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TÖRVÉNYEK
2006. évi LXXXVII.

törvény
egyes törvények mentelmi jogra vonatkozó

rendelkezéseinek módosításáról*

1. § A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972.
évi V. törvény 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„23. § (1) A legfõbb ügyészt és az ügyészeket az ország-
gyûlési képviselõvel azonos mentelmi jog illeti meg.

(2) A legfõbb ügyész mentelmi jogával kapcsolatos el-
járásokra az országgyûlési képviselõk mentelmi jogával
kapcsolatos eljárási szabályokat kell alkalmazni. A men-
telmi jog felfüggesztése tárgyában az Országgyûlés dönt, a
mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az
Országgyûlés elnöke teszi meg.

(3) Az ügyész mentelmi jogának felfüggesztése tárgyá-
ban a legfõbb ügyész dönt, mentelmi jogának megsértése
esetén a szükséges intézkedést a legfõbb ügyész teszi
meg.”

2. § (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 14. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„14. § Az alkotmánybírákat az országgyûlési képviselõ-
vel azonos mentelmi jog illeti meg.”

(2) Az Abtv. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép, egyben a jelenlegi d) pont jelölé-
se e) pontra változik:

(Az Alkotmánybíróság elnöke)
„d) az alkotmánybírák mentelmi jogának megsértése

esetén megteszi a szükséges intézkedést,”

(3) Az Abtv. 30. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az Alkotmánybíróság teljes ülésén dönt a következõ
ügyekben:)

„g) az alkotmánybírák mentelmi jogának felfüggesz-
tése;”

3. § Az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi
XXXVIII. törvény 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„9. § (1) Az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökeit
az országgyûlési képviselõvel azonos mentelmi jog illeti
meg.

(2) A mentelmi joggal kapcsolatos eljárásokra az or-
szággyûlési képviselõk mentelmi jogával kapcsolatos eljá-
rási szabályokat kell alkalmazni. A mentelmi jog felfüg-
gesztése tárgyában az Országgyûlés a képviselõk kéthar-
madának a szavazatával dönt, a mentelmi jog megsértése
esetén szükséges intézkedést az Országgyûlés elnöke teszi
meg.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. október 30-i ülésnapján fogadta el.

4. § Az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról
szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.)
11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) Az országgyûlési biztost az országgyûlési
képviselõvel azonos mentelmi jog illeti meg.

(2) A mentelmi joggal kapcsolatos eljárásokra az or-
szággyûlési képviselõk mentelmi jogával kapcsolatos eljá-
rási szabályokat kell alkalmazni.

(3) A mentelmi jog felfüggesztése tárgyában az Ország-
gyûlés a képviselõk kétharmadának a szavazatával dönt, a
mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést az
Országgyûlés elnöke teszi meg.”

5. § A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Bsz.) 5. §-a he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A hivatásos bírót az országgyûlési képviselõvel
azonos mentelmi jog illeti meg.

(2) A Legfelsõbb Bíróság elnöke mentelmi jogának fel-
függesztése tárgyában az Országgyûlés a képviselõk két-
harmadának szavazatával dönt, a mentelmi jog megsértése
esetén szükséges intézkedést az Országgyûlés elnöke teszi
meg.

(3) A hivatásos bíró mentelmi jogának felfüggesztése
tárgyában az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a to-
vábbiakban: OIT) elnökének javaslatára a köztársasági el-
nök dönt. A mentelmi jog megsértése esetén szükséges in-
tézkedést az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöké-
nek javaslatára a köztársasági elnök teszi meg.

(4) Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvéte-
lével összefüggõ cselekmény tekintetében az országgyûlé-
si képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény
4. §-ában meghatározott tartalommal mentelmi jog illeti
meg.”

6. § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 62. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„62. § (1) A Honvédelmi Tanács külön törvény alapján
mentelmi joggal nem rendelkezõ tagját az e megbízatásá-
val összefüggésben elkövetett cselekmények tekintetében
az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi
LV. törvény 4. §-ában meghatározott tartalommal mentel-
mi jog illeti meg.

(2) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács kü-
lön törvény alapján mentelmi joggal nem rendelkezõ tagját
az országgyûlési képviselõvel azonos mentelmi jog illeti
meg.

(3) A Honvédelmi Tanács tagjai mentelmi jogának fel-
függesztése tárgyában rendkívüli állapot idején – függetle-
nül attól, hogy az õket e törvény vagy külön törvény alap-
ján illeti meg – a Honvédelmi Tanács a jelenlévõ tagok
kétharmadának a szavazatával dönt. A mentelmi jog meg-
sértése esetén szükséges intézkedést a köztársasági elnök
teszi meg.”
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7. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló
1990. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 4. §-a helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselõ bíróság vagy más hatóság elõtt
– megbízatásának ideje alatt és azt követõen – nem vonha-
tó felelõsségre leadott szavazata, továbbá a megbízatásá-
nak gyakorlása során általa közölt tény vagy vélemény
miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik az államtitoksértés-
re, a rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint a képvi-
selõk polgári jogi felelõsségére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mentesség kiter-
jed a közhatalmat gyakorló személy vagy közszereplõ po-
litikus sérelmére elkövetett becsületsértésre, valamint
– amennyiben a képviselõnek nem volt tudomása arról,
hogy a közlés a lényegét tekintve valótlan – rágalma-
zásra.”

8. § A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 551. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„551. § (1) A külön törvényben meghatározott közjogi
tisztséget betöltõ személyek ellen e tisztségük fennállása
alatt csak a mentelmi jog felfüggesztése után indítható
büntetõeljárás.

(2) Az (1) bekezdés szerinti személyek gyanúsítottkénti
kihallgatására csak a mentelmi jog felfüggesztése után ke-
rülhet sor, és ezt megelõzõen az ilyen személlyel szemben
– a tettenérés esetét kivéve – e törvény szerinti kényszerin-
tézkedés nem alkalmazható.”

9. § A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
a következõ 137/A. §-sal és az azt megelõzõ következõ al-
címmel egészül ki:

„Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség

137/A. § A külön törvényben meghatározott közjogi
tisztséget betöltõ személy szabálysértési ügyében a men-
telmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt – a szabály-
sértési hatóság megkeresése alapján – a legfõbb ügyész
terjeszti elõ a mentelmi jog felfüggesztésére vagy – ha a
külön törvény ilyet meghatároz – az arra való javaslat
megtételére jogosult személyhez vagy szervhez.”

10. § (1) Az Európai Parlament magyarországi képvise-
lõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (a továb-
biakban: Epjtv.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az európai parlamenti képviselõt az országgyûlési
képviselõvel azonos mentelmi jog illeti meg.”

(2) Az Epjtv. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„11. § Az európai parlamenti képviselõk választásán je-
löltként igazolt személyt a mentelmi jog szempontjából
úgy kell tekinteni, mintha európai parlamenti képviselõ
lenne.”

(3) Az Epjtv. 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az európai parlamenti képviselõ mentelmi jogának
felfüggesztése tárgyában az Európai Parlament dönthet.
A mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedést
az Európai Parlament teheti meg.”

11. § E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

12. § (1) E törvénynek az Abtv.-t, az Állami Számvevõ-
székrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvényt, az Obtv.-t, a
Bsz.-t, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvényt és a Kjtv.-t módosító rendelkezései
az e törvény kihirdetését követõ nyolcadik napon lépnek
hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott idõpontban hatá-
lyát veszti

a) a Kjtv. 8. § (3) bekezdésének elsõ mondatában az
„1993. évi CX.” szövegrész, 14. § a) pontjában az „1995.
évi XL.” szövegrész, 23. § c) pontjában az „1996. évi
LVII.” szövegrész,

b) az Obtv. 12–14. §-a, valamint
c) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.

évi LXV. törvény 31. § (1) bekezdése.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott idõpontban a
Kjtv. 3. § (1) bekezdésének második mondatában a „1996.
évi LXXXVIII.” szövegrész helyébe „az egészségügyi
hozzájárulásról szóló”, 8. § (4) bekezdésében a „a fegyve-
res erõk, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendõrség és a
rendészeti szervek” szövegrész helyébe a „Magyar Hon-
védség, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi
szervek” szöveg, valamint a Bsz. 17. § (2) bekezdésében
„az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiak-
ban: OIT)” szövegrész helyébe az „OIT” szöveg lép.

13. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatá-
lyát veszti

a) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972.
évi V. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXX. tör-
vény 6. §-a,

b) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972.
évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az
ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi
XXXI. törvény 14. § (3) bekezdése,

c) a Be. 552. § (3) bekezdésének elsõ mondatában az
„ , illetõleg a hozzájárulás megadását” szövegrész, vala-
mint e bekezdés második mondata,

d) az Epjtv. 10. § (3) bekezdése, valamint 12. § (2), (3)
és (6) bekezdése és 23. §-a.

(2) A Be. 552. § (1) bekezdés elsõ mondatában és (2) be-
kezdés elsõ mondatában az „ ,illetõleg a hozzájárulás meg-
adására” szövegrész helyébe a „vagy – ha a külön törvény
ilyet meghatároz – az arra való javaslat megtételére” szö-
veg lép.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága

jogegységi határozata

4/2006. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Bünte-
tõ Jogegységi Tanácsa Budapesten, a 2006. év szeptember
hó 27. napján és október 6. napján tartott nyilvános ülés
alapján – a legfõbb ügyész indítványa tárgyában – meg-
hozta a következõ

jogegységi határozatot:

I. A Büntetõ Törvénykönyv 67. §-ának (1), 68. §-ának
(1) és 89. §-ának (1)–(3) bekezdése értelmében kizárt,
hogy a végrehajtásában próbaidõre felfüggesztett szabad-
ságvesztés és pénzbüntetés elévülése a próbaidõ tartama
alatt bekövetkezzen. A próbaidõ tartama alatt a büntetés
végrehajtását elrendelõ bírósági határozat jogerõre emel-
kedése a büntetés elévülésének a kezdõ idõpontja.

II. A felfüggesztett büntetés elévülése a próbaidõ letel-
tének napján kezdõdik. A büntetés elévülését – a próbaidõ
letelte után – a felfüggesztett szabadságvesztés (pénzbün-
tetés) végrehajtását elrendelõ jogerõs bírósági határozat
szakítja félbe. Ebben az esetben a büntetés elévülésének
tartamába a próbaidõ leteltétõl a végrehajtást elrendelõ bí-
rósági határozat jogerõre emelkedéséig eltelt idõ – a Bün-
tetõ Törvénykönyv értelmében – nem számít be.

INDOKOLÁS

I.

1. A legfõbb ügyész BF.2679/2005. szám alatt a bünte-
tõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 440. §-a
(1) bekezdése a) pontjának második fordulatára hivatko-
zással, az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdeké-
ben, elvi kérdésben jogegységi eljárás lefolytatását és jog-
egységi határozat meghozatalát indítványozta.

A jogegységi indítvány szerint a bíróságok eltérõen íté-
lik meg, hogy a Btk. 68. §-ának (4) bekezdése értelmében
félbeszakítja-e a büntetés elévülését az elsõfokú bíróság-
nak a korábban kiszabott felfüggesztett büntetés végrehaj-
tását elrendelõ ítélete.

2. A jogegységi indítvány az eltérõ álláspontok szem-
léltetésére a következõ bírósági határozatokat hozta fel.

a) A Budai Központi Kerületi Bíróság az 1996. má-
jus 9. napján meghozott és jogerõre emelkedett

2.B.I.52/1995/51. számú ítéletével a terheltet orgazdaság
bûntette miatt, mint különös visszaesõt 10 hónapi – végre-
hajtásában 3 évi próbaidõre felfüggesztett – börtönbünte-
tésre ítélte.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a 2004. március 4.
napján kelt 7.B.VI.1568/1999/59. számú ítéletével ugyan-
ezen terheltet – az 1998. február 18. napján elköve-
tett – sikkasztás bûntette miatt 7 hónapi börtönbüntetésre
ítélte, és egyben – a Btk. 91. §-a (1) bekezdésének b) pont-
ja alapján – elrendelte a Budai Központi Kerületi Bíróság
által kiszabott szabadságvesztés végrehajtását.

A Fõvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság a 2004.
szeptember 23. napján kelt 22.Bf.7447/2004/3. számú íté-
letével a PKKB ítéletét annyiban változtatta meg, hogy a
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrende-
lését mellõzte, mert álláspontja szerint – figyelemmel a
Btk. 67. §-a (1) bekezdésének d) pontjára és 68. §-ának
(1) bekezdésére – a BKKB 2.B.I.52/1995/51. számú ítéle-
tével kiszabott börtönbüntetés 2004. május 8. napján el-
évült, ezért már nem hajtható végre.

b) A Budai Központi Kerületi Bíróság a 2005. május 6.
napján (a Be. 572. §-a szerinti különleges eljárás során)
meghozott 2.Bk.I.761/2005/2. számú végzésével a BKKB
2.B.I.52/1995/51. számú ítéletével kiszabott – végrehajtá-
sában 3 évi próbaidõre felfüggesztett – 10 hónapi börtön-
büntetés végrehajtását elrendelte.

A Fõvárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság a 2005. jú-
nius 28. napján meghozott 22.Bkf.7149/2005/2. számú
végzésével a BKKB (elsõfokú) határozatát megváltoztat-
ta, és a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végre-
hajtásának utólagos elrendelésére irányuló ügyészi indít-
ványt elutasította.

A Fõvárosi Bíróság kifejtette, hogy a Btk. 68. §-ának
(4) bekezdése szerint a büntetés végrehajthatóságának el-
évülését félbeszakítja az elítélt ellen a büntetés végrehajtá-
sa iránt tett intézkedés. A felfüggesztett büntetés a jogin-
tézmény lényegébõl adódóan nem végrehajtható. Ebbõl az
következik, hogy végrehajtása érdekében csak akkor lehet
intézkedni, ha végrehajthatóvá vált. A felfüggesztett bün-
tetés azt követõen válik végrehajthatóvá, hogy a végrehaj-
tását jogerõs határozat elrendeli, e jogerõs határozatot pe-
dig nyilvánvalóan szintén a felfüggesztett büntetés elévü-
lési idején belül kell meghozni. Az elévülés szempontjából
tehát a felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelé-
se, és a végrehajtás érdekében tett intézkedés a Btk. helyes
értelmezése szerint egymással össze nem mosható foga-
lom.

Az ügyészség értelmezése szerint a felfüggesztett bün-
tetés végrehajtásáról a törvény ellenére rendelkezõ nem
jogerõs határozat az elévülést akkor is félbeszakítja, ha a
jogerõs határozat e rendelkezést már mellõzi. Ugyanerre
az eredményre vezet az is, ha az elsõfokú bíróságnak a fel-
függesztett büntetés végrehajtásáról rendelkezõ határoza-
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tát a másodfokú bíróság utóbb hatályon kívül helyezi. A
Fõvárosi Bíróság szerint az ügyészség és az elsõfokú bíró-
ság által követendõnek vélt ilyen gyakorlat egyúttal a tisz-
tességes eljárás és jogbiztonság alkotmányos követelmé-
nyének a sérelmét is jelenti, hiszen ezzel nem egyeztethetõ
össze, hogy egy jogerõre nem emelkedõ és ezért ténylege-
sen sohasem hatályosuló rendelkezés következtében a ter-
helt hátrányosabb helyzetbe kerüljön.

c) A Legfelsõbb Bíróság a Bfv.I.1560/2002/8. szá-
mú – felülvizsgálati eljárásban hozott, s a Pesti Központi
Kerületi Bíróság 7.B.33966/1996/87., illetõleg a Fõvárosi
Bíróság 24.Bf.5737/2001/25. számú ítéletét hatályában
fenntartó – végzésében a felülvizsgálati indítványt – a ko-
rábban kiszabott (végrehajtásában próbaidõre felfüggesz-
tett) börtönbüntetés végrehajtásának alapügyben történt
elrendelését kifogásoló részében is – alaptalannak tartotta.
A Legfelsõbb Bíróság e körben utalt arra, hogy az alap-
ügyben eljáró elsõfokú bíróság a próbaidõ tartama alatt
rendelte el a szabadságvesztés végrehajtását, mely rendel-
kezés – a másodfokú ítélettel – kétségtelenül a próbaidõ le-
telte után emelkedett jogerõre.

A Legfelsõbb Bíróság ugyanakkor kifejtette, hogy „– a
törvény helyes értelmét tükrözõ bírói gyakorlat szerint – az
elsõfokú bíróságnak a korábban kiszabott felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtását elrendelõ ítélete a felfüg-
gesztett szabadságvesztés elévülését félbeszakítja, s így az
elsõ fokú ítélet kelte irányadó annak eldöntésénél, hogy a
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását el kell-e
rendelni (BJD 3698).” (BH 2003/487.)

d) A Legfelsõbb Bíróság a Bfv.I.2.529/2003/5. szá-
mú – felülvizsgálati eljárásban hozott, s a Budakörnyéki
Bíróság 13.B.288/2001/30., illetõleg a Pest Megyei Bíró-
ság 2.Bf.77/2002/5. számú ítéletét hatályában fenntar-
tó – végzésében a felülvizsgálati indítványt a korábban ki-
szabott (végrehajtásában próbaidõre felfüggesztett) bör-
tönbüntetés végrehajtásának alapügyben történt elrendelé-
sét kifogásoló részében is alaptalannak tartotta. A Legfel-
sõbb Bíróság utalt arra, hogy az alapügyben a felfüggesz-
tett szabadságvesztés végrehajtásának nem jogerõs elren-
delése, majd ezen ítéleti rendelkezés helybenhagyása két-
ségtelenül a próbaidõn túl történt.

A Legfelsõbb Bíróság ugyanakkor ebben az ügyben is
kifejtette, hogy – a vonatkozó törvényi rendelkezések ér-
telmében – a próbaidõ tartama alatt az elévülés nem folyik,
az csak a próbaidõ leteltének napjával kezdõdik el; a meg-
indult elévülést azonban megszakította az elsõ fokú nem
jogerõs ítélet kihirdetése, majd a határozat jogerõre emel-
kedése, amelyek a töretlen gyakorlat szerint elévülést
megszakító, egyben újra indító hatósági aktusoknak szá-
mítanak (BH 2004/446).

3. A jogegységi indítvány szerint kétségtelen, hogy a
büntethetõség és a büntetés elévülésénél a törvény a meg-
szakító cselekmények körét eltérõen jelöli meg, mert a

büntethetõség elévülése esetében a hatósági aktus okát, a
büntetés elévülése esetében pedig a célját jelöli meg, azon-
ban az elévülést félbeszakító intézkedések fogalmi ismér-
ve egységes.

A Legfelsõbb Bíróság (felhozott döntésekkel szemlélte-
tett) gyakorlata azon a törvényértelmezésen alapul, mely
szerint a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés vég-
rehajtásáról rendelkezõ nem jogerõs ítélet a büntetés el-
évülését félbeszakítja, szemben a Fõvárosi Bíróság állás-
pontjával.

Mindezek alapján – a jogegységi indítvány szerint – a
Fõvárosi Bíróság tévesen értelmezi a törvényt, amikor
olyan gyakorlatot folytat, hogy csak a jogerõsen végrehaj-
tani rendelt büntetés végrehajtása végett tett intézkedés
szakítja félbe a büntetés elévülését. A jogegységi indít-
vány szerint a Btk. 68. §-ának (4) bekezdése nem a jogerõs
bírói ítéletet, hanem az elítélt ellen, a büntetés végrehajtá-
sa iránt tett intézkedést tekinti az elévülés félbeszakítását
eredményezõ eljárási cselekménynek.

A jogegységi indítvány utal arra, hogy a jogerõ valóban
nélkülözhetetlen feltétele a végrehajthatóságnak, azonban
a Btk. 68. §-ának (4) bekezdése szempontjából a felfüg-
gesztett büntetés végrehajtását elrendelõ ítélet jogereje kö-
zömbös. A törvény egyéb rendelkezéseibõl is félreérthe-
tetlenül következik, hogy a felfüggesztett szabadságvesz-
tés végrehajtása végett tett intézkedésnek – történjék az
akár ítélettel is – anyagi jogerõhatása nincs.

Az ilyen rendelkezés törvénysértõ voltát a bíróság a Be.
572. §-a alapján hivatalból is orvosolni köteles; a Be.
6. §-a (3) bekezdésének d) pontja pedig ezt a szabályozást
kivonja a többszöri eljárás tilalma alól.

II.

Az eldöntendõ elvi kérdés, hogy a Büntetõ Törvény-
könyvnek a büntetés elévülésére és végrehajtásának fel-
függesztésére vonatkozó rendelkezései alapján a végrehaj-
tásában próbaidõre felfüggesztett büntetés végrehajtásá-
nak nem jogerõs elrendelése a büntetés elévülését félbe-
szakítja-e.

Kétségtelen, hogy a legfõbb ügyész által megjelölt jog-
kérdést a bíróságok eltérõen értelmezik, ezért az egységes
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében – a bíróságok
szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tör-
vény (Bsz.) 29. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve a
Be. 439. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti ok-
ból – jogegységi határozat meghozatala szükséges.

A Legfelsõbb Bíróság a Be. 440. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján, a jogegységi indítvány érdemi elbírálása
végett – a Be. 442. §-a (3) bekezdése szerint – nyilvános
ülést tartott, melyen a legfõbb ügyész képviselõje a jog-
egységi indítványt fenntartva, az abban foglaltakkal egye-
zõ tartalommal szólalt fel.
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III.

A jogegységi indítvány – eltérõ indokokkal – alapos.

1. a) Az eldöntendõ elvi kérdés – értelemszerûen – ki-
zárólag olyan büntetésre (illetve büntetési nemre) vonat-
kozik, amely végrehajtásának felfüggesztését a Btk. lehe-
tõvé teszi. A Btk. 89. §-a értelmében ilyen a szabadság-
vesztés és a pénzbüntetés.

A Btk. 38. §-a (1) bekezdésének 1. pontja alapján a sza-
badságvesztés, a 3. pontja alapján pedig a pénzbüntetés a
kiszabható fõbüntetés neme. Ezért a Btk. 66. §-ának
b) pontja és 67. §-ának (1) bekezdése értelmében mindig a
szabadságvesztés, illetve a pénzbüntetés évül el, s e tekin-
tetben közömbös a végrehajtás próbaidõre történõ felfüg-
gesztése.

b) A Btk. 68. §-a (1) bekezdése elsõ mondatának elsõ
fordulata értelmében a végrehajtandóként kiszabott sza-
badságvesztés és pénzbüntetés elévülésének kezdõ idõ-
pontja a büntetést kiszabó határozat jogerõre emelkedésé-
nek napja; ha pedig a végrehajtást felfüggesztik, akkor – a
Btk. 68. §-a (1) bekezdése elsõ mondatának második for-
dulata alapján – a próbaidõ leteltének a napja.

c) A Btk. 67. §-a (1) bekezdésének és a Btk. 89. §-a
(1)–(3) bekezdésének egybevetett értelmébõl az követke-
zik, hogy fõszabályként szabadságvesztés esetében a leg-
rövidebb elévülési idõ megegyezik a leghosszabb próba-
idõvel, míg pénzbüntetés esetében a próbaidõ az elévülési
idõnél rövidebb. Ehhez képest a Btk. 89. §-ának (4) és
(5) bekezdése két olyan esetrõl rendelkezik, amikor a pró-
baidõ meghosszabbodik.

d) E törvényi rendelkezések értelmében kizárt, hogy a
büntetés elévülése a próbaidõ alatt bekövetkezzen,
mert – amellett, hogy fõszabályként a próbaidõ nem halad-
hatja meg a legrövidebb elévülési idõt – a próbaidõ (illetve
annak esetlegesen meghosszabbodott tartama) alatt az el-
évülés (figyelemmel annak kezdõ idõpontjára vonatkozó
rendelkezésre) meg sem kezdõdik.

2. A végrehajtás próbaidõre történõ felfüggesztésének
nem az elévülési idõ tartama, hanem az elévülés kezdõ
idõpontja miatt van jelentõsége, mert a végrehajtást – így
annak elrendelését – az zárja ki, ha az adott szabadság-
vesztés vagy pénzbüntetés Btk. 67. §-a (1) bekezdése elsõ
mondatának második fordulata szerinti (a próbaidõ letelté-
nek napján kezdõdõ) elévülési ideje már letelt.

3. A bíróság végrehajtást elrendelõ határozatának jog-
erõre emelkedésével válik a – korábban végrehajtásában
próbaidõre felfüggesztett – szabadságvesztés vagy pénz-
büntetés végrehajthatóvá.

4. A büntetés elévülését félbeszakítja
– a Btk. 68. §-a (1) bekezdésének második mondata

alapján, ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása alatt

megszökik, s az elévülés tartama a szökés napjával újra
kezdõdik;

– a Btk. 68. §-ának (4) bekezdése alapján az elítélt ellen
a büntetés végrehajtása végett tett intézkedés, s a félbesza-
kítás napjával az elévülés határideje ismét elkezdõdik.

A Btk. 68. §-a (1) bekezdésének második mondata – ér-
telemszerûen – arra vonatkozik, amikor a bíróság által jog-
erõsen kiszabott végrehajtandó büntetés, vagy a próbaidõ-
re felfüggesztett büntetés végrehajtásának jogerõs elren-
delése esetén a végrehajtást foganatosították.

A Btk. 68. §-ának (4) bekezdése pedig arra az esetre vo-
natkozik, ha a próbaidõre felfüggesztett büntetés végrehaj-
tását a bíróság jogerõsen elrendelte és a végrehajtás végett
történik intézkedés.

5. a) A bíróság – próbaidõ alatt hozott – végrehajtást el-
rendelõ határozata azért nem a Btk. 68. §-ának (4) bekez-
dése értelmében vett (az elévülést félbeszakító) intézke-
dés, mert a Btk. 68. §-a (1) bekezdése elsõ mondatának
második fordulata értelmében a próbaidõ alatt a büntetés
elévülése nem kezdõdik meg. A próbaidõ alatt hozott ilyen
határozat jogerõre emelkedésének idõpontjában kezdõdik
a büntetés elévülése.

b) A bíróság – próbaidõ letelte után hozott – végrehaj-
tást elrendelõ nem jogerõs határozata pedig azért nem a
Btk. 68. §-ának (4) bekezdése értelmében vett (az elévülést
félbeszakító) intézkedés, mert bár a határozat meghozatala
elõtt a büntetés elévülése [a Btk. 68. §-a (1) bekezdése elsõ
mondatának második fordulata alapján] már megkezdõ-
dött, azonban a kiszabott büntetés a végrehajtást elrendelõ
határozat jogerõre emelkedéséig nem tekinthetõ végre-
hajthatónak.

6. Ha a bíróság végrehajtást elrendelõ határozata a pró-
baidõ letelte elõtt jogerõre emelkedik, s ezáltal a büntetés
végrehajthatóvá válik, akkor e határozat jogerõre emelke-
désének az idõpontja az elévülés kezdõ idõpontja. A vég-
rehajtást elrendelõ határozat próbaidõ leteltét követõ jog-
erõre emelkedésével a Btk. 68. §-a (1) bekezdése elsõ
mondatának második fordulata alapján elkezdõdött elévü-
lés viszont értelemszerûen félbeszakad. Ezt követõen – a
már jogerõsen végrehajthatóvá vált büntetés elévülése te-
kintetében – a Btk. 68. §-ának (4) bekezdése alkalmazható,
illetve alkalmazandó.

7. A Btk. 68. §-a nem a büntetés elévülésének nyugvá-
sáról, hanem félbeszakításáról, illetve kezdõ idõpontjairól
rendelkezik. Ezért amennyiben a korábban kiszabott – és
végrehajtásában próbaidõre felfüggesztett – szabadság-
vesztés, illetve pénzbüntetés végrehajtását jogerõsen el-
rendelik, akkor az adott büntetés elévülésének – Btk.
67. §-ának (1) bekezdése szerinti – tartamába a próbaidõ
leteltétõl a végrehajtást elrendelõ bírósági határozat jog-
erõre emelkedéséig eltelt idõ nem számít be.
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IV.

A fentiek alapján a jogegységi tanács a Bírósági Határo-
zatokban 2003. évben közzétett 487. és 2004. évben köz-
zétett 446. számú döntésekben kifejtett jogértelmezést a
jövõben nem tartja irányadónak.

Ekként a Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Jogegységi Taná-
csa – a Be. 443. §-ának (1) bekezdése szerint – a Bsz.
29. §-a (1) bekezdésének a), illetve a Be. 439. §-a (1) be-
kezdésének a) pontja alapján az egységes ítélkezési gya-
korlat biztosítása érdekében a Be. 443. §-ának (2) bekez-
dése alapján a jogegységi indítványnak – eltérõ indokok-
kal – helyt adott és a rendelkezõ rész szerint határozott.

A jogegységi tanács a határozatát – a Bsz. 32. §-ának
(4) bekezdése, illetve a Be. 445. §-ának (2) bekezdése
alapján – a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2006. október 6.

Dr. Kónya István s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Márki Zoltán s. k., Dr. Édes Tamás s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Akácz József s. k., Dr. Belegi József s. k.,
bíró bíró
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UTASÍTÁSOK

A legfõbb ügyész
22/2006. (ÜK. 11.) LÜ

utasítása
a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és

mûködésérõl szóló
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (a továb-
biakban: SZMSZ) 12. §-a (1) bekezdésének f) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„f) végzi az informatikai biztonsági ellenõrzési, vala-
mint az ügyészség honlapjával kapcsolatos adatvédelmi
feladatokat,”

2. §

Az SZMSZ 21. §-a (1) bekezdésének s) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„s) szerkeszti az ügyészség internetes honlapját,”

3. §

Az SZMSZ 22. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

m) ellátja az ügyészség internetes honlapjával kapcsola-
tos informatikai, továbbá a Fõosztály kiadványainak meg-
jelentetésével kapcsolatos nyomdatechnikai feladatokat,”

4. §

Az SZMSZ a következõ címmel és 33/A. §-sal egészül
ki:

„Az ügyészség honlapja

33/A. §

(1) Az ügyészség – közérdekû, valamint a mûködésének
legfontosabb adatait tartalmazó – honlapját1 a fõosztá-
lyokkal együttmûködve a Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztály szerkeszti.

(2) A honlapon közzétenni kívánt dokumentumokat
feladatkörükben a fõosztályok, illetõleg az intézményi
adatfelelõsök2 készítik el és

a) az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény szerinti közérdekû információk ese-
tén az erre vonatkozó legfõbb ügyészi utasítás3 rendelke-
zéseinek betartásával az Adatvédelmi és Mûszaki Bizton-
sági Önálló Osztálynak,

b) minden más ügyben a Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztálynak
küldik meg.

(3) A honlapon való közzétételrõl a (2) bekezdés
– a) pontjában említett esetben az Adatvédelmi és Mû-

szaki Biztonsági Önálló Osztály
– b) pontjában említett esetben a Személyügyi, Tovább-

képzési és Igazgatási Fõosztály
intézkedése alapján – az adatvédelmi ellenõrzés megtör-
ténte után – a Számítástechnika-alkalmazási és Informá-
ciós Fõosztály gondoskodik.

(4) A honlap archív adatainak törlésére irányuló javas-
latot a tartalom szerint illetékes fõosztály a Személyügyi,

1 http://www.mklu.hu.
2 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 4. § (1) bekezdés d) pontja és (3) bekez-

dése.
3 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás.



Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályhoz juttatja el, a fõ-
osztály jóváhagyása esetén a törlésrõl a Számítástechni-
ka-alkalmazási és Információs Fõosztály intézkedik.
A 2005. évi XC. törvény alapján közzétett dokumentumok
estében a törlés – a törvény mellékletében meghatározott
idõ elteltével – automatikusan történik.”

5. §

Az SZMSZ 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A fõosztályon Személyügyi és Továbbképzési
Nyilvántartó és Ügykezelõ Iroda, továbbá – az Igazgatási
Osztály keretében – Központi Igazgatási és Titkos Ügyke-

zelõ Iroda mûködik; ez utóbbi iroda ellátja a Nemzetközi
és Európai Ügyek Fõosztálya, az Adatvédelmi és Mûszaki
Biztonsági Önálló Osztály, valamint a Nemzetközi Képvi-
seleti Önálló Osztály iratkezelési feladatait is.”

6. §

Ez az utasítás 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejû-
leg az SZMSZ 22. §-a (3) bekezdésének „az Adatvédelmi
és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztály, valamint” szöveg-
része hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK

Elismerés

Az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, a Magyar
Jogász Egylet, a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara,
a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Közigazgatási Kar,
az MTA Jogtudományi Bizottság elnöke

dr. Kovács Tamás legfõbb ügyésznek

a Deák Ferenc Emlékév alkalmából alapított jogász szak-
mai kitüntetést,

a „Pro meritis iuris periti ob memoriam Francisci Deák”

díjat adományozták.

Kinevezések

A legfõbb ügyész jogkörében eljáró legfõbb ügyész he-
lyettes kinevezte

dr. Nagy Tibor mb. fõosztályvezetõ-helyettes ügyészt
szolgálati helyén
fõosztályvezetõ ügyésszé.

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Vágvölgyi Pétert a Legfõbb Ügyészség Közigazga-
tási Jogi Fõosztályára ügyésszé;

dr. Sztrikinácz Nóra mb. miskolci nyomozó ügyészségi
vezetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyet-
tes ügyésszé;

Bokorné dr. Kotán Tünde miskolci nyomozó ügyész-
ségi,

dr. Fedor Kristóf Balázs budaörsi városi,
dr. Nisóczi József Levente ráckevei városi,
dr. Anderányi-Mészáros Réka, dr. Kovács Krisztina Il-

dikó, dr. Mamlecz László, dr. Rónoki Anikó budakörnyéki,
Szabóné dr. Tábori Anett nagykátai városi,
Vendelné dr. Ribarics Henrietta kaposvári városi,
dr. Artner Tünde szombathelyi városi ügyészségi titkárt
szolgálati helyükön ügyésszé;
dr. Tisza István Zoltán kazincbarcikai városi,
dr. Márián Ágnes hajdúböszörményi városi,
dr. Nagy Lajos szolnoki városi,
dr. Lelkes Gabriella budakörnyéki,
dr. Máté József ceglédi városi,
dr. Polgár Petra zalaegerszegi városi ügyészségi fogal-

mazókat
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész

dr. Matyók János kaposvári városi ügyészségi ügyész,
mb. kaposvári nyomozó ügyészségi vezetõ-helyettes
ügyészt áthelyezte a Kaposvári Nyomozó Ügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte vezetõ-helyettes ügyésszé;



dr. Schmidt Gábor bajai városi ügyészségi titkárt áthe-
lyezte a Kecskeméti Városi Ügyészséghez, egyidejûleg ki-
nevezte ügyésszé;

dr. Mészáros Ádám szegedi városi ügyészségi fogalma-
zót áthelyezte az Országos Kriminológiai Intézetbe, egy-
idejûleg kinevezte tisztviselõi munkakörbe segédmunka-
társnak.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Kolozsváry Beáta miskolci városi ügyészségi
ügyészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség-
hez fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Kovács Péter salgótarjáni városi ügyészségi fogal-
mazót az Egri Városi Ügyészséghez,

dr. Grósz Adrienn egri városi ügyészségi fogalmazót a
Salgótarjáni Városi Ügyészséghez.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. El Hamdan Diana ráckevei városi ügyészségi fogal-
mazót a Váci Városi Ügyészséghez.

Megbízások

A legfõbb ügyész

dr. Bencze Dénes kaposvári városi ügyészségi ügyészt
kirendelte a Barcsi Városi Ügyészségre, egyidejûleg meg-
bízta a városi vezetõ ügyészi feladatok ellátásával;

dr. Nagy László Tibor országos kriminológiai intézeti
munkatársat megbízta szolgálati helyén az osztályvezetõ-
helyettesi munkakör ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Stauber József legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ
ügyésznek,

dr. Fazekas Ildikó Komárom-Esztergom megyei fõ-
ügyészségi ügyésznek,

dr. Siska Elemérné budapesti kerületi ügyészségi
ügyésznek,

dr. Varga-Somogyi Edina budapesti kerületi ügyészségi
titkárnak,

dr. Kovács Attila budapesti nyomozó ügyészségi titkár-
nak.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát.
A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézi-
könyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsunge-
lében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük
juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletek az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság ítéleteinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletek az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság ítéleteinek tük-
rében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes témakörök szempont-
jából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és helyi döntéshozó
számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok-
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletek az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság ítéleteinek tük-
rében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió joganyagának
kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletek az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság ítéleteinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország valamennyi jegyzõ-
jének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a kép-
viselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munka-
társaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletek az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság
ítéleteinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség), ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .........................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton
a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Éves elõfizetési díj: 5796 Ft áfával. Egy példány ára: 525 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
06.3778 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-
helyettes.9

7
7

0
1

3
3

8
2

4
2

1
7

1
1

0
6

0
Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak
akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének
elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar
Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)
Önálló változat 72 000 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


