ,,pon tos fo ga lom meg ha tá ro -
zás” mel lett el en ged he tet len nek tart ja az „ön ké nyes jog al -
kal ma zás el len védõ ga ran ci ák” meg lé tét is.

Ál lás pon tom sze rint ezek meg lé té vel vagy hi á nyá val, s
ezek nek az in dít vány el bí rá lá sa szem pont já ból ér té kel he tõ 
je len tõ sé gé vel ugyan ak kor az ará nyos ság vizs gá la ta kor
gya kor la ti lag nem is fog lal ko zik a több sé gi ha tá ro zat. Va -
ló já ban te hát le szû kül a fo ga lom elem zés re, s azok mi nõ sí -
té se ré vén jut el az alkot mány elle nesség meg ál la pí tá sá ig.

Már pe dig e ga ran ci ák meg lé te vagy hi á nya dön tõ je len -
tõ sé gû az ará nyos ság vizs gá la ta kor még ak kor is, ha az in -
dít vány azok sze re pét gya kor la ti lag nem is érin ti.

Úgy vé lem, a tör vényalkotó kel lõ gon dos sá got ta nú sí -
tott e biz to sí té kok meg te rem té se so rán. Meg ha tá roz ta
a meg elõ zést szol gá ló in téz mény rend szert és sor ra vet te
an nak összes ele mét, meg je löl ve azok jel zé si kö te le zett sé -
gét és an nak tar tal mát (2.  §); rész le tez te a kö ve ten dõ el já -
rást, min de nütt ügyel ve a jog ál la mi biz to sí té kok meg te -
rem té sé re (3.  §); elõ ír ta az al kot má nyos adat ke ze lés rend -
jét (4.  §); a le he tõ leg rész le te seb ben sza bá lyoz ta az ide ig -
le nes meg elõ zõ tá vol tar tás sal össze füg gõ el já rást (6.  §); az 
el in té zé si ha tár idõt (7.  §); az ide ig le nes meg elõ zõ tá vol tar -
tó ha tá ro zat tar tal mi kel lé ke it (8.  §); az ilyen ha tá ro za tok
köz lé si rend jét (9.  §), az igény be ve he tõ jog or vos la to kat
(10.  § és 12.  §). Ha son ló kép pen gon do san járt el a meg -
elõzõ tá vol tar tás jogi rend jé nek kö rül ha tá ro lá sa kor is.
(13.  §–17.  §) Nem bi zo nyít ha tó te hát az, hogy fenn áll hat na 
az ön ké nyes jog al kal ma zás veszélye.

V.

Vi lá gos sá tet te a tör vényhozó, hogy mind az ide ig le nes
meg elõ zõ tá vol tar tás 72 órás idõ tar ta má val, mind pe dig
a meg elõ zõ 30 na pos idõ tar ta má val pusz tán egy faj ta
– a vég sõ esz köz ként (ul ti ma ra tio) igény be ve he tõ bün te -
tõ jog esz köz rend sze rét ki ke rü lõ, meg elõ zõ – „gyors se -
gélyt” kí ván biz to sí ta ni. Ezek az idõ tar ta mok nem te kint -
he tõk a bán tal ma zot tak éle tét, em be ri mél tó sá gát, tes ti, lel -
ki egész sé gét ve szé lyez te tõ bán tal ma zók moz gás sza bad -
sá gát, sze mé lyes sza bad ság hoz  való jo gát, tar tóz ko dá si
he lyük sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát alkot mány elle -
nesen sér tõ, arány ta lan kor lá to zá sá nak. A hoz zá juk kap -
cso ló dó rész le tes el já rá si rend (nem utol só sor ban az igény -

be ve he tõ jog or vos la tok) az – eset le ges – ön ké nyes jog al -
kal ma zás el le ni ga ran cia rend szer alap ja it te rem ti meg. Az
erre épü lõ – s nem ele ve al kal mat lan nak ítélt – ha tó sá gi és
bí rói gya kor lat rö vid idõn be lül ké pes lett vol na az Eu ró pá -
ban egyéb ként messze nem pél da nél kü li (s a mi énk nél jó -
val ke ve sebb ga ran ci á val kö rül öve zett) tá vol tar tás in téz -
mé nyé nek jog ál la mi ke re tek kö zött ma ra dó meg ho no sí tá -
sá ra.

Erre te kin tet tel nem ér tek egyet az zal, hogy az Al kot -
mány bí ró ság a Tör vény 1.  § (1) és (5) be kez dé sé nek az
alkot mány elle nességét meg ál la pí tot ta.

Dr. Kiss Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Az Alkotmánybíróság
54/2009. (V. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló bí rói kez de mé -
nye zés és in dít vá nyok tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a csa lá dok
tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény 8.  §
(3) be kez dé sé nek ba)–bd) pont jai 2002. no vem ber 8. és
2008. ja nu ár 1-je kö zött alkot mány elle nesek vol tak, ezért
a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság elõtt fo lya mat ban
levõ 4.K.20.682/2006/3. szá mú ügy ben nem alkalmaz -
hatók.

2. Az Al kot mány bí ró ság a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény 7.  § (1) be kez dés
ac) pont ja, va la mint (2) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sa és meg sem mi sí té se iránt be -
nyúj tott in dít vá nyo kat el uta sít ja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Al kot mány bí ró ság hoz 3 in dít vány ér ke zett,
amely ben az in dít vá nyo zók a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.)
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csa lá di pót lék ra vo nat ko zó sza bá lyai alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de mé -
nyez ték.

Az Al kot mány bí ró ság az in dít vá nyo kat az Al kot mány -
bí ró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl
 szóló, több ször mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt
2/2009. (I. 12.) Tü. ha tá ro zat (a továb biak ban: Ügy rend,
ABK 2009. ja nu ár, 3.) 28.  § (1) be kez dé se alap ján egye sí -
tet te és egy el já rás ban bí rál ta el.

2. Az egyik in dít vá nyo zó a Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei Bí ró ság bí rá ja, aki az elõt te 4.K.20.682/2006/3. szám
alatt fo lya mat ban levõ, köz igaz ga tá si ha tá ro zat fe lül vizs -
gá la ta irán ti per ben, a tár gya lás fel füg gesz té se mel lett kez -
de mé nyez te a Cst. 8.  § (3) be kez dés b) pont ja alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sát, va la mint azt, hogy az Al -
kot mány bí ró ság a fel pe res kü lö nö sen fon tos ér de ké re te -
kin tet tel mond ja ki, hogy a vi ta tott ren del ke zés a Ko má -
rom-Esz ter gom Me gyei Bí ró ság elõtt fo lya mat ban levõ
4.K.20.682/2006/3. szá mú ügy ben nem al kal maz ha tó.

Az in dít vá nyo zó sze rint a vi ta tott sza bá lyo zás, mi vel
nem te szi le he tõ vé, hogy a köz ok ta tá si in téz mény ben ta -
nul má nyo kat foly ta tó, szü le i tõl kü lön élõ nagy ko rú sze -
mély sa ját jo gon le gyen jo go sult a csa lá di pót lék ra, sér ti az 
Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé be, va la mint 70/E.  §-ába
fog lal ta kat. Ál lás pont ja alá tá masz tá sá ra hi vat ko zik az
56/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat ban ki fej tett in do ko lás ra.

3. A má sik két in dít vá nyo zó a Cst. 7.  § (1) be kez dés
ac) pont ja, va la mint (2) be kez dé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát kér te. Mind két in dít vá nyo zó
ál lás pont ja sze rint az Al kot mány 70/A.  §-át sér ti az a sza -
bá lyo zás, mely sze rint a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul -
má nyo kat foly ta tó gyer mek után an nak a tan év nek a vé -
géig jár a csa lá di pót lék, amely ben a 23. élet évét be töl ti.

Az egyik in dít vá nyo zó sze rint azért diszk ri mi na tív
a sza bá lyo zás, mert csak a köz ok ta tá si in téz mény ben ta -
nul má nyo kat foly ta tó gyer me kek szü le i nek biz to sít ja
a csa lá di pót lé kot, az azo nos élet ko rú, de fel sõ fo kú ta nul -
má nyo kat foly ta tó hall ga tók szü le it ez a jo go sult ság nem
il le ti meg.

A má sik in dít vá nyo zó sze rint ez a sza bá lyo zás hát rá -
nyo san érin ti azo kat, akik a tárgy évet meg elõ zõ 23. év ja -
nu ár 1. és au gusz tus 31. kö zött szü let tek, ugyan is utá nuk
egy tan év nyi idõ tar tam mal rö vi debb ide ig áll fenn a csa lá -
di pót lék ra jo go sult ság, mint az ugyan azon év ben szep -
tem ber 1. és de cem ber 31. kö zött szü le tett tár sa ik után.

Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ke res te a szo -
ci á lis és mun ka ügyi mi nisz tert.

II.

Az Al kot mány bí ró ság az aláb bi jog sza bá lyi ren del ke zé -
sek alap ján hoz ta meg dön té sét:

1. Az Al kot mány nak az in dít vá nyo zók ál tal fel hí vott
sza bá lyai:

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.

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

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

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság az el lá tás hoz  való jo got a tár -
sa da lom biz to sí tás út ján és a szo ci á lis in téz mé nyek rend -
sze ré vel  valósítja meg.”

2. A Cst. 7.  §-ának az in dít vá nyo zók ál tal vi ta tott sza -
bá lyai:

„7.  § (1) Csa lá di pót lék ra jo go sult
a) a vér sze rin ti, az örök be fo ga dó szü lõ, a szü lõ vel

együtt élõ há zas társ, az a sze mély, aki a sa ját ház tar tá sá ban 
ne velt gyer me ket örök be kí ván ja fo gad ni, és az erre irá -
nyu ló el já rás már fo lya mat ban van (a továb biak ban együtt: 
szü lõ), a ne ve lõ szü lõ, a hi va tá sos ne ve lõ szü lõ, a gyám, to -
váb bá az a sze mély, aki hez a gyer me kek vé del mé rõl és
a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
(a továb biak ban: Gyvt.) 72.  §-ának (1) be kez dé se alap ján
a gyer me ket ide ig le nes ha tállyal el he lyez ték

aa) a még nem tan kö te les,
ab) tan kö te le zett sé ge meg szû né sé ig a tan kö te les,
ac) az ál ta lá nos is ko lai, kö zép is ko lai, szak is ko lai

(a továb biak ban együtt: köz ok ta tá si in téz mény) ta nul má -
nyo kat foly ta tó és a (2) be kez dés ben meg je lölt élet ko rú
sa ját ház tar tá sá ban ne velt gyer mek re te kin tet tel;”

„7.  § (2) A köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat
foly ta tó gyer mek után a csa lá di pót lék an nak a tan év nek
a vé gé ig jár, amely nek idõ tar ta ma alatt be töl ti a 23. élet -
évét.”

3. A Cst. 8.  § (3) be kez dé sé nek az in dít vány be nyúj tá -
sa kor ha tá lyos szö ve ge:

„(3) Csa lá di pót lék ra jo go sult sa ját jo gán
a) a 7.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg je lölt sze -

mély;
b) a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó, 

a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt élet ko rú, nagy ko rú sze -
mély;

ba) aki nek mind két szü lõ je el hunyt,
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bb) aki nek a vele egy ház tar tás ban élõ ha ja don, nõt len,
el vált vagy há zas tár sá tól kü lön élõ szü lõ je el hunyt,

bc) aki ki ke rült az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés bõl,
bd) aki nek a gyám sá ga nagy ko rú vá vá lá sa  miatt szûnt

meg.”

III.

A bí rói kez de mé nye zés meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa so rán meg ál la pí tot ta,
hogy a Cst. 8.  § (3) be kez dé sét az in dít vány be nyúj tá sa
után 2008. ja nu ár 1-jei ha tállyal mó do sí tot ta az egyes szo -
ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi
CXXI. tör vény (a továb biak ban: Cstm.) 69.  §-a, a Cst. 8.  §
(3) be kez dé sét egy új bf) pont tal egé szí tet te ki, mely sze -
rint csa lá di pót lék ra jo go sult sa ját jo gán a köz ok ta tá si in -
téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó, a 7.  § (2) be kez dé sé -
ben meg je lölt élet ko rú, nagy ko rú sze mély, aki a 7.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti sze méllyel nem él egy
ház tar tás ban. E ren del ke zés kö vet kez mé nye ként az in dít -
vá nyo zó ál tal fel ve tett al kot má nyos sá gi prob lé ma már
nem áll fenn.

Az Al kot mány bí ró ság – fõ sza bály ként – ha tá lyos jog -
sza bály alkot mány elle nességét vizs gál ja. Mó do sult, ere -
de ti tar tal má ban már nem ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke -
zés csak a konk rét nor ma kont roll ese te i ben, ak kor ké pez -
he ti al kot mány bí ró sá gi el já rás tár gyát, ha an nak al kal maz -
ha tó sá ga az el dön ten dõ kér dés, azaz ha az el já rás az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 38.  §-ában sza bá lyo zott bí rói kez de mé -
nye zés, ille tõ leg a 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz
alap ján fo lyik. [10/1992. (II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH
1992, 72, 76.] Te kin tet tel arra, hogy a bí rói in dít vány alap -
ján a vi ta tott jog sza bá lyi ren del ke zés konk rét ügy ben  való
al kal maz ha tó sá gá ról kell dön te ni, az Al kot mány bí ró ság
a Cst. 8.  § (3) be kez dé sé nek az in dít vány be nyúj tá sa kor
ha tá lyos ren del ke zé se i re néz ve vé gez te el az al kot má nyos -
sá gi vizs gá la tot.

2. Az Al kot mány bí ró ság ki ala kult gya kor la ta sze rint az 
Al kot mány 70/A.  §-ában fog lalt ren del ke zést a jog egyen -
lõ ség ál ta lá nos el vét meg fo gal ma zó al kot má nyi kö ve tel -
mény ként ér tel mez te. E ha tá ro za ta i ban az Al kot mány bí ró -
ság ki fej tet te, hogy az Al kot mány e ren del ke zé se az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be vont jog ala nyok kö zöt ti olyan al -
kot má nyos in dok nél kül tett meg kü lön böz te tést tilt ja,
amely nek kö vet kez té ben egyes jog ala nyok hát rá nyos
hely zet be ke rül nek. Ki mond ta, hogy az al kot má nyi ti la -
lom el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te kin te té ben tett 
meg kü lön böz te té sek re ter jed ki, ab ban az eset ben, ha
a meg kü lön böz te tés nem alap ve tõ al kot má nyos jog te kin -
te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle -
nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság -
hoz  való jo got sér ti. Az Al kot mány nak ez az ál ta lá nos jog -
egyen lõ sé gi kö ve tel mé nye arra vo nat ko zik, hogy az ál lam, 
mint köz ha ta lom a jo gok és kö te le zett sé gek el osz tá sa so -

rán kö te les egyen lõk ként – egyen lõ mél tó sá gú sze mély -
ként – ke zel ni a jog ala nyo kat, a jog al ko tás so rán a jog al -
ko tó nak mind egyi kük szem pont ja it azo nos kö rül te kin tés -
sel, el fo gu lat lan ság gal és mél tá nyos ság gal kell ér té kel nie.
[9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.;
21/1990. (X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.;
61/1992. (XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280,
281–282.; 35/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994,
197, 203–204.; 30/1997. (IV. 29.) AB ha tá ro zat, ABH
1997, 130, 138–140., 39/1999. (XII. 21.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 325, 342–344.; 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro zat
ABH 2002, 230, 241–242. stb.]

A Cst. 6–7.  §-ai a csa lá di pót lé kot fõ sza bály ként
– a gyer mek ne ve lé si, is ko láz ta tá si költ sé ge i hez  való rend -
sze res ál la mi hoz zá já ru lás ként – a gyer me ket sa ját ház tar -
tá sá ban ne ve lõ sze mély nek, a szü lõ nek járó el lá tás ként ha -
tá roz za meg.

A Cst. 8.  § (3) be kez dé se a csa lá di pót lék ra sa ját jo gon
jo go sul tak kö rét sza bá lyoz za. E kör be az in dít vány be -
nyúj tá sa kor nagy ko rú sze mé lyek tar toz tak. A Cst. 8.  §
(3) be kez dés a) pont ja alap ján sa ját jo gon tart hat igényt az
a 18. élet évét be töl tött tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo -
gya té kos sze mély, fel té ve, ha utá na 18. élet évé nek be töl té -
sé ig ma ga sabb össze gû csa lá di pót lé kot fo lyó sí tot tak. A
8.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja azo kat az élet hely ze te ket
sza bá lyoz za, ame lyek be kö vet ke zé se ese tén a köz ok ta tá si
in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó nagy ko rú sze mély
vá lik jo go sult tá arra, hogy a csa lá di pót lé kot sa ját jo gán
ve gye igény be an nak a tan év nek a vé gé ig, amely ben 23.
élet évét be töl ti. A Cst.-nek az in dít vá nyo zó ál tal tá ma dott
8.  § (3) be kez dés b) pont ja azok ban az ese tek ben tet te le he -
tõ vé a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó
nagy ko rú szá má ra a csa lá di pót lék sa ját jo gon tör té nõ
meg ál la pí tá sát, ha mind két szü lõ je, ille tõ leg az õt ne ve lõ
egye dül ál ló szü lõ je el hunyt, ki ke rült az ál la mi ne ve lés bõl,
ille tõ leg a gyám sá ga a nagy ko rú vá vá lá sa  miatt meg szûnt.
Ezek olyan élet hely ze tek, ami kor nincs, aki a 7.  § (1) be -
kez dé se alap ján a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo -
kat foly ta tó nagy ko rú után a csa lá di pót lék igény lé sé re jo -
go sult len ne. Ez a sza bá lyo zás nem tet te le he tõ vé a csa lá di
pót lék hoz sa ját jo gon  való hoz zá ju tá sát an nak a nagy ko rú
sze mély nek, aki el hagy ta a szü lõi há zat. Hol ott a nagy ko rú 
gyer mek nek a szü lõ ház tar tá sá ból  való ki vá lá sá val a 8.  §
(3) be kez dés ba)–bd) pont ja i ban sza bá lyo zot tak hoz ha -
son ló jogi hely zet ke let ke zik. Ugyan is a Cst. 7.  § (1) be -
kez dé se alap ján a szü lõt a sa ját ház tar tá sá ban ne velt gyer -
mek után il le ti meg a csa lá di pót lék, a sa ját jogú jo go sult -
ság hi á nyá ban sem a szü le i tõl el köl tö zött, nagy ko rú vá vált
gyer mek, sem a szü lõ nem tart hat igényt a csa lá di pót lék ra. 
Az Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a jog al ko tó nem
mért egyen lõ mér cé vel, ami kor a csa lá di pót lék ra sa ját jo -
gon  való jo go sult ság fel té te le i nek meg ál la pí tá sa so rán
nem ér té kel te an nak a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó nagy ko rú nak a hely ze tét, aki a szü lõi fel -
ügye let meg szû né se után élve la kó he lyé nek sza bad meg -
vá lasz tá sá nak le he tõ sé gé vel, el köl tö zött szü lõ jé tõl. Mind -
ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy a Cst. 8.  § (3) be kez dés ba)–bd) pont já nak sza bá lya i -
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ban rej lõ meg kü lön böz te tés nek az in dít vány be nyúj tá sa -
kor nem volt al kot má nyos in do ka, így az sér tet te az Al kot -
mány 70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség kö ve tel -
mé nyét. A meg kü lön böz te tés alkot mány elle nessége még
nyilván valóbbá vált ak kor, ami kor az egyes szo ci á lis tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXVII. tör vény
34–35.  §-ai mó do sí tot ták a Cst. vi ta tott sza bá lya it, és
2007. ja nu ár 1-jé tõl le he tõ ség nyílt arra, hogy a szü lõi há -
zat a gyám ha tó ság en ge dé lyé vel el ha gyó kis ko rú sa ját jo -
gon ré sze sül jön csa lá di pót lék ban.

A tör vényhozó ész lel ve ezt az al kot má nyos sá gi prob lé -
mát a Sztm.-mel mó do sí tot ta a Cst. 8.  § (3) be kez dés
b) pont ját, ami nek ered mé nye ként 2008. ja nu ár 1-jé tõl
a csa lá di pót lék sa ját jo gon jár an nak a köz ok ta tá si in téz -
mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó nagy ko rú nak is, aki
a Cst. 7.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti sze méllyel nem él 
egy ház tar tás ban.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság
meg ál la pí tot ta, hogy a Cst. 8.  § (3) be kez dé sé nek
ba)–bd) pont jai 2002. no vem ber 8. és 2008. ja nu ár 1-je kö -
zött alkot mány elle nesek vol tak, és az Abtv. 43.  § (4) be -
kez dé se alap ján ki mond ta, hogy a Ko má rom-Esz ter gom
Me gyei Bí ró ság elõtt fo lya mat ban levõ
4.K.20.682/2006/3. szá mú ügy ben nem al kal maz ha tók.

3. Ugyan csak az Al kot mány 70/A.  §-ába üt kö zé se
 miatt kéri az egyik in dít vá nyo zó a Cst. 7.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lalt sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sát. Az in dít vány ban ki fej tett ál lás pont sze rint ez a sza bály
azok kal szem ben tar tal maz hát rá nyos meg kü lön böz te tést,
akik a tárgy évet meg elõ zõ 23. év ja nu ár 1-je és au gusz tus
31-e kö zött szü let tek, mert szá muk ra egy év vel rö vi debb
ide ig áll fenn a csa lá di pót lék ra jo go sult ság. A vi ta tott sza -
bály azok szá má ra biz to sít ja köz ok ta tá si in téz mény ben
foly ta tott ta nul má nyok idõ tar ta má ig a csa lá di pót lé kot,
akik tan kö te le zett sé gük meg szû né sé ig nem fe jez ték be ál -
ta lá nos is ko lai, kö zép is ko lai vagy szak is ko lai ta nul má -
nya i kat. An nak meg ha tá ro zá sa, hogy a tan kö te le zett ség
meg szû né se után mely élet ko rig nyújt az ál lam tá mo ga tást
a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta tott ta nul má nyok hoz
a jog al ko tó sza bad mér le ge lé sé nek tár gya. A vi ta tott sza -
bály e te kin tet ben meg kü lön böz te tést nem tar tal maz, min -
den köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó
gyer mek után biz to sít ja a csa lá di pót lé kot an nak a tan év -
nek a vé gé ig, amely nek idõ tar ta ma alatt a 23. élet évét be -
töl ti.

Erre te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy ezen ok ból a Cst. 7.  § (2) be kez dé sé nek alkot mány -
elle nessége nem ál la pít ha tó meg.

4. Egy má sik in dít vá nyo zó ugyan csak a Cst. 7.  § (2) be -
kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát kéri
azért, mert ál lás pont ja sze rint sér ti az Al kot mány
70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog ál la mi ság kö ve tel mé nyét az, 
hogy a Cst. csak a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó nagy ko rú gyer me kek után ál la pít ja meg
a csa lá di pót lék ra  való jo go sult sá got a fel sõ ok ta tá si in téz -

mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó nagy ko rú gyer mek után
a szü lõ nem tart hat igényt csa lá di pót lék ra.

Az Al kot mány bí ró ság fent is mer te tett gya kor la ta alap -
ján az Al kot mány 70/A.  §-ának sé rel me ak kor ál la pít ha tó
meg, ha a jog al ko tó az azo nos sza bá lyo zá si kör be vont
jog ala nyok kö zött tesz al kot má nyos in dok nél kül kü lönb -
sé get.

A csa lá di pót lék a Cst. 7.  § (1) be kez dés a) pont já ban
sza bá lyo zott fel té te le ket figye lembe véve a tan kö te les
korú gyer me kek és ez zel össze füg gés ben a köz ok ta tá si in -
téz mé nyek ben ta nul má nyo kat foly ta tók is ko láz ta tá si költ -
sé ge i hez  való hoz zá já ru lást je lent. A csa lá di pót lék sza bá -
lyo zá si kon cep ci ó ja alap ján a köz ok ta tá si in téz mény ben és 
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tók
nem tar toz nak azo nos sza bá lyo zá si kör be. Így az in dít vá -
nyo zó ál tal ál lí tott alkot mány elle nes meg kü lön böz te tés
nem ál la pít ha tó meg.

A vi ta tott sza bály alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben
ta nul má nyo kat foly ta tó gyer mek után a szü lõ csa lá di pót -
lék ra nem tart hat igényt, ez azon ban nem je len ti azt, hogy
az ál lam a fel sõ ok ta tás ban foly ta tott ta nul má nyok tá mo ga -
tá sát más esz kö zök kel nem biz to sít ja. [Ezt a célt szol gál ják 
a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben in -
téz mé nye sí tett kü lön bö zõ ter mé szet be ni és pénz be li tá mo -
ga tá sok (ösz tön dí jak, kol lé gi u mi el lá tás, lak ha tá si tá mo -
ga tás, tan könyv és jegy zet vá sár lá si ked vez mény, fi ze té si
kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé hez nyúj tott men tes sé gek,
ked vez mé nyek). A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta -
tott ta nul má nyok hoz nyújt anya gi se gít sé get a hall ga tói hi -
tel és az ah hoz kap cso ló dó ka mat tá mo ga tás, va la mint
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör -
vény ben sza bá lyo zott adó ked vez mény.]

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság úgy
ítél te meg, hogy a Cst. 7.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zés alkot mány elle nessége az in dít vá nyo zók ál tal fel -
ho zott in do kok alap ján nem ál la pít ha tó meg. Ezért a Cst.
7.  § (2) be kez dé se alkot mány elle nességének meg ál la pí tá -
sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló in dít vá nyo kat el uta sí -
tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle nesség meg ál la -
pí tá sá ra te kin tet tel ren del te el e ha tá ro za tá nak a Ma gyar
Köz löny ben  való köz zé té te lét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

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

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1183/B/2004.
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Az Alkotmánybíróság 
55/2009. (V. 6.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szág gyû lés Al kot mány -
ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott sá ga ál tal az Al kot -
mány ér tel me zé sé re be nyúj tott in dít vány alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány 21.  § (2) be kez dés má so dik for du la ta
arra ha tal maz za fel az Or szág gyû lést, hogy a par la men ti
nyil vá nos sá got igény lõ köz ügyek vizs gá la tá ra ide ig le nes
or szág gyû lé si bi zott sá got hoz zon lét re. Az Al kot mány
e ren del ke zé se alap ján a bi zott ság a par la men ti el len õr zés
szer ve, amely az Or szág gyû lés fel ha tal ma zá sa alap ján
vizs gá la tot (tény fel tá rást, el len õr zést) vé gez, és meg ál la -
pí tá sa it az Or szág gyû lés elé ter jesz ti. A bi zott ság je len té se
a vizs gált köz ügy nyil vá nos par la men ti meg vi ta tá sát ered -
mé nye zi, az el len õr zés so rán fel tárt hi á nyos sá gok, jog sér -
té sek meg szün te té sé re az Or szág gyû lés is csak az Al kot -
mány ban sza bá lyo zott ha tás kö re ke re tei kö zött intéz -
kedhet.

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az Al kot -
mány IX. fe je ze té ben meg ha tá ro zott, a he lyi ön kor mány -
za tok jog ál lá sát sza bá lyo zó ren del ke zé sek nem kor lá toz -
zák az Or szág gyû lés Al kot mány 21.  § (2) be kez dé sé nek
má so dik for du la tá ban sza bá lyo zott ha tás kö rét. Nincs az
Al kot mány ren del ke zé se i bõl fo lyó aka dá lya an nak, hogy
az Or szág gyû lés, ha úgy íté li meg, hogy az par la men ti
nyil vá nos sá got igé nyel, he lyi köz ügyek kö ré be tar to zó fel -
ada tok el lá tá sá nak vizs gá la tá ra az Al kot mány 21.  § (2) be -
kez dé se alap ján bi zott sá got hoz zon lét re.

A he lyi ön kor mány za tok fel adat kö ré be tar to zó he lyi
köz ügy vizs gá la tá ra ki kül dött bi zott ság te vé keny sé ge
a he lyi ön kor mány za tok Al kot mány ban biz to sí tott au to nó -
mi á ját nem kor lá toz za. A bi zott ság je len té se eb ben az eset -
ben is a vizs gált he lyi köz ügy par la men ti meg vi ta tá sát
ered mé nye zi, an nak alap ján – a tör vényalkotáson kí vül –
az Or szág gyû lés sem hoz hat az ön kor mány za tok ra köte -
lezõ, azok dön té si sza bad sá gát kor lá to zó dön té se ket.

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

INDOKOLÁS

I.

Az Or szág gyû lés Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy -
ren di bi zott sá ga az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi

XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.) 1.  § g) pont ja és
21.  § (6) be kez dés a) pont ja alap ján az Al kot mány 21.  §
(2) be kez dé se má so dik for du la tá nak ér tel me zé sét in dít vá -
nyoz ta. Az al kot mány ér tel me zé si prob lé ma an nak kap -
csán me rült fel, hogy a Ma gyar De mok ra ta Fó rum kép vi -
se lõ cso port ja or szág gyû lé si vizs gá ló bi zott ság lét re ho zá sát 
kez de mé nyez te a Cent rum Par ko ló Rend szer Kft. te vé -
keny sé gé nek ki vizs gá lá sá ra. Mi vel a par ko lá si tár su lást
a Fõ vá ro si ön kor mány zat és egyes fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány za tok együt te sen ala pí tot ták, ez a kér dés kör
„nyilván valóan” ön kor mány za ti fel adat- és ha tás kör be tar -
to zik.

Az ügy kap csán fel me rült al kot mány jo gi prob lé ma az,
hogy mi ként ér tel me zen dõ az Al kot mány 21.  § (2) be kez -
dé sé nek az a ren del ke zé se, mely sze rint az Or szág gyû lés
bár mely kér dés meg vizs gá lá sá ra bi zott sá got küld het ki.
Az Or szág gyû lés vizs gá ló bi zott ság ki kül dé sé re irá nyu ló
ha tás kö ré nek van nak-e az Al kot mány ból ere dõ kor lá tai.
Lét re hoz ha tó-e par la men ti vizs gá ló bi zott ság ön kor mány -
za ti fel adat- és ha tás kör be tar to zó tárgy kör ben?

Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 21.  § (2) be kez dé se má -
so dik for du la tá nak ér tel me zé sét az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott de mok ra ti kus jog ál la mi ság ele -
mét ké pe zõ ha ta lom meg osz tás el vé vel és az Al kot mány
IX. fe je ze té nek a he lyi ön kor mány za tok al kot má nyos jog -
ál lá sát sza bá lyo zó ren del ke zé se i vel össze füg gés ben,
azok ra te kin tet tel kez de mé nyez te. En nek kap csán rá mu ta -
tott arra, hogy az Al kot mány 42.  §-a alap ján meg ál la pít ha -
tó, hogy az Al kot mány a ha ta lom meg osz tás rend sze ré ben
a he lyi ön kor mány za to kat az Or szág gyû lés tõl füg get len
in téz mény rend szer ként je le ní ti meg.

Utal az in dít vány arra is, hogy az Al kot mány bí ró ság
50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro za tá ban már ér tel mez te az Al -
kot mány 21.  § (2) be kez dé sét. Ez a ha tá ro zat azon ban a bi -
zott sá gok ál tal le foly ta tott vizs gá lat kor lá tai kö zül egyes
alap ve tõ jo gok össze füg gé sé ben ér tel mez te az Al kot -
mányt, a ,,bár mely kér dés” ha tás kö ri kor lá ta it azon ban in -
téz mé nyi ol dal ról nem vizs gál ta.

II.

1. Az Al kot mány je len ügy ben érin tett ren del ke zé sei:
„21.  § (...)
(2) Az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá go kat ala kít tag ja i -

ból, és bár mely kér dés meg vizs gá lá sá ra bi zott sá got küld -
het ki.

(3) Az or szág gyû lé si bi zott sá gok ál tal kért ada to kat
min den ki kö te les a ren del ke zé sük re bo csá ta ni, ille tõ leg
kö te les elõt tük val lo mást ten ni.”

„42.  § A köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke rü le tei, va la -
mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kö zös sé gét meg il le ti
a he lyi ön kor mány zás joga. A he lyi ön kor mány zás a vá -
lasz tó pol gá rok kö zös sé gét érin tõ he lyi köz ügyek ön ál ló,
de mok ra ti kus in té zé se, a he lyi köz ha ta lom nak a la kos ság
ér de ké ben  való gya kor lá sa.”
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„43.  § (...)
(2) A he lyi ön kor mány za ti jo go kat és kö te le zett sé ge ket

tör vény ha tá roz za meg. Az ön kor mány zat ha tás kö ré nek
jog sze rû gya kor lá sa bí ró sá gi vé de lem ben ré sze sül, jo gai
vé del mé ben az ön kor mány zat az Al kot mány bí ró ság hoz
for dul hat.”

2. A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza bá -
lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat nak
(a továb biak ban: Ház sza bály) az Or szág gyû lés ide ig le nes
bi zott sá ga i ra vo nat ko zó sza bá lyai:

„Az ideiglenes bizottságok

34.  § (1) Az Or szág gyû lés bár mely kér dés meg vizs gá lá -
sá ra vizs gá ló bi zott sá got küld het ki, to váb bá a bi zott sá got
lét re ho zó ha tá ro zat ban meg je lölt ügyek nek a ha tá ro zat ban 
meg ál la pí tott ide ig tör té nõ in té zé sé re ese ti bi zott sá got ala -
kít hat (a vizs gá ló- és az ese ti bi zott ság a továb biak ban
együtt: ide ig le nes bi zott ság).

(2) Az ide ig le nes bi zott ság lét re ho za ta lá ra irá nyu ló ha -
tá ro za ti ja vas lat hoz nem le het olyan mó do sí tó ja vas la tot
be nyúj ta ni, amely

a) a vizs gá ló bi zott ság el ne ve zé sé re, a vizs gá lat tár -
gyára,

b) az ese ti bi zott ság el ne ve zé sé re, a fel adat kö ré be utalt
ügy re
vo nat ko zik.

Az eseti bizottságokra vonatkozó külön szabályok

35.  § (1) Az ese ti bi zott ság fel ada tát, el ne ve zé sét, tag ja i -
nak szá mát és meg bí za tá sá nak ter je del mét az Or szág gyû -
lés az ese ti bi zott ság fel ál lí tá sa kor ha tá roz za meg.

(2) Az ese ti bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i -
nak je lö lé sé re, il let ve meg vá lasz tá sá ra a 31.  §-t, meg bí za -
tá suk meg szû né sé re a 32.  §-t kell al kal maz ni az zal, hogy
az ese ti bi zott ság tag ja i nak leg fel jebb fele nem or szág gyû -
lé si kép vi se lõ is le het.

(3) Az ese ti bi zott ság mû kö dé sé nek sza bá lya i ra – az Or -
szág gyû lés vagy az ese ti bi zott ság el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – az ál lan dó bi zott ság mû kö dé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat meg fele lõen al kal maz ni kell. A bi zott ság el nö ke
és al el nö ke csak kép vi se lõ le het, a bi zott ság nem kép vi se lõ 
tag ja it sza va za ti jog nem il le ti meg.

A vizsgálóbizottságra vonatkozó külön szabályok

36.  § (1) A vizs gá ló bi zott ság lét re ho za ta lá ra, mû kö dé -
sé re, el ne ve zé sé re, a vizs gá lat tár gyá nak meg ha tá ro zá sá ra
és a vizs gá ló bi zott ság meg szû né sé re az ese ti bi zott ság ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni az e §-ban fog -
lalt el té ré sek kel.

(2) A vizs gá ló bi zott sá got lét re kell hoz ni, ha azt a kép -
vi se lõk leg alább egy ötö de in dít vá nyoz za.

(3) A vizs gá ló bi zott ság tag ja csak or szág gyû lé si kép vi -
se lõ le het.

(4) A vizs gá ló bi zott sá got a 33.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak nak meg fele lõen kell meg ala kí ta ni. A Kor mány vagy 
bár mely kor mány za ti szerv, to váb bá va la mely miniszté -

rium te vé keny sé gét vizs gá ló bi zott ság el nö ke az érin tett
Kor mány el len zé ké hez tar to zó kép vi se lõ. Ha a vizs gá lat
több Kor mányt is érint, és az érin tett Kor má nyok el len zé ke 
nem azo nos, az el nö ki te en dõ ket az érin tett Kor má nyok el -
len zé ké hez tar to zó egy-egy kép vi se lõ, mint társ el nö kök
lát ják el. A társ el nö kök a vizs gá ló bi zott ság ülé se it együt -
te sen ké szí tik elõ és vál ta ko zó sor rend ben ve ze tik. Egyéb
el nö ki te en dõ i ket azo nos jog kör rel – a társ el nök te vé keny -
sé gé re is fi gye lem mel – egy más sal együtt mû köd ve lát -
ják el.

(5) A vizs gá ló bi zott ság te vé keny sé gé rõl je len tést ké -
szít, amely nek tar tal maz nia kell

a) a bi zott ság fel ada tát;

b) a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott el já rá si ren det és
vizs gá la ti mód sze re ket;

c) a bi zott ság tény be li és jogi meg ál la pí tá sa it;

d) an nak be mu ta tá sát, hogy meg ál la pí tá sa it mi lyen bi -
zo nyí té kok ra ala pí tot ta;

e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv vagy sze mély ész re vé -
te le it a le foly ta tott vizs gá lat mód sze re i re és megállapítá -
saira vo nat ko zó an;

f) – amennyi ben ez a bi zott ság fel ada tá hoz tar to zott –
ja vas la tot a szük sé ges in téz ke dé sek re.”

III.

1. Az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány ér tel me zé se
tár gyá ban ho zott 31/1990. (XII. 18.) AB ha tá ro za tá ban
meg ha tá roz ta azo kat a fel té te le ket, ame lyek nek az Abtv.
1.  § g) pont já ban, va la mint 51.  §-ában sza bá lyo zott al kot -
mány ér tel me zés re vo nat ko zó in dít vány nak meg kell fe lel -
nie. Esze rint az in dít vány nak az Abtv. 21.  § (6) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott szerv tõl vagy sze mély tõl kell szár maz -
nia; nem ál ta lá nos ság ban, ha nem va la mely konk rét al kot -
mány jo gi prob lé ma as pek tu sá ból kell, hogy kez de mé -
nyez ze az Al kot mány ugyan csak konk ré tan meg je lölt ren -
del ke zé sé nek ér tel me zé sét; és az adott al kot mány jo gi
prob lé ma köz vet le nül – más jog sza bály köz be jöt te nél -
kül – le ve zet he tõ kell, hogy le gyen az Al kot mány ból.
(ABH 1990, 136, 137. és köv.)

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az in dít -
vány ezek nek a fel té te lek nek meg fe lel. Az abszt rakt al kot -
mány ér tel me zést az Abtv. 21.  § (6) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott szerv, az Or szág gyû lés ál lan dó bi zott sá ga
kez de mé nyez te. Az in dít vány konk rét al kot má nyos sá gi
prob lé mát vet fel az Al kot mány 21.  § (2) be kez dés má so -
dik for du la ta kap csán, ne ve ze te sen azt, hogy a he lyi ön -
kor mány za tok Al kot mány ban biz to sí tott au to nó mi á ja ki -
zár ja-e, hogy az Or szág gyû lés he lyi ön kor mány zat fel -
adat kö ré be tar to zó, he lyi köz ügy vizs gá la tá ra vizs gá ló bi -
zott sá got küld jön ki. Az in dít vány ban fel tett al kot má nyos -
sá gi kér dés az Al kot mány ren del ke zé sei [2.  § (1) be kez -
dés, 61.  § (1) be kez dés, 42–44/C.  §] alap ján – más jog sza -
bály köz be jöt te nél kül – meg vá la szol ha tó.
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2. Az Al kot mány bí ró ság nak az in dít vány ban fel ve tett
konk rét al kot má nyos sá gi prob lé ma kap csán ab ban a kér -
dés ben kel lett ál lást fog lal nia, hogy az Or szág gyû lés nek
az Al kot mány 21.  § (2) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ha tás -
kö re ki ter jed-e arra, hogy ön kor mány za ti fel adat kör be tar -
to zó kér dés vizs gá la tá ra vizs gá ló bi zott sá got küld jön ki.
Kor lá toz zák-e a he lyi ön kor mány za tok jog ál lá sát sza bá -
lyo zó al kot má nyi ren del ke zé sek a he lyi köz ügyek kö ré be
tar to zó kér dé sek par la men ti vizs gá ló bi zott ság ál tal tör té nõ 
vizs gá la tát?

Az in dít vány ban fog lalt al kot má nyos sá gi prob lé ma el -
bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság az Al kot mány 21.  §
(2) be kez dés má so dik for du la ta alap ján lét re ho zott or szág -
gyû lé si bi zott sá gok vizs gá la ti funk ci ó já nak al kot má nyos
ren del te té sé bõl in dult ki.

Az Al kot mány nem tar tal maz ren del ke zé se ket a par la -
men ti vizs gá ló bi zott sá gok sa já tos jog ál lá sá ra néz ve. Az
Or szág gyû lés ál lan dó és ide ig le nes bi zott sá gok lét re ho zá -
sá ra irá nyu ló ha tás kö re az Al kot mány 21.  § (2) be kez dé -
sén ala pul. A 21.  § (2) be kez dé sé nek má so dik for du la ta
alap ján a Ház sza bály 34–36.  §-ai ál la pít ják meg az ide ig le -
nes bi zott sá gok, az ese ti bi zott sá gok és a vizs gá ló bi zott sá -
gok ala kí tá sá nak sza bá lya it. A vizs gá ló bi zott sá gok fel -
adat kör ének jel le gé re, ter je del mé re néz ve az Al kot mány -
ban fog lal ta kon túli sza bá lyo zást a Ház sza bály sem tar tal -
maz.

Az Al kot mány bí ró ság 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro za tá -
ban (a továb biak ban: Abh.) már ele mez te a par la men ti bi -
zott sá gok vizs gá la ti funk ci ó ját. E ha tá ro za tá ban rá mu ta -
tott arra, hogy az or szág gyû lé si bi zott sá gok vizs gá la ti te -
vé keny sé ge sem az Al kot mány, sem a Ház sza bály alap ján
nem kö tõ dik egy meg ha tá ro zott bi zott sá gi tí pus hoz. Az ál -
lan dó bi zott sá gok, az ide ig le nes ese ti bi zott sá gok és
a vizs gá ló bi zott sá gok egy aránt foly tat hat nak vizs gá la to -
kat, és el lát hat nak el len õr zõ funk ci ót. Az egyes bi zott sá gi
for mák annyi ban je len te nek kü lönb sé get, hogy míg az ál -
lan dó és az ese ti bi zott sá gok nak nem el sõd le ges fel ada ta
vizs gá la tok le foly ta tá sa, ad dig a vizs gá ló bi zott sá gok ki fe -
je zet ten az zal a cél lal jön nek lét re, hogy konk rét ügyek ben
vizs gá la tot foly tas sa nak, és ar ról az Or szág gyû lés szá má ra 
je len tést ké szít se nek. Az Abh.-ban az Al kot mány bí ró ság
ki fej tet te, hogy a bi zott sá gok nak az Al kot mány 21.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott vizs gá la ti, el len õr zõ
sze re pe az Al kot mány két ren del ke zé sé re ve zet he tõ
vissza. Az egyik az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben meg -
fo gal ma zott jog ál la mi ság kö ve tel mé nye, amely az Al kot -
mány bí ró ság gya kor la ta sze rint ma gá ban fog lal ja a tar tal -
mi ér te lem ben vett al kot má nyos ság egyik leg fõbb kri té ri u -
mát, a ha ta lom meg osz tás el vét. Eb bõl az elv bõl kö vet ke -
zik, hogy nin csen az Or szág gyû lés nek alá ren delt ha tal mi
ág, s egyik ha tal mi ág sem von hat ja el a má sik jo go sít vá -
nya it. A ha ta lom meg osz tás el vé bõl ugyan ak kor az is kö -
vet ke zik, hogy al kot má nyos de mok rá ci á ban nincs kor lát -
lan és kor lá toz ha tat lan ha ta lom, s az egyes ha tal mi ágak el -
len súlyt ké pez nek a töb bi ha tal mi ág gal szem ben.
[38/1993. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 256, 261.;

41/1993. (VI. 30.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 292, 294.;
55/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 296, 300.;
28/1995. (V. 19.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 138, 142.;
66/1997. (XII. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 397, 403.]

A par la men ti bi zott sá gok vizs gá la ti, el len õr zõ funk ci ó -
já nak al kot má nyi el is me ré se a ha ta lom meg osz tás ga ran -
cia rend sze ré nek egyik fon tos ele me, amely je len tõs rész -
ben a vég re haj tó ha ta lom el len õr zé sét szol gál ja.

Az Al kot mány bí ró ság Abh.-ban ki fej tett ál lás pont ja
sze rint a ha ta lom meg osz tás elve mel lett a bi zott sá gok
vizs gá la ti sze rep kö re kö vet ke zik az Al kot mány 61.  §
(1) be kez dé sé bõl is, amely alap ve tõ jog ként sza bá lyoz za
a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé hez  való jo got és a vé le -
mény-nyil vá ní tás sza bad sá gát. Ez a két jog az egyé ni ön ki -
fe je zés sza bad sá gá nak elõ moz dí tá sa mel lett a köz ügyek
meg vi ta tá sá nak sza bad sá gát is biz to sít ja. Az Or szág gyû lés 
a köz ügyek meg vi ta tá sá ban ki emel ke dõ és más sal nem he -
lyet te sít he tõ sze re pet tölt be. A köz ügyek meg vi ta tá sá nak
egyik lé nye ges par la men ti fó ru mát je len tik a köz ügyek ben 
vizs gá la tot foly ta tó or szág gyû lé si bi zott sá gok. „A köz -
ügyek sza bad par la men ti meg vi ta tá sa egy fe lõl a meg fe le lõ 
tör vényalkotás egyik nél kü löz he tet len elõ fel té te le. Más fe -
lõl a sza bad par la men ti vita hoz zá já rul ah hoz, hogy a vá -
lasz tó pol gá rok meg fe le lõ ké pet al kos sa nak az or szág gyû -
lé si kép vi se lõk és más fon tos köz jo gi tiszt ség vi se lõk te vé -
keny sé gé rõl, és kel lõ in for má ci ók bir to ká ban ve gye nek
részt a po li ti kai dis kur zus ban és dön tés ho za tal ban.” (ABH 
2003, 566, 575–576.)

A vizs gá ló bi zott sá gok te vé keny sé ge te hát a par la men ti
el len õr zés esz kö ze, a ha ta lom meg osz tás rend sze ré ben az
Or szág gyû lést a vég re haj tó ha ta lom, alap ve tõ en a Kor -
mány és a köz igaz ga tás fe lett meg il le tõ el len õr zés egyik
mód ja.

Amint arra az Abh. in do ko lá sá nak idé zett szö ve ge is
utal, a bi zott sá gok vizs gá la ti sze rep kö re össze füg gés ben
áll az Or szág gyû lés tör vényhozó funk ci ó já val. A par la -
men ti bi zott sá gok ál tal foly ta tott vizs gá la tok in for má ci ó -
kat nyúj ta nak a tör vények ér vé nye sü lé sé rõl, a vizs gá la tok
so rán fel tárt hi á nyos sá gok, a tör vények disz funk ci o ná lis
mû kö dé sé re uta ló je len sé gek ala pul szol gál hat nak a tör -
vények mó do sí tá sá ra, új tör vények meg al ko tá sá ra.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban rá mu ta tott arra is,
hogy az or szág gyû lé si bi zott sá gok vizs gá la ti jog kö re nem
kor lát lan, e te vé keny sé get kor lá toz zák az Al kot mány ban
sza bá lyo zott alap ve tõ jo gok. Az alap ve tõ al kot má nyos
alap jo gok mel lett a bi zott sá gok vizs gá la ti ha tás kö ré nek
ha tárt szab hat a ha ta lom meg osz tás Al kot mány ban sza bá -
lyo zott rend je, az ál la mi szer vek Al kot mány ál tal vé dett
ön ál ló sá ga. Az Al kot mány bí ró ság nak el já rá sa so rán azt
kel lett vizs gál nia, hogy az Al kot mány ren del ke zé sei biz to -
sí ta nak-e olyan mér té kû au to nó mi át a he lyi ön kor mány za -
tok szá má ra, amely ki zár ja az ön kor mány za ti fel adat- és
ha tás kör be tar to zó he lyi köz ügyek par la men ti ellenõr -
zését.
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3. A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló IX. fe je ze tet 1990
nya rán az 1990. évi LXIII. tör vény ik tat ta az Al kot mány -
ba, a fe je zet anya gi jogi sza bá lyai – a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vénnyel (a továb biak ban:
Ötv.) egy ide jû leg – az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le tek 
1990. évi vá lasz tá sá nak nap ján lép tek ha tály ba. Az Al kot -
mány úgy ve zet te be a ta nács rend szer he lyett az ön kor -
mány za ti rend szert, hogy a he lyi ön kor mány za tok nak
nem zet kö zi össze ha son lí tás ban is szé les au to nó mi át biz to -
sí tott.

Az Al kot mány 42.  §-a a köz ség, a vá ros, a fõ vá ros és ke -
rü le tei, va la mint a me gye vá lasz tó pol gá ra i nak kol lek tív
alap jo ga ként sza bá lyoz za a he lyi ön kor mány zás hoz  való
jo got, ame lyet a vá lasz tó pol gá rok – a 44.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak nak meg fele lõen – az ál ta luk vá lasz tott kép -
vi se lõ-tes tü let, ille tõ leg he lyi nép sza va zás út ján gya ko rol -
nak. Az Al kot mány egy út tal meg ha tá roz za a he lyi ön kor -
mány zás tar tal mát, ami a vá lasz tó pol gá rok kö zös sé gét
érin tõ he lyi köz ügyek in té zé sét és a he lyi köz ha ta lom nak
a la kos ság ér de ké ben  való gya kor lá sát fog lal ja ma gá ban.
A he lyi ön kor mány za tok nagy fo kú ön ál ló ság gal bír nak az
ön kor mány za ti fel adat kör be tar to zó he lyi köz fel ada tok el -
lá tás ban. Ön ál ló sá guk az Al kot mány IX. fe je ze té be fog lalt 
sza bá lyo zás alap ján al kot má nyos vé de lem ben ré sze sül.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban rá mu ta tott
arra, hogy az Al kot mány el sõ sor ban a Kor mánnyal és
a Kor mány alá ren delt ál lam igaz ga tá si rend szer rel szem -
ben ré sze sí ti vé de lem ben az ön kor mány za tok au to nó mi á -
ját.

Az zal, hogy az Al kot mány IX. fe je ze té ben sza bá lyoz za
a he lyi ön kor mány za tok jog ál lá sát, az ön kor mány za ti
 autonómiát al kot má nyos vé de lem ben ré sze sí ti, ki emel te
a he lyi ön kor mány za to kat az ál lam igaz ga tás hi e rar chi kus
szer ve zet rend sze ré bõl, el vá lasz tot ta azo kat az ál lam igaz -
ga tás szer ve ze té tõl, ki zár ja, hogy a Kor mány az ál lam igaz -
ga tá si rend szer irá nyí tá sá ban meg il le tõ ha tás kö re it az ön -
kor mány za tok irá nyá ba gya ko rol ja. [55/1994. (XI. 10.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 296, 302.]

Az Al kot mány ren del ke zé sei alap ján nincs arra mód,
hogy a Kor mány vagy a köz pon ti köz igaz ga tás szer vei
a he lyi köz ügyek kö ré ben jo go kat, kö te le zett sé ge ket ál la -
pít sa nak meg a he lyi ön kor mány za tok szá má ra, be avat -
koz za nak az Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott ön kor mány za ti alap jo gok, az ön kor mány za tot az
ön kor mány za ti ügyek ben meg il le tõ igaz ga tá si és sza bá -
lyo zá si au to nó mia gya kor lá sá ba. [77/1995. (XII. 21.) AB
ha tá ro zat, ABH 1995, 390, 396.]

E ren del ke zé se i vel az Al kot mány az ál la mi fel ada tok
egy ré szét, a he lyi köz ügyek in té zé sét a he lyi ön kor mány -
za tok ha tás kö ré be utal ta, a vég re haj tó ha ta lom gya kor lá sá -
nak egy sze le tét de cent ra li zál ta a vá lasz tó pol gá rok he lyi
kö zös sé gé re, a he lyi ön kor mány za tok ra. Ez azon ban nem
je len ti azt, hogy a he lyi köz ügyek kö ré be tar to zó ál la mi
fel ada tok el lá tá sát ki von ta az Or szág gyû lés el len õr zé se
alól.

Az Al kot mány 43.  § (2) be kez dé se alap ján a he lyi ön -
kor mány za tok jo ga it és kö te le zett sé ge it tör vény ha tá roz za
meg. E fel ha tal ma zás alap ján az Or szág gyû lés szé les sza -
bá lyo zá si jog kör rel ren del ke zik a he lyi ön kor mány za to kat
a he lyi köz ügyek kö ré ben meg il le tõ jo gok és kö te le zett sé -
gek meg ha tá ro zá sá ban. A tör vényhozó szá má ra csak az
Al kot mány 44/A.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ön kor -
mány za ti alap jo gok je len te nek kor lá tot. Az Al kot mány bí -
ró ság szá mos ha tá ro za tá ban vizs gál ta az ön kor mány za ti
alap jo gok jogi ter mé sze tét. E ha tá ro za ta i ban rá mu ta tott
arra, hogy ezek az alap jo gok nem fel tét le nek és nem kor lá -
toz ha tat la nok. A tör vényhozót az Al kot mány ban sza bá -
lyo zott alap jo gok annyi ban kö tik, hogy azo kat nem von -
hat ja el, nem ál la pít hat meg olyan kor lá to zá so kat, ame lyek 
va la mely alap jog tar tal má nak ki üre sí té sé hez ve zet nek, ki -
zár ják azt, hogy az ön kor mány zat ön ál ló fe le lõs ség gel
dönt sön az alap jog gya kor lá sa kö ré ben. [Pl. 1/1993.
(I. 13.) AB ha tá ro zat, ABH 1993, 27, 29.; 4/1993. (II. 12.)
AB ha tá ro zat, ABH 1993, 48, 68–73.; 57/1994. (IX. 17.)
AB ha tá ro zat, ABH 1994, 316, 331.; 77/1995. (XII. 21.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 390, 396.; 56/1996. (XII. 12.)
AB ha tá ro zat, ABH 1996, 204, 207.; 47/2001. (XI. 22.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 308, 317.; 48/2001. (XI. 22.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 330, 333.]

Az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés l) pont ja alap ján az
Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zik az alkot mány elle nesen
mû kö dõ he lyi kép vi se lõ-tes tü le tek fel osz la tá sa, a kép vi se -
lõ-tes tü le tek al kot mány jo gi fe le lõs sé gé nek ér vé nye sí té se.

Ki ter jed a he lyi ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö ré -
be tar to zó he lyi köz ügyek in té zé sé nek el len õr zé sé re a par -
la ment el len õr zõ szer ve ként, az Al kot mány ál tal lét re ho -
zott Ál la mi Szám ve võ szék [az Ál la mi Szám ve võ szék rõl
 szóló 1989. évi XXXVIII. tör vény 2.  § (3) be kez dés] és az
ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá nak [az ál lam pol -
gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról  szóló 1993. évi
LIX. tör vény 29.  § (1) be kez dés g) pont] ha tás kö re is.

1990-ben a ta nács rend szert fel vál tó he lyi ön kor mány -
za ti rend szert, a he lyi ön kor mány za tok fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó he lyi köz ügyek kö rét a jog al ko tás ala kí tot ta
ki. A tör vényhozás dön tött ar ról, hogy a meg szûnt ta ná -
csok fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó, – egy sé ge sen ál lam -
igaz ga tá si nak mi nõ sü lõ – fel adat- és ha tás kö rök kö zül me -
lyek lesz nek azok, ame lyek to vább ra is ál lam igaz ga tá si
fel adat- és ha tás kö rök ma rad nak, és me lyek lesz nek azok,
ame lyek he lyi köz ügyek ként a he lyi ön kor mány za tok fel -
adat- és ha tás kö ré be ke rül nek. Így a mai na pig alap ve tõ en
tör vények ha tá roz zák meg az ön kor mány za ti feladatellá -
tás kö rét. Az ön kor mány za tok fel adat kö ré be tar to zó he lyi
köz ügyek je len tõ sé gü ket, az érin tett vá lasz tó pol gá rok kö -
rét, ille tõ leg tör vényi sza bá lyo zott sá guk mély sé gét te kint -
ve rend kí vül kü lön bö zõ ek. A he lyi köz ügyek nek egy ré sze 
olyan, ame lyek ki zá ró lag a te le pü lés, a me gye la kos sá gát
érin tik, és ame lyek ben az ön kor mány zat majd nem tel jes
dön té si sza bad ság gal ren del ke zik, sza ba don dönt ar ról is,
hogy vál lal ja-e a fel adat el lá tá sát, s ha igen, mi lyen mó don
old ja azt meg.
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De a he lyi köz ügyek nek egy meg le he tõ sen szé les köre
olyan, ame lyek ese té ben va la mely ál la mi fel adat ellátá -
sáért  való fe le lõs sé get, a ha tás kö rö ket a tör vény meg oszt ja 
a he lyi ön kor mány za tok és a kor mány kö zött. Ebbe a kör -
be rész ben olyan ál la mi fel ada tok tar toz nak, ame lyek el lá -
tá sa, va la mely al kot má nyos alap jog ér vé nye sí té sét szol -
gál ja. A le he tõ leg ma ga sabb szin tû egész ség hez  való jog,
a szo ci á lis biz ton ság hoz  való jog, az ok ta tás hoz  való jog
ér vé nye sü lé sét biz to sí tó alap ve tõ in téz mény rend szer
fenn tar tá sa, mû köd te té se, a la kos ság el lá tá sá nak szerve -
zése az ön kor mány za tok kö te le zõ en el lá tan dó fel ada tai
közé tar to zik, he lyi köz ügy nek mi nõ sül, ugyan ak kor az el -
lá tá sért  való fe le lõs ség meg je le nik a szak mi nisz te rek,
a kor mány fe le lõs sé gi kö ré ben is. Más mó don, de az ál la mi 
fel ada tok el lá tá sá ért a kor mány és az ön kor mány za tok kö -
zöt ti fe le lõs ség-meg osz tás jel lem zõ a köz igaz ga tás más te -
rü le te in is, így pl. a kör nye zet vé de lem, a kul tu rá lis örök -
ség vé del me, a te rü let- és te le pü lés ren de zés, a köz út há ló -
zat fej lesz té se és fenn tar tá sa stb. te rü le tén.

Az ön kor mány za tok a he lyi köz ügyek in té zé se kö ré ben
a la kos ság szé les kö rét érin tõ, alap ve tõ szük ség le te ket ki -
elé gí tõ gaz da sá gi jel le gû köz szol gál ta tá so kért fe le lõ sek
(pl. ivó víz el lá tás, táv hõ szol gál ta tás, te le pü lé si hul la dék
el szál lí tá sa, ár tal mat la ní tá sa).

Van nak olyan he lyi köz ügyek, ame lyek in té zé se, a he lyi 
ön kor mány zat mû kö dé si te rü le tén élõk kö rét meg ha la dó
la kos sá gi kört érint (ilye nek le het nek pl. a fõ vá ros or szá -
gos funk ci ó it figye lembe véve a fõ vá ro si ön kor mány zat
fel ada tai).

Mind eze ket figye lembe véve meg ál la pít ha tó, hogy az
al kot má nyos alap jo gok, a tör vények ér vé nye sü lé se, az ál -
la mi fel ada tok el lá tá sa kö ré ben több te rü le ten a kor mány
te vé keny sé ge csak a he lyi köz fel ada tok el lá tá sá val együtt
vizs gál ha tó (lásd: Az óvo da- és is ko la be zá rá sok oka it
vizs gá ló bi zott ság 2004), ille tõ leg a pol gá rok szé les kö rét
érin tõ he lyi köz ügyek in té zé se so rán je lent ke zõ disz funk -
ci o ná lis je len sé gek par la men ti vizs gá la tot igény lõ or szá -
gos fi gye lem re szá mot tar tó kér dés sé vál hat nak.

A par la men ti vizs gá ló bi zott sá gok te vé keny sé ge az ön -
kor mány za tok Al kot mány ban biz to sí tott fel adatel lá tá si
au to nó mi á ját nem kor lá toz za. A bi zott ság tény fel tá ró te vé -
keny sé get vé gez, amely nek alap ján je len tést ké szít az Or -
szág gyû lés szá má ra. A bi zott ság je len té se a vizs gált he lyi
köz ügy nyil vá nos meg vi ta tá sát ered mé nye zi, an nak alap -
ján – a tör vényalkotáson kí vül – az Or szág gyû lés sem hoz -
hat az ön kor mány za tok ra kö te le zõ, azok dön té si sza bad sá -
gát kor lá to zó dön té se ket.

Te kin tet tel arra, hogy a he lyi ön kor mány za tok a vég re -
haj tó ha ta lom gya kor lá sa kö ré be tar to zó, a vá lasz tó pol gá -
ro kat köz vet le nül érin tõ fel ada to kat ol da nak meg a he lyi
köz ügyek in té zé se so rán, a he lyi ön kor mány za tok fel ada -
ta it, mû kö dé sét érin tõ tör vények meg ala po zá sa, ér vé nye -
sü lé sé nek el len õr zé se, a kép vi se lõ-tes tü le tek al kot mány -
jo gi fe le lõs sé gé nek ér vé nye sí té se, a szé les tár sa dal mi ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó köz ügyek nyil vá nos meg vi ta tá sa

in do kol hat ja, hogy az Or szág gyû lés he lyi köz ügy vizs gá -
la tá ra bi zott sá got ál lít son fel.

Mind eze ket figye lembe véve az Al kot mány bí ró ság arra
a kö vet kez te tés re ju tott, hogy az Al kot mány IX. fe je ze té -
nek a he lyi ön kor mány za tok jog ál lá sát sza bá lyo zó ren del -
ke zé sei nem kor lá toz zák az Or szág gyû lés nek az Al kot -
mány 21.  § (2) be kez dé se má so dik for du la tá ban sza bá lyo -
zott ha tás kö rét. Nincs az Al kot mány ból fo lyó aka dá lya an -
nak, hogy az Or szág gyû lés, ha úgy íté li meg, hogy va la -
mely he lyi köz fel adat el lá tá sá nak el len õr zé se, meg vi ta tá sa 
par la men ti nyil vá nos sá got igé nyel, an nak vizs gá la tá ra bi -
zott sá got küld jön ki.

4. A vizs gá ló bi zott sá gok az Or szág gyû lés szer vei. Az
Al kot mány 21.  § (2)–(3) be kez dé se fel ha tal ma zást ad arra, 
hogy az Or szág gyû lés vizs gá la ti te vé keny sé get vég zõ
 ideiglenes bi zott sá got hoz zon lét re. An nak el dön té se,
hogy az Or szág gyû lés mi lyen kör ben él ez zel a fel ha tal ma -
zás sal, és an nak sza bá lyo zá sa, hogy a par la men ti el len õr -
zés rend sze ré ben mi lyen sze re pet szán a vizs gá ló bi zott sá -
gok nak, a szé les tár sa dal mi ré te ge ket érin tõ köz ügyek
mely kö ré nek fel tá rá sá ra tart ja szük sé ges nek vizs gá ló bi -
zott ság lét re ho zá sát, az Or szág gyû lés jog al ko tó hatáskö -
rébe tar to zik.

Az Al kot mány bí ró ság meg jegy zi: az Abh.-ban mu lasz -
tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet ál la pí tott
meg a miatt, hogy az Or szág gyû lés nem sza bá lyoz ta tör -
vény ben az Al kot mány 21.  § (2)–(3) be kez dé sé nek meg -
fele lõen az Or szág gyû lés ál lan dó és ide ig le nes bi zott sá gai
vizs gá la ti te vé keny sé gé nek rend jét. Az Abh.-ban az Al -
kot mány bí ró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy jog al ko -
tói fel ada tá nak 2004. má jus 31-ig te gyen ele get. (ABH
2003, 566.) Az Or szág gyû lés az alkot mány elle nes hely zet
meg szün te té se ér de ké ben fenn ál ló kö te le zett sé gé nek
a mai na pig nem tett ele get. E tör vény sza bá lyo zá sá nak
tár gya le het a vizs gá ló bi zott sá gok he lyé nek, funk ci ó i nak
meg ha tá ro zá sa a par la men ti el len õr zés rend sze ré ben.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz -
löny ben  való köz zé té te le az Abtv. 51.  § (2) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

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

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 711/G/2007.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1064/2009. (V. 6.) Korm.

határozata

a keleti kapcsolatokkal összefüggõ kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelõs kormánybiztos

kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság és a Ka zah Köz -
tár sa ság, a Kí nai Nép köz tár sa ság, az Orosz or szá gi Föde -
ráció, il let ve Uk raj na kö zöt ti kap cso la tok kal össze füg gõ
kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ra – ar ra az idõ -
tar tam ra, amíg a hi va tal ban le võ mi nisz ter el nök a ha tás kö -
re it gya ko rol ja – Ve res Já nost kor mány biz tos sá ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos fel adat kör ében
a) össze han gol ja a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek

te vé keny sé gét,
b) elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány, il let ve a kor -

mány za ti dön tés-elõ ké szí tõ tes tü le tek ré szé re,
c) szük ség ese tén a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter,

il let ve a Kor mány in téz ke dé sét kez de mé nyez he ti,
d) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat,

 információkat, elem zé se ket kér het.

3. A kor mány biz tos részt vesz a fel adat kör ével érin tett
ál la mok kal lét re ho zott azon gaz da sá gi-ke res ke del mi kor -
mány kö zi bi zott sá gok mun ká já ban is, ame lye ket kü lön
mi nisz ter el nö ki ha tá ro zat alap ján nem õ ve zet.

4. A kor mány biz tos se gí ti a Ma gyar Ex port-Im port
Bank Zrt.-nek, a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt.-nek,
va la mint a Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si 
Zrt.-nek a Ka zah Köz tár sa ság gal, a Kí nai Nép köz tár sa ság -
gal, az Orosz or szá gi Fö de rá ci ó val, to váb bá az Uk raj ná val
össze füg gõ te vé keny sé gét.

5. A kor mány biz tos e te vé keny sé gét dí ja zás nél kül
 látja el.

6. A kor mány biz tos mun ká ját a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti.

7. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A kül ügy mi nisz ter
19/2009. (V. 6.) KüM

ha tá ro za ta

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Bolgár Köztársaság Kormánya között 
az egy harmadik ország állampolgára által

a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti
kérelem megvizsgálásáért felelõs tagállam

meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról  szóló, 

2003. február 18-i 343/2003/EK tanácsi rendelet
végrehajtása egyszerûsítésének gyakorlati részleteirõl 

 szóló, 2008. november 27-én, Brüsszelben aláírt
Közigazgatási Megállapodás kihirdetésérõl  szóló
291/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 2–3.  §-ainak

hatályba lépésérõl

A 291/2008. (XII. 10.) Korm. ren de let tel a Ma gyar Köz -
löny 2008. de cem ber 10-i, 175. szá má ban ki hir de tett,
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött az egy har ma dik or szág ál lam pol gá ra ál -
tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne dék jog irán ti
ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam meg ha tá ro zá -
sá ra vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról  szóló, 2003. feb ru ár 18-i 343/2003/EK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sa egy sze rû sí té sé nek gya kor la ti rész le te i -
rõl  szóló, 2008. no vem ber 27-én, Brüsszel ben alá írt Köz -
igaz ga tá si Meg ál la po dás 13. cikk (1) be kez dé se az aláb -
biak sze rint ren del ke zik a hatályba lépésrõl:

„Je len Meg ál la po dás az azt kö ve tõ 10. (ti ze dik) na pon
lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek köl csö nö sen ér te sí -
tet ték egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a je len Meg ál la po -
dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ írá saik -
nak.”

Az elsõ ér te sí tés idõ pont ja: 2009. feb ru ár 9.

A ké sõb bi ér te sí tés idõ pont ja: 2009. már ci us 16.

A szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja: 2009. már -
cius 26.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 291/2008.
(XII. 10.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Bol gár
Köz tár sa ság Kor má nya kö zött az egy har ma dik or szág ál -
lam pol gá ra ál tal a tag ál la mok egyi ké ben be nyúj tott me ne -
dék jog irán ti ké re lem meg vizs gá lá sá ért fe le lõs tag ál lam
meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó fel té te lek és el já rá si sza -
bályok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2003. feb ru ár 18-i
343/2003/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sa egy sze rû sí té -
sé nek gya kor la ti rész le te i rõl  szóló, 2008. no vem ber 27-én, 
Brüsszel ben alá írt Köz igaz ga tá si Meg ál la po dás 2–3.  §-ai
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2009. már ci us 26-án, azaz ket tõ ezer-ki lenc már ci us hu -
szon ha to di kán ha tály ba lép tek.

Dr. Ba lázs Pé ter s. k.,
kül ügy mi nisz ter

A külügyminiszter
20/2009. (V. 6.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és az Egyiptomi Arab Köztársaság Kormánya között

a diplomata útlevéllel rendelkezõ állampolgáraik
kölcsönös vízummentességérõl  szóló megállapodás

kihirdetésérõl  szóló 2009. évi XI. törvény 
2. és 3.  §-ának hatálybalépésérõl

A 2009. évi XI. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny 2009. évi
38. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya és az Egyip to mi Arab Köz tár sa ság Kor má nya kö zött

a dip lo ma ta út le vél lel ren del ke zõ ál lam pol gá ra ik köl -
csönös ví zum men tes sé gé rõl  szóló meg ál la po dás 9. cikk
(1) be kez dé se a ha tály ba lé pés rõl az aláb bi ak sze rint ren -
del ke zik:

„A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dást ha tá ro zat lan
idõ re kö tik. Je len Meg ál la po dás at tól a nap tól kez dõ dõ
60. na pon lép ha tály ba, ami kor a Szer zõ dõ Fe lek jegy zék -
vál tás út ján tá jé koz tat ják egy mást a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl.”

Az elsõ ér te sí tés idõ pont ja: 2008. jú li us 6.
A ké sõb bi ér te sí tés idõ pont ja: 2009. áp ri lis 1.
A szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja: 2009. má -

jus 31.
A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2009. évi XI. tör -

vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Egyip to mi Arab Köz tár sa ság 
Kor má nya kö zött a dip lo ma ta út le vél lel ren del ke zõ ál lam -
pol gá ra ik köl csö nös ví zum men tes sé gé rõl  szóló meg ál la -
po dás ki hir de té sé rõl  szóló 2009. évi XI. tör vény 2. és
3.  §-ai 2009. má jus 31-én, azaz ket tõ ezer-ki lenc má jus
har minc egye di kén lép nek ha tály ba.

Dr. Ba lázs Pé ter s. k.,
kü lügy mini szter

2009/62. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15829



15830 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/62. szám

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1134 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


