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A Kormány rendelete

A Kormány

85/2008. (IV. 11.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya

és Japán Kormánya között

a vezetõi engedélyek kölcsönös elismerésérõl szóló

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya között a veze-
tõi engedélyek kölcsönös elismerésérõl szóló Megállapo-
dás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának
elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles szövege és annak hivatalos ma-
gyar nyelvû fordítása a következõ:

(a Japán Fél kezdeményezõ levele)

„Excellency,
I have the honour to refer to the recent consultations

between the representatives of the Government of Japan
and of the Government of the Republic of Hungary
concerning the procedures for the competent authorities of
one country to issue a driving permit to a person holding a
driving permit issued by the competent authorities of the
other country. I have further the honour to propose on
behalf of the Government of Japan the following
arrangement:

1. For the purpose of the present arrangement, the term
„Driving Permit” shall mean the „basic-class” driving
permit issued by the competent authorities of Japan, and
the driving permit „validated in international category”
issued by the competent authorities of the Republic of
Hungary other than the temporary driving permit as well as
the permit for driving motor vehicles for the purpose of
transporting passengers in the passenger motor vehicle
transportation business.

2. In accordance with its laws and regulations, the
competent authorities of either country shall, in taking the
following measures, exempt from examination of

technical skill and that of knowledge for a Driving Permit
when they issue a Driving Permit equivalent in kind to a
Driving Permit issued by the competent authorities of the
other country upon relevant requests submitted by
interested persons:

a) With regard to the competent authorities of Japan, the
issuance of the Driving Permit of Japan whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

b) With regard to the competent authorities of the
Republic of Hungary, the exchange of the
non-professional Driving Permit whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of Japan. The
exchange may apply only to persons who have a residence
permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

3. The competent authorities of either country,
according to the „Table of equivalent categories/classes of
Driving Permit” which is written in English, Hungarian
and Japanese languages and is exchanged between the two
Governments through diplomatic channels, deem the
categories of vehicles which can be driven by a Driving
Permit issued by the competent authorities of the other
country as equivalent to the corresponding categories of
vehicles under the laws and regulations of the former
country, and issue the equivalent Driving Permit under the
provisions of the present arrangement. Either Government
shall, as promptly as possible, notify the other Government
of any modification of the laws and regulations affecting
the above-mentioned Table through diplomatic channels.

4. The competent authorities of either country may ask
the person who applies for a Driving Permit of that country
to submit the original Driving Permit issued by the
competent authorities of the other country, accompanied
by a certified translation. The competent authorities of
either country shall accept the certified translation made
by the diplomatic or consular mission of the other country.

5. Either Government may seek confirmation from the
other Government when the competent authorities of the
former country have a doubt about the authenticity of the
Driving Permit issued by the competent authorities of the
latter country.

6. Either Government shall, upon the request of the
other Government, provide information on the form of the
Driving Permit of the country of the former Government,
the equivalence of such Driving Permit to the Driving
Permit of the other country and the system concerning
Driving Permit.

7. The provisions of the present arrangement do not
exempt a person who applies for a Driving Permit from
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such procedures as the submission of documents including
the health certificate and the payment of fees, which may
be required for administrative process under the laws and
regulations of each country.

8. The present arrangement shall not affect the
conditions set out by the laws and regulations of either
country regarding age, physical and mental health
requirements.

9. After the exchange of the Driving Permit under the
present arrangement, the competent authorities of the
Republic of Hungary may forward the Japanese Driving
Permit to the Embassy of Japan in the Republic of
Hungary.

10. The present arrangement shall not affect any rights
and obligations of either country under the Convention on
Road Traffic of 1949, and of the Republic of Hungary
under the Convention on Road Traffic of 1968.

11. The present arrangement shall be implemented in
accordance with the laws and regulations in force in each
country.

12. Either Government may terminate the present
arrangement by giving thirty days’ written notice to the
other Government.

I have further the honour to propose that this Note and
Your Excellency’s Note in reply confirming the foregoing
arrangement on behalf of the Government of the Republic
of Hungary shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.

(a Magyar Fél válaszlevele)

Excellency,
I have the honour to acknowledge the receipt of Your

Excellency’s Note of today’s date, which reads as follows:

„Excellency,
I have the honour to refer to the recent consultations

between the representatives of the Government of Japan
and of the Government of the Republic of Hungary
concerning the procedures for the competent authorities of
one country to issue a driving permit to a person holding a
driving permit issued by the competent authorities of the
other country. I have further the honour to propose on

behalf of the Government of Japan the following
arrangement:

1. For the purpose of the present arrangement, the term
„Driving Permit” shall mean the „basic-class” driving
permit issued by the competent authorities of Japan, and
the driving permit „validated in international category”
issued by the competent authorities of the Republic of
Hungary other than the temporary driving permit as well as
the permit for driving motor vehicles for the purpose of
transporting passengers in the passenger motor vehicle
transportation business.

2. In accordance with its laws and regulations, the
competent authorities of either country shall, in taking the
following measures, exempt from examination of
technical skill and that of knowledge for a Driving Permit
when they issue a Driving Permit equivalent in kind to a
Driving Permit issued by the competent authorities of the
other country upon relevant requests submitted by
interested persons:

a) With regard to the competent authorities of Japan, the
issuance of the Driving Permit of Japan whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

b) With regard to the competent authorities of the
Republic of Hungary, the exchange of the
non-professional Driving Permit whose category is
equivalent to the corresponding category of the Driving
Permit issued by the competent authorities of Japan. The
exchange may apply only to persons who have a residence
permit issued by the competent authorities of the Republic
of Hungary.

3. The competent authorities of either country,
according to the „Table of equivalent categories/classes of
Driving Permit” which is written in English, Hungarian
and Japanese languages and is exchanged between the two
Governments through diplomatic channels, deem the
categories of vehicles which can be driven by a Driving
Permit issued by the competent authorities of the other
country as equivalent to the corresponding categories of
vehicles under the laws and regulations of the former
country, and issue the equivalent Driving Permit under the
provisions of the present arrangement. Either Government
shall, as promptly as possible, notify the other Government
of any modification of the laws and regulations affecting
the above-mentioned Table through diplomatic channels.

4. The competent authorities of either country may ask
the person who applies for a Driving Permit of that country
to submit the original Driving Permit issued by the
competent authorities of the other country, accompanied
by a certified translation. The competent authorities of
either country shall accept the certified translation made
by the diplomatic or consular mission of the other country.
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5. Either Government may seek confirmation from the
other Government when the competent authorities of the
former country have a doubt about the authenticity of the
Driving Permit issued by the competent authorities of the
latter country.

6. Either Government shall, upon the request of the
other Government, provide information on the form of the
Driving Permit of the country of the former Government,
the equivalence of such Driving Permit to the Driving
Permit of the other country and the system concerning
Driving Permit.

7. The provisions of the present arrangement do not
exempt a person who applies for a Driving Permit from
such procedures as the submission of documents including
the health certificate and the payment of fees, which may
be required for administrative process under the laws and
regulations of each country.

8. The present arrangement shall not affect the
conditions set out by the laws and regulations of either
country regarding age, physical and mental health
requirements.

9. After the exchange of the Driving Permit under the
present arrangement, the competent authorities of the
Republic of Hungary may forward the Japanese Driving
Permit to the Embassy of Japan in the Republic of
Hungary.

10. The present arrangement shall not affect any rights
and obligations of either country under the Convention on
Road Traffic of 1949, and of the Republic of Hungary
under the Convention on Road Traffic of 1968.

11. The present arrangement shall be implemented in
accordance with the laws and regulations in force in each
country.

12. Either Government may terminate the present
arrangement by giving thirty days’ written notice to the
other Government.

I have further the honour to propose that this Note and
Your Excellency’s Note in reply confirming the foregoing
arrangement on behalf of the Government of the Republic
of Hungary shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.”

I have further the honour to inform Your Excellency, on
behalf of the Government of the Republic of Hungary, that
the arrangement set forth in Your Excellency’s Note is
acceptable to the Government of the Republic of Hungary

and to confirm that Your Excellency’s Note and this Note
in reply shall be regarded as constituting an agreement
between the two Governments, which shall enter into force
on the thirtieth day after the latter of the dates of the written
notifications through diplomatic channels by which the
two Governments confirm that their respective internal
procedures required for its entry into force have been
completed.

I avail myself of this opportunity to renew to Your
Excellency the assurances of my highest consideration.

(a Japán Fél kezdeményezõ levele)

Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém hivatkozni Japán Kormányának és a

Magyar Köztársaság Kormányának képviselõi között kö-
zelmúltban lezajlott egyeztetésre arról, hogy az egyik ál-
lam illetékes hatóságai milyen eljárásban állítsanak ki ve-
zetõi engedélyt a másik állam illetékes hatóságai által kiál-
lított vezetõi engedéllyel rendelkezõ személyek részére.
Van szerencsém továbbá, a Japán Kormány nevében a kö-
vetkezõ megállapodást javasolni:

1. Jelen megállapodás alkalmazása során a „Vezetõi En-
gedély” kifejezés alatt a Japán illetékes hatóságai által ki-
állított „alaposztályú” vezetõi engedélyt, valamint a Ma-
gyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított „nem-
zetközi kategóriában érvényesített” vezetõi engedélyt kell
érteni, ide nem értve az ideiglenes vezetõi engedélyt, vala-
mint az utasok gépjármûvel történõ üzletszerû szállításá-
hoz szükséges vezetõi engedélyt.

2. Jogszabályaiknak megfelelõen mindkét állam illeté-
kes hatóságai – az alábbi intézkedések megtételekor – elte-
kintenek a Vezetõi Engedély megszerzéséhez szükséges
technikai készség és elméleti ismeretek vizsgálatától, ami-
kor az érintett személyek kérelmére a másik állam illetékes
hatóságai által kiadottal jellegében egyenértékû Vezetõi
Engedélyt adnak ki:

a) Japán illetékes hatóságai által olyan japán Vezetõi
Engedély kiállítása, melynek kategóriája egyenértékû a
Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított Ve-
zetõi Engedély kategóriájával.

b) A Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által olyan
nem hivatásos Vezetõi Engedélyre történõ csere, melynek
kategóriája egyenértékû a Japán illetékes hatóságai által
kiállított Vezetõi Engedély kategóriájával. A csere kizáró-
lag olyan személyek számára lehetséges, akik rendelkez-
nek a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállí-
tott tartózkodási engedéllyel.

3. Mindkét állam illetékes hatóságai, a két Kormány kö-
zött diplomáciai úton kicserélt, angol, magyar és japán
nyelvû „Vezetõi Engedély kategóriák/osztályok megfelel-
tetési táblázatának” megfelelõen, a másik állam illetékes
hatóságai által kiállított Vezetõi Engedéllyel vezethetõ
jármû-kategóriákat a saját államuk jogszabályai szerinti
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egyenértékû jármû-kategóriáknak tekintik, és kiállítják a
jelen megállapodás rendelkezései szerint egyenértékû Ve-
zetõi Engedélyt. Mindkét Kormány diplomáciai úton hala-
déktalanul tájékoztatja a másik Kormányt a fent említett
Táblázatot érintõ jogszabályai bármely változásáról.

4. Mindkét állam illetékes hatóságai kérhetik az adott
állam Vezetõi Engedélyéért folyamodó személytõl, hogy a
másik állam illetékes hatóságai által kiállított eredeti Ve-
zetõi Engedélyét nyújtsa be, és csatolja annak hitelesített
fordítását. Mindkét állam illetékes hatóságai elfogadják a
másik állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által ki-
állított hitelesített másolatokat.

5. Mindkét Kormány kérheti az eredetiség megerõsíté-
sét a másik Kormánytól, abban az esetben, ha az egyik ál-
lam illetékes hatóságainak kétsége támad a másik állam il-
letékes hatóságai által kiállított Vezetõi Engedély eredeti-
ségét illetõen.

6. Mindkét Kormány a másik Kormány kérésére tájé-
koztatást nyújt az elõbbi Kormány állama által kiadott Ve-
zetõi Engedély alaki kellékeirõl, Vezetõi Engedélyének
másik állam által kiadott Vezetõi Engedélynek való meg-
felelésérõl, és a Vezetõi Engedélyei rendszerérõl.

7. A jelen megállapodás rendelkezései nem mentesítik a
Vezetõi Engedély iránt folyamodó személyt az olyan eljá-
rások alól, mint az okmányok benyújtása, beleértve az
egészségi alkalmasságról szóló igazolást, és a díjak megfi-
zetése, melyeket az adott ország jogszabályai szerinti köz-
igazgatási eljárás megkövetelhet.

8. Jelen megállapodás nem érinti a mindkét állam jog-
szabályaiban meghatározott, életkorral, illetve fizikai
vagy mentális egészségügyi követelményekkel kapcsola-
tos feltételeket.

9. A Vezetõi Engedély jelen megállapodás alapján tör-
ténõ kicserélését követõen a Magyar Köztársaság illetékes
hatóságai a japán Vezetõi Engedélyt Japán magyarországi
Nagykövetsége részére továbbíthatják.

10. A jelen megállapodás nem érinti az 1949. évi Közúti
Közlekedési Egyezmény alapján mindkét államot, illetve
az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény alap-
ján a Magyar Köztársaságot megilletõ jogokat, illetve ter-
helõ kötelezettségeket.

11. A jelen megállapodást mindkét államban a hatályos
jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

12. Mindkét Kormány a másik Kormánynak írásban
megküldött értesítésben 30 napos határidõvel felmondhat-
ja a jelen megállapodást.

Van szerencsém továbbá javasolni, hogy jelen Jegyzék
és Nagyméltóságod Válaszjegyzéke, amely a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében megerõsíti a fent leírta-
kat, a két Kormány között képezzen megállapodást, amely
a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások megtör-

téntérõl szóló, diplomáciai úton megküldött késõbbi írás-
beli értesítés keltét követõ harmincadik napon lép ha-
tályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ez-
úton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.

(a Magyar Fél válaszlevele)

Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém visszaigazolni Nagyméltóságod mai

napon kelt Jegyzékének kézhezvételét, amelynek szövege
a következõ:

„Nagyméltóságú Uram,
Van szerencsém hivatkozni Japán Kormányának és a

Magyar Köztársaság Kormányának képviselõi között kö-
zelmúltban lezajlott egyeztetésre arról, hogy az egyik ál-
lam illetékes hatóságai milyen eljárásban állítsanak ki ve-
zetõi engedélyt a másik állam illetékes hatóságai által kiál-
lított vezetõi engedéllyel rendelkezõ személyek részére.
Van szerencsém, továbbá, a Japán Kormány nevében a kö-
vetkezõ megállapodást javasolni:

1. Jelen megállapodás alkalmazása során a „Vezetõi En-
gedély” kifejezés alatt a Japán illetékes hatóságai által ki-
állított „alaposztályú” vezetõi engedélyt, valamint a Ma-
gyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított „nem-
zetközi kategóriában érvényesített” vezetõi engedélyt kell
érteni, ide nem értve az ideiglenes vezetõi engedélyt, vala-
mint az utasok gépjármûvel történõ üzletszerû szállításá-
hoz szükséges vezetõi engedélyt.

2. Jogszabályaiknak megfelelõen mindkét állam illeté-
kes hatóságai – az alábbi intézkedések megtételekor – elte-
kintenek a Vezetõi Engedély megszerzéséhez szükséges
technikai készség és elméleti ismeretek vizsgálatától, ami-
kor az érintett személyek kérelmére a másik állam illetékes
hatóságai által kiadottal jellegében egyenértékû Vezetõi
Engedélyt adnak ki:

a) Japán illetékes hatóságai által olyan japán Vezetõi
Engedély kiállítása, melynek kategóriája egyenértékû a
Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállított Ve-
zetõi Engedély kategóriájával.

b) A Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által olyan
nem hivatásos Vezetõi Engedélyre történõ csere, melynek
kategóriája egyenértékû a Japán illetékes hatóságai által
kiállított Vezetõi Engedély kategóriájával. A csere kizáró-
lag olyan személyek számára lehetséges, akik rendelkez-
nek a Magyar Köztársaság illetékes hatóságai által kiállí-
tott tartózkodási engedéllyel.

3. Mindkét állam illetékes hatóságai, a két Kormány kö-
zött diplomáciai úton kicserélt, angol, magyar és japán
nyelvû „Vezetõi Engedély kategóriák/osztályok megfelel-
tetési táblázatának” megfelelõen, a másik állam illetékes
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hatóságai által kiállított Vezetõi Engedéllyel vezethetõ jár-
mû-kategóriákat a saját államuk jogszabályai szerinti
egyenértékû jármû-kategóriáknak tekintik, és kiállítják a
jelen megállapodás rendelkezései szerint egyenértékû Ve-
zetõi Engedélyt. Mindkét Kormány diplomáciai úton hala-
déktalanul tájékoztatja a másik Kormányt a fent említett
Táblázatot érintõ jogszabályai bármely változásáról.

4. Mindkét állam illetékes hatóságai kérhetik az adott
állam Vezetõi Engedélyéért folyamodó személytõl, hogy a
másik állam illetékes hatóságai által kiállított eredeti Ve-
zetõi Engedélyét nyújtsa be, és csatolja annak hitelesített
fordítását. Mindkét állam illetékes hatóságai elfogadják a
másik állam diplomáciai vagy konzuli képviselete által ki-
állított hitelesített másolatokat.

5. Mindkét Kormány kérheti az eredetiség megerõsíté-
sét a másik Kormánytól, abban az esetben, ha az egyik ál-
lam illetékes hatóságainak kétsége támad a másik állam il-
letékes hatóságai által kiállított Vezetõi Engedély eredeti-
ségét illetõen.

6. Mindkét Kormány a másik Kormány kérésére tájé-
koztatást nyújt az elõbbi Kormány állama által kiadott Ve-
zetõi Engedély alaki kellékeirõl, Vezetõi Engedélyének
másik állam által kiadott Vezetõi Engedélynek való meg-
felelésérõl, és a Vezetõi Engedélyei rendszerérõl.

7. A jelen megállapodás rendelkezései nem mentesítik a
Vezetõi Engedély iránt folyamodó személyt az olyan eljá-
rások alól, mint az okmányok benyújtása, beleértve az
egészségi alkalmasságról szóló igazolást, és a díjak megfi-
zetése, melyeket az adott ország jogszabályai szerinti köz-
igazgatási eljárás megkövetelhet.

8. Jelen megállapodás nem érinti a mindkét állam jog-
szabályaiban meghatározott, életkorral, illetve fizikai
vagy mentális egészségügyi követelményekkel kapcsola-
tos feltételeket.

9. A Vezetõi Engedély jelen megállapodás alapján tör-
ténõ kicserélését követõen a Magyar Köztársaság illetékes
hatóságai a japán Vezetõi Engedélyt Japán magyarországi
Nagykövetsége részére továbbíthatják.

10. A jelen megállapodás nem érinti az 1949. évi Közúti
Közlekedési Egyezmény alapján mindkét államot, illetve
az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény alap-
ján a Magyar Köztársaságot megilletõ jogokat, illetve ter-
helõ kötelezettségeket.

11. A jelen megállapodást mindkét államban a hatályos
jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

12. Mindkét Kormány a másik Kormánynak írásban
megküldött értesítésben 30 napos határidõvel felmondhat-
ja a jelen megállapodást.

Van szerencsém továbbá javasolni, hogy jelen Jegyzék
és Nagyméltóságod Válaszjegyzéke, amely a Magyar
Köztársaság Kormánya nevében megerõsíti a fent leírta-
kat, a két Kormány között képezzen megállapodást, amely
a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások megtör-
téntérõl szóló, diplomáciai úton megküldött késõbbi írás-
beli értesítés keltét követõ harmincadik napon lép ha-
tályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ez-
úton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.”

Van szerencsém továbbá a Magyar Köztársaság Kormá-
nyának nevében tájékoztatást adni Nagyméltóságodnak
arról, hogy Nagyméltóságod Jegyzékében javasolt megál-
lapodás elfogadható a Magyar Köztársaság Kormánya szá-
mára, és megerõsíteni azt, hogy Nagyméltóságod Jegyzé-
ke és jelen Válaszjegyzék a két Kormány között megálla-
podást képez, amely a hatálybalépéshez szükséges belsõ
jogi eljárások megtörténtérõl szóló, diplomáciai úton meg-
küldött késõbbi írásbeli értesítés keltét követõ harminca-
dik napon lép hatályba.

Megragadom az alkalmat, hogy Nagyméltóságodat ezú-
ton is biztosítsam legmélyebb nagyrabecsülésemrõl.”

4. §

(1) E rendelet – a 2–3. § kivételével – a kihirdetését kö-
vetõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás záró rendelkezé-
sében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) E rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját
a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Ma-
gyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határo-
zatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl az igazságügyi és rendészeti miniszter gondoskodik.
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Melléklet a 85/2008. (IV. 11.) Korm. rendelethez

(A Japán Félnek az aláírás alkalmával átadott külügyminiszteri tájékoztató levél)

„H. E. Mr. Masahiko Koumura

Minister for Foreign Affairs
Japan
Tokyo

Excellency,

With reference to the recently concluded arrangement between the Government of Hungary and the Government of
Japan concerning the procedures for the competent authorities of one country to issue a driving permit holding a valid
driving permit issued by the competent authorities of the other country let me take the opportunity to point out two
important details that relate to the use of driving permits in European Union member states other that the one that
concluded arrangements in that subject with third countries.

These rules are included to the Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December
2006 on driving permits reads as follows:

„Where a Member State exchanges a driving permit issued by a third country for a Community model driving permit,
such exchange shall be recorded on the Community model driving permit as shall any subsequent renewal or replace-
ment.

Such an exchange may occur only if the permit issued by the third country has been surrendered to the competent
authorities of the Member State making the exchange. If the holder of this permit transfers his normal residence to
another Member State, the latter need not apply the principle of mutual recognition set out in Article 2.”

I would like – again – to take this opportunity to express the assurances of my highest consideration.

Sincerely yours,
Dr. Kinga Göncz

(A Japán Félnek az aláírás alkalmával átadott külügyminiszteri tájékoztató levél)

Masahiko Koumura Úr

Külügyminiszter
Japan
Tokyo

Nagyméltóságú Uram,

Hivatkozással a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti megállapodásra az egyik állam illetékes
hatóságai által olyan vezetõi engedélyek kiadását szabályozó eljárásról, melyeket az egyik állam illetékes hatóságai a
másik állam illetékes hatóságai által kiadott érvényes vezetõi engedély alapján állítanak ki, megragadom az alkalmat,
hogy felhívjam a figyelmét két fontos tényre a vezetõi engedélyek az Európai Unió attól a tagállamtól különbözõ tagálla-
mának területén történõ használatával kapcsolatban, mely a harmadik államokkal tárgybeli megállapodást kötött.

A rendelkezések szövege, melyet az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK számú, a vezetõi engedélyekrõl
szóló, 2006. december 20. napján kelt irányelve tartalmaz, a következõ:

„Ha egy tagállam egy harmadik ország által kiállított vezetõi engedélyt a közösségi minta szerinti vezetõi engedélyre
lecserél, akkor a cserét a közösségi minta szerinti vezetõi engedélyen fel kell tüntetni, csakúgy mint a késõbbi megújítást
vagy pótlást.

Ilyen cserére csak abban az esetben kerülhet sor, ha a harmadik ország által kiállított engedélyt a cserét végzõ tagállam
illetékes hatóságánál benyújtották. Amennyiben az ilyen engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét egy másik
tagállamba helyezi át, ez utóbbinak nem kell alkalmaznia a 2. cikkben meghatározott kölcsönös elismerés elvét.”

Ezúton is megragadom az alkalmat, hogy õszinte nagyrabecsülésemrõl biztosítsam.

Tisztelettel:
Dr. Göncz Kinga”
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A Kormány tagjának
rendeletei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

7/2008. (IV. 15.) IRM

rendelete

a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás

egyes kérdéseirõl szóló

21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kér-
déseirõl szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: Cvhr.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jog-
szabályban meghatározott elektronikus kérelem formájá-
ban (elektronikus nyomtatványon) kell elõterjeszteni.
A bejegyzési kérelemhez a mellékleteket egy példányban
kell benyújtani. A bejegyzési kérelmet és az ahhoz csatolt
elektronikus úton létrejött vagy jogi képviselõ által elekt-
ronikus okirattá alakított mellékleteket minõsített elektro-
nikus aláírással és idõbélyegzõvel kell ellátni.”

2. §

A Cvhr. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számla cég-
bírósági bejelentésére vonatkozó kötelezettségének
[Ctv. 24. § (6) bekezdés] azt követõen köteles eleget tenni,
hogy a számlatulajdonos a cégnyilvántartásba már bejegy-
zett cég esetén a cég bejegyzését, a cég bejegyzése elõtt
pedig a bejegyzési kérelmének a cégbírósághoz történõ

benyújtását a pénzügyi intézménynél a pénzforgalomról
szóló kormányrendeletnek megfelelõen igazolta.”

3. §

(1) A Cvhr. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A névfoglalás iránti elektronikus kérelem
(Ctv. 6. §) esetén az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. tör-
vény 45. §-ának (3) bekezdése szerinti illetéket kell fizet-
ni. Az illeték megfizetésére a Ctv. 37. §-ának (4) bekezdé-
sében foglaltak irányadók.”

(2) A Cvhr. 15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meg-

hosszabbodik, amennyiben a (6) bekezdésben meghatáro-
zott 60 napos határidõ lejárt, a bejegyzési kérelmet eluta-
sították, de a bejegyzést kérõ a bejegyzés iránti kérelmet
ismételten benyújtja.”

4. §

A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cégbejegyzési kére-
lem Általános adatok” elnevezésû nyomtatványmintája
helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5. §

A Cvhr. 1. számú mellékletének „Cég- és változásbe-
jegyzési kérelem Általános adatok” elnevezésû nyomtat-
ványmintája helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §

(1) E rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen benyújtott
cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek, illetve
egyéb cégügyek esetén kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Cvhr.
9. §-ának (3) bekezdése és 20. §-ának (2) bekezdése hatá-
lyát veszti.

(3) E rendelet a hatálybelépését követõ 45. napon hatá-
lyát veszti.
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1. számú melléklet a 7/2008. (IV. 15.) IRM rendelethez
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

1/1. A választott cégforma: 

01 Vállalat 15 Erd birtokossági társulat 
02 Szövetkezet 16 Vízgazdálkodási társulat 
03 Közkereseti társaság 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
06 Betéti társaság 18 Végrehajtói iroda 
07 Egyesülés 19 Európai gazdasági egyesülés 
09 Korlátolt felel sség  társaság 20 Európai részvénytársaság 
10 Részvénytársaság 21 Közjegyz i iroda 
11 Egyéni cég 22
12   

Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelye Külföldiek magyarországi közvetlen 

kereskedelmi képviselete 23 Európai szövetkezet 
      
A megfelel  cégformát x-szel jelölje.

2/1. A cég elnevezése:  

3/1. A cég rövidített elnevezése:  

4/1. A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

folytatás1:

5/1. A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

6/1. A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

7/1. A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

8/1. A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén 
szerepel a cégnyilvántartásban: 

folytatás:

9/1. A cég tevékenysége2:     ’
   

   Közhasznú
3
:

folytatás:

10/1. A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

11/1. A cég jegyzett t kéje:  Összeg Pénznem4

azaz 
folytatás:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Csak az a tevékenységi kör tüntethet  fel, ami a cég létesít  okiratában is szerepel.
3

Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követ en a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a 
közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
4

A jegyzett t két – a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével – forintban kell meghatározni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1. A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
    

folytatás3:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság²:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége4:
 év  hó  nap 

folytatás5:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



806 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

15/1. A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

folytatás3:

16/1. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja4:
 év  hó nap

folytatás:

18/1. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza.



5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 807

I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

45/1. A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja: 

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé1:

A cég e-mail címe2:

46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 
   

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás3:

48/1. A közhasznúsági fokozat adatai4:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

50/1. A cég központi ügyintézésének helye5:    

–      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Akkor tölthet  ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 
2

Kitöltése kötelez  szerz désmintát alkalmazó cégek esetében. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
5

Kitöltése abban az esetben kötelez , amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyét l.



808 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

51/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

52/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

53/1. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja2:
hó  nap 

54/1.
Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évt l.
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5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 809

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ A cég elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

3/___ A cég rövidített elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

4/___ A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás1:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.



810 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

5/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve3:

/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

6/___ A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás4:

                                                                                                                                                                                                           
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 811

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

8/___ A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel 
a cégnyilvántartásban:

módosítva:

/___
év  hó  nap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén szerepel 
a cégnyilvántartásban:

módosítva:

folytatás:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



812 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

9/___ A cég tevékenysége:     ’
   

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___     ’
   

   F tevékenység: Közhasznú:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás5:

                                                          
1

A f tevékenységet x-szel jelölje.
2

A közhasznú tevékenységet x-szel jelölje.
3

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 813

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

10/___ A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

törölve1:

/___
 év  hó  nap 

11/___ A cég jegyzett t kéje: 

Összeg: Pénznem:

azaz 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve:

/___ Összeg: Pénznem:  

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



814 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

13/___ A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.



5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 815

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
    

13/___

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



816 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

14/___ A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:

     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége4:
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve5:

folytatás6:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 817

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

15/___ A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:
    város, 

község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
 év  hó  nap 

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

16/___ Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

törölve2:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

18/___ Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:
törölve:

/___

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

22/___ Átalakulás folytán megsz nt cég esetében a jogutód cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

törölve2:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja:
 év  hó  nap 

törölve:

folytatás3:

25/___ A jogutód nélküli megsz nés elhatározásának id pontja:

A megsz nés elhatározásának dátuma:
 év  hó  nap 

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

26/___ A végelszámolás kezdete és befejezése: 

A végelszámolás kezdetének id pontja:
 év  hó  nap 

A végelszámolás befejezésének id pontja: 
 év  hó  nap 

törölve1:

/___ A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás szabályai szerint 
folytatódik2:

Az egyszer sített végelszámolás során végelszámoló a végelszámolásról már közzétett 
hirdetményt a Cégközlönyben3:

A végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor: 

45/___ A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja:    

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé4:

A cég e-mail címe5:    

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___ A cég honlapja:    

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé: 

A cég e-mail címe:    

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

46/___ Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve6:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
3

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás 
szabályai szerint folytatódik.
4

Akkor tölthet  ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 
5

Kitöltése kötelez  szerz désmintát alkalmazó cégek esetében. 
6

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

47/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

48/___ A közhasznúsági fokozat1:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat módosításának id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat törlésének id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

/___
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

50/___ A cég központi ügyintézésének helye3:    

–      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve4:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyét l.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

51/___ Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

52/___ Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

53/___ A cég üzleti évének mérlegfordulónapja1:
hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

54/___ Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló: 

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve3:

/___ Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve:

                                                          
1

Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évt l.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
8/2008. (IV. 22.) IRM

rendelete
a Rendõrség és a Határõrség integrációjával

összefüggõ és más miniszteri rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. tör-
vény 6. § (4) bekezdés c) pontjában,

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. §
(3) bekezdés b) pontjában,

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § e) és
f) pontjában,

a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
140. § (3) bekezdés a) pontjában,

a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az álla-
mi kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §
(2) bekezdésében,

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomo-
zói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII.
törvény 78. § a)–e) pontjában,

az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi
XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában, 31. §
(6) bekezdés d) pontjában,

a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV.
törvény 22. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. törvény
40. § a) és b) pontjában,

a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény 68. § (2) bekezdésében,

a személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi XVIII.
törvény 39. § a)–d) pontjában,

a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosí-
tásáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 6. § (2) bekez-
désében,

a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizo-
nyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63. §
c) pontjában,

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 42. § b)–d) pontjában,

a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
167. § (2) és (4) bekezdésében,

a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 29. § b) pontjában,

a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(2) bekezdés a), b), d), h), o), p) és q) pontjában, 604. §
(3) bekezdésében, 604. § (4) bekezdés b) pontjában,

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. §
(2) bekezdés a)–e) pontjában,

a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a
mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. §
(5) bekezdésében,

az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §
(5) bekezdés a) pontjában,

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés
b)–d) pontjában,

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény 139. § (2) bekezdés b) pontjában,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §
(1) bekezdés b) és f) pontjában, 68. § (7) bekezdés a) és
b) pontjában, 68. § (8) bekezdésében,

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szol-
gálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(2) bekezdés a), b), e), i), j) pontjában,

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,

a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) és f) pontjában,

a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
74. § (1) bekezdés q) és t) pontjában,

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári
anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §
(2) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
307. § (2) bekezdés b)–f), h) és j) pontjában,

a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §
(1) bekezdés a), c)–e), g), h) és j)–l) pontjában,

a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt
személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében,

a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §
(1) bekezdés a) pontjában,

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
49. § o) pontjában,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében, 22. § (9) bekez-
désében, 23. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében,
41. § (2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 61. § (3)
és (4) bekezdésében, 70. § (2) és (3) bekezdésében,

a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §
d)–f) pontjában,

a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében,

a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés d) és i) pontjában,

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdés
a) pontjában,

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
395. § (4) bekezdés a), c) és f) pontjában,
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a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári
Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október
25. napján kelt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1986. évi
14. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében,

a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában,

a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. március
1-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló
1966. évi 8. törvényerejû rendelet 3. §-ában,

a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehaj-
tásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet
15. §-ában,

a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosí-
tásáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépésérõl és
végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejû rendelet
21. §-ában,

a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New
Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1957. évi 53. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében,

az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében,

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a),
c)–h), j), k), m)–p) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva,

az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal,
a legfõbb ügyésszel,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.

évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel,

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 177/2007.
(VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró miniszterrel,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. §
h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel,

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) és
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális
és munkaügyi miniszterrel,

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel,

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § c) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel,

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdasá-
gi és közlekedési miniszterrel,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel
és

a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével
egyetértésben a következõket rendelem el:

1. §

1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a ma-
gánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006.
(IV. 25.) BM rendelet 3. § (5) bekezdésében az „a Belügy-
minisztérium” szövegrész helyébe az „az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a
„megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság” szövegrész
helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság” szö-
veg, valamint a „megyei (budapesti) rendõr-fõkapitány-
ságok” szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-
fõkapitányságok” szöveg,

2. a közúti jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatában
közremûködõk képzésének, továbbképzésének és a vizs-
gálóállomások mûködési feltételeinek részletes szabályai-
ról, valamint az alkalmazható vizsgálati módszerekrõl
szóló 20/2005. (IV. 12.) BM rendelet 18. § (3)–(4) bekez-
désében és 19. § (3) bekezdésében az „a belügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter” szöveg, 18. § (4) bekezdésében a „Közlekedési
Fõfelügyelet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi Hivatala” szöveg,

3. az utasbiztonsági ellenõrzést végzõ személyek e fel-
adatra történõ felkészítésének és vizsgáztatásának rendjé-
rõl szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésé-
ben az „az Országos Rendõr-fõkapitányság Rendészeti
Biztonsági Szolgálat Repülõtéri Biztonsági Szolgálat
(a továbbiakban: RBSZ)” szövegrész helyébe az „a Repü-
lõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI)” szöveg,
5. § (5) bekezdésében az „az Országos Rendõr-fõkapitány-
ság Rendészeti Biztonsági Szolgálatának” szövegrész he-
lyébe az „a Készenléti Rendõrségnek” szöveg, 6. § (2) és
(5) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében az
„RBSZ” szövegrész helyébe az „RRI” szöveg, 6. § (4) be-
kezdésében az „RBSZ-nél” szövegrész helyébe az
„RRI-nél” szöveg,

4. a közúti áru- és személyszállítást végzõ egyes gép-
jármûvek és személyzetének rendõrhatósági ellenõrzé-
sérõl szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet 11. § (4) és
(6) bekezdésében az „ORFK Közbiztonsági Fõigazgató-
ságra” szövegrész helyébe az „ORFK Rendészeti Fõigaz-
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gatóságra” szöveg, 11. § (5) bekezdésében az „ORFK
Közbiztonsági Fõigazgatósága” szövegrész helyébe az
„ORFK Rendészeti Fõigazgatósága” szöveg, 9. § (2) be-
kezdésében, 9. § (3) bekezdés b) pontjában, 11. § (1) be-
kezdésében a „Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szöveg, 11. § (2),
(5) és (6) bekezdésében a „Közlekedési Fõfelügyeletnek”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Közlekedési Hatóságnak”
szöveg,

5. a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási
vizsga, a lõfegyver, lõszer hatósági tárolása és a fegyve-
rekkel, lõszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélye-
zésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004.
(VIII. 31.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésében, 2. §
(1)–(2) bekezdésében, 4. § (1)–(2) bekezdésében a „me-
gyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság” szövegrész helyé-
be a „megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság” szöveg,
3. §-ában a „megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságok”
szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-
fõkapitányságok” szöveg,

6. a lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolá-
sáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekrõl szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
2. § (2) bekezdés a) pontjában a „határõrizeti szerv” szö-
vegrész helyébe a „megyei rendõr-fõkapitányság” szöveg,
10. § (1) bekezdésében a „megyei (budapesti) rendõr-
fõkapitányságon” szövegrész helyébe a „megyei (fõváro-
si) rendõr-fõkapitányságon” szöveg,

7. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartá-
sának rendjérõl szóló 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. §
(8) bekezdésében az „a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az „az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szöveg,

8. a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások dí-
jairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekez-
désében a „Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgo-
zó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban:
BM Központi Hivatal)” szövegrész helyébe a „Közigazga-
tási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal
(a továbbiakban: Központi Hivatal)” szöveg, 2. § (1) be-
kezdésében a „BM Központi Hivatal” szövegrész helyébe
a „Központi Hivatal” szöveg,

9. a légi közlekedés védelme érdekében ellenõrzés alá
vonható munkavállalók körérõl szóló 50/2003. (XII. 18.)
BM rendelet 4. § (2) bekezdésében az „az Országos
Rendõr-fõkapitányság Repülõtéri Biztonsági Szolgálata
(a továbbiakban: RBSZ)” szövegrész helyébe az „a Repü-
lõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI)” szöveg,
4. § (2) bekezdésében az „RBSZ” szövegrész helyébe az
„RRI” szöveg,

10. a büntetõeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak
adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM
együttes rendelet 2. §-ában a „Rendõrség Szolgálati Sza-
bályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet (a továb-
biakban: R.) 106. §-ának (1)–(5) bekezdésében meghatá-
rozott személy” szövegrész helyébe a „Rendõrség Szolgá-
lati Szabályzatáról szóló rendeletben (a továbbiakban: R.)
meghatározott személy” szöveg, 5. § (1) bekezdésében az
„R. 20. §-a” szövegrész helyébe az „R. 27. §-a” szöveg,

11. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ka-
tonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények pa-
rancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM
együttes rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában
a „budapesti és a megyei rendõr-fõkapitányságok” szö-
vegrész helyébe a „fõvárosi és a megyei rendõr-
fõkapitányságok” szöveg, 5. § (1) bekezdés harmadik
francia bekezdésében a „Humánigazgatási Fõosztály” szö-
vegrész helyébe a „Humánigazgatási Szolgálat” szöveg,
5. § (1) bekezdés negyedik francia bekezdésében a „buda-
pesti, megyei rendõr-fõkapitányságok” szövegrész helyé-
be a „fõvárosi, megyei rendõr-fõkapitányságok” szöveg,

12. az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesí-
tett adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló
15/2001. (VII. 5.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében a
„BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal” szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatal” szöveg,

13. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a köz-
úti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésé-
ben, 11. §-t megelõzõ alcímében, 11. § (2) bekezdésében,
3. számú melléklet I. 8. pontjában és 7. számú melléklet
270. sorszámmal kezdõdõ sorában a „fegyveres erõk” szö-
vegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg, 72. § (2)
és (4) bekezdésében a „határõrnek” szövegrész helyébe a
„rendõrnek” szöveg,

14. a bûnügyi nyilvántartást kezelõ szervrõl, az adat-
közlés és az adatszolgáltatás rendjérõl szóló 7/2000.
(II. 16.) BM–IM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésében
az „a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg,

15. a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített
adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM ren-
delet 6. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium Köz-
ponti Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal”
szövegrész helyébe a „Közigazgatási és Elektronikus Köz-
szolgáltatások Központi Hivatal” szöveg,

16. a közterület-felügyelõk egyenruha-ellátásáról, a
felügyelõi jelvényrõl és szolgálati igazolványról szóló
46/1999. (XII. 8.) BM rendelet 10. §-ában az „a BM Ok-
mány Korszerûsítési Projekt Iroda” szövegrész helyébe az
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„az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiak-
ban: IRM)” szöveg, 10. §-ában a „BM Központi Adatfel-
dolgozó és Választási Hivatal” szövegrész helyébe a
„Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatal (a továbbiakban: KEKKH)” szöveg,
10. §-ában az „a BM Személyzeti és Munkaügyi Fõosztá-
lya” szövegrész helyébe az „az IRM” szöveg, 3. számú
melléklet I. rész 1. pontjában az „a BM Személyzeti és
Munkaügyi Fõosztály (a továbbiakban: BM SZMF)” szö-
vegrész helyébe az „az IRM” szöveg, 3. számú melléklet
I. rész 3. és 4. pontjában és 3. számú melléklet II. rész
A) pont 4. alpontjában az „a BM SZMF” szövegrész he-
lyébe az „az IRM” szöveg, 3. számú melléklet I. rész
3. pontjában az „a BM SZMF-nek” szövegrész helyébe az
„az IRM-nek” szöveg, 3. számú melléklet I. rész 4. pontjá-
ban és 3. számú melléklet II. rész A) pont 5. és 6. alpontjá-
ban az „A BM SZMF” szövegrész helyébe az „Az IRM”
szöveg, 3. számú melléklet II. rész A) pont 2. alpontjában a
„BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatalhoz (a továbbiakban: BM KANYVH)” szövegrész
helyébe a „KEKKH-nek” szöveg, 3. számú melléklet
II. rész A) pont 3. alpontjában és 3. számú melléklet II. rész
B) pont 2. alpontjában a „BM KANYVH” szövegrész he-
lyébe a „KEKKH” szöveg, 3. számú melléklet II. rész
A) pont 3. alpontjában a „BM SZMF” szövegrész helyébe
az „IRM” szöveg, 3. számú melléklet II. rész A) pont 3. al-
pontjában az „a BM SZMF-hez” szövegrész helyébe az
„az IRM-hez” szöveg,

17. a különleges eszközök és módszerek engedélyezé-
sérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában az „az ORFK Bûn-
ügyi Fõigazgatóság Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiak-
ban: ORFK NNYI)” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI)” szöveg, 2. §
(1) bekezdés e)–h) pontjában az „ORFK NNYI” szöveg-
rész helyébe az „NNI” szöveg, 2. § (1) bekezdés i) pontjá-
ban az „ORFK NNYI Pénzügyi Nyomozó Fõosztály fõ-
osztályvezetõje” szövegrész helyébe az „NNI Területi Fõ-
osztály vezetõje” szöveg, 2. § (1) bekezdés l) pontjában az
„ORFK BEI Tanúvédelmi Szolgálat vezetõje” szövegrész
helyébe az „NNI Tanúvédelmi Szolgálat vezetõje” szöveg,
2. § (1) bekezdés m) pontjában a „megyei (budapesti)
rendõrfõkapitány” szövegrész helyébe a „megyei (fõvá-
rosi) rendõrfõkapitány” szöveg, 2. § (1) bekezdés r) pont-
jában a „Rendészeti Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban:
REBISZ) Repülõtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiak-
ban: REBISZ RBSZ) parancsnoka” szövegrész helyébe a
„Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI)
parancsnoka” szöveg, 2. § (1) bekezdés ü) pontjában az
„a Határõrség rendészeti fõigazgatója” szövegrész helyé-
be az „az ORFK rendészeti fõigazgatója” szöveg,

18. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 6. §

(1)–(2) bekezdésében a „Rendészeti Biztonsági Szolgálat”
szövegrész helyébe a „Készenléti Rendõrség” szöveg,

19. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet
7. §-ában a „határõrséget” szövegrész helyébe a „Rendõr-
ség illetékes szervét” szöveg,

20. a fegyveres biztonsági õrség Mûködési és Szolgála-
ti Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM
rendelet melléklet 7. § (1) bekezdésében az „ORFK Köz-
biztonsági Fõigazgatósága” szövegrész helyébe az „Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Fõigazgatósá-
ga” szöveg, melléklet 7. § (1) bekezdésében a „Repülõtéri
Biztonsági Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „Repülõ-
téri Rendõr Igazgatóság” szöveg, melléklet 7. § (1) bekez-
désében, 9. § bevezetõ szövegében és 33. § (3) bekezdésé-
ben a „megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság” szöveg-
rész helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság”
szöveg, melléklet 7. § (1) bekezdésében a „megyei (buda-
pesti) rendõr-fõkapitányságok” szövegrész helyébe a „me-
gyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok” szöveg, mellék-
let 8. § g) pont hetedik francia bekezdésében az „a BM”
szövegrész helyébe az „az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter” szöveg, melléklet 18. § (3) bekezdésében a „bel-
ügyminiszteri” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszteri” szöveg, melléklet 33. § (2) bekezdésé-
ben az „a Belügyminisztérium személyzeti szakszolgá-
lata” szövegrész helyébe az „az igazságügyi és rendészeti
miniszter” szöveg, melléklet 35. § (2) bekezdésében az „a
BM Központi Igazgatás” szövegrész helyébe az „az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg, melléklet
13. számú függelékében a „Belügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium”
szöveg, melléklet 17/a. számú függelékében a „BM Sze-
mélyügyi Fõosztály” szövegrész helyébe az „Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium” szöveg,

21. az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rend-
õrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
11. § (4) bekezdésében a „megyei (budapesti) rendõr-
fõkapitányság” szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányság” szöveg,

22. a Rendõrtiszti Fõiskolára évente felvehetõ hallga-
tók számáról és a felvétel különös feltételeirõl szóló
5/1997. (I. 31.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a
belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az igazságügyi
és rendészeti miniszter” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az
„a BM Központi Kórház és Intézményei Egészségügyi
Alkalmasságvizsgáló Osztálya” szövegrész helyébe az „az
Állami Egészségügyi Központ” szöveg, 4. § (2) bekezdé-
sében az „a BM Központi Kórház és Intézményei fõigaz-
gató fõorvosához” szövegrész helyébe az „az Állami
Egészségügyi Központhoz” szöveg,
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23. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet 2. § (10) bekezdés b) pontjában a
„megyei (budapesti) rendõr-fõkapitánysági” szövegrész
helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitánysági” szö-
veg, 2. § (10) bekezdés c) pontjában az „az Országos
Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Fõigazgatóság Nemzeti
Nyomozó Iroda (a továbbiakban: ORFK NNYI) fogdájá-
ban az ORFK NNYI igazgatója” szövegrész helyébe az „a
Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI) fogdájá-
ban az NNI igazgatója” szöveg, 4. § (4) bekezdés a) és
b) pontjában a „megyei (budapesti) rendõrfõkapitány”
szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi) rend-
õrfõkapitány” szöveg, 4. § (4) bekezdés c) pontjában az
„ORFK NNYI igazgatója” szövegrész helyébe az „NNI
igazgatója” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a „fegyveres
erõk” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg,
27. § (8) bekezdés c) pontjában az „ORFK NNYI” szöveg-
rész helyébe az „NNI” szöveg, 30. § (1) bekezdésében a
„Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995.
(III. 1.) BM rendelet” szövegrész helyébe a „Rendõrség
Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM
rendelet” szöveg, 34. § (1) bekezdésében az „RSZSZ.
82. §-ának” szövegrész helyébe az „RSZSZ. 90. §-a” szö-
veg, 34/A. § (3) bekezdésében az „RSZSZ. 54. §-ában fog-
lalt rendelkezéseket” szöveg helyébe az „RSZSZ. 60. §-a
szerinti rendelkezéseket” szöveg, 35. § (2) bekezdés
a) pontjában a „belügyminisztériumi” szövegrész helyébe
az „igazságügyi és rendészeti minisztériumi” szöveg,

24. az eltûnt személyek felkutatásának és a rendkívüli
halálesetek kivizsgálásának rendjérõl szóló 23/1994.
(X. 26.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében a „megyei (bu-
dapesti) rendõr-fõkapitányság” szövegrész helyébe a „me-
gyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság” szöveg, 5/A. §
(2) bekezdésében az „ORFK Közbiztonsági Fõigazgató-
ság” szövegrész helyébe az „ORFK Rendészeti Fõigazga-
tóság” szöveg, 7. § (3) és (4) bekezdésében a „fegyveres
erõk” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg,

25. az illeték és a közzétételi költségtérítés elektroni-
kus úton történõ megfizetésérõl a cégeljárásban és más
cégügyekben kiadott 25/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. §
(1) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium szerveze-
ti egységeként mûködõ Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban:
Cégszolgálat)” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Céginformációs és Elektronikus
Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat (a továbbiakban:
Céginformációs Szolgálat)” szöveg, 1. § (2) bekezdésében
az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg, 1. §
(4) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (2) bekezdésében és
9. §-ában a „Cégszolgálat” szövegrész helyébe a „Cégin-
formációs Szolgálat” szöveg, 3. § (1) bekezdésében az

„Igazságügyi Minisztériumtól” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól” szöveg,

26. az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006.
(III. 7.) IM rendelet 10. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszter” szöveg,

27. az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ fel-
vételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006.
(I. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekez-
désében az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyé-
be az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg,
4. § (1) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szö-
veg,

28. a közvetítõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM
rendelet 2. § (3) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében az
„Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg, 4. § (1) be-
kezdés a) és b) pontjában az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter”
szöveg,

29. a büntetés-végrehajtási szervezet öltözködési sza-
bályzatának kiadásáról szóló 26/2005. (XII. 19.) IM ren-
delet melléklet II. fejezet 15. és 16. pontjában, illetve
VI. fejezet 74. pontjában az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter”
szöveg,

30. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl
és eljárásrendjérõl szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet
4. § c) pontjában az „Igazságügyi Minisztérium” szöveg-
rész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium”
szöveg,

31. a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról szóló 9/2005.
(V. 5.) IM rendelet 1. § (4) bekezdésében az
„IGAZSÁGÜGYMINISZTERE” szövegrész helyébe az
„IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERE”
szöveg, 2. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,
3. §-ában az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész he-
lyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szö-
veg,

32. az elektronikus dokumentumok közjegyzõi archivá-
lásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló
34/2004. (XI. 19.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésében az
„igazságügyminiszteri rendelet” szövegrész helyébe a
„rendelet” szöveg, 8. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi
Minisztériumot” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumot” szöveg,
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33. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
részére történõ egyes belsõ ellenõrzési jogosítványok átru-
házásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet 2. § (2) be-
kezdésében az „Igazságügyi Minisztériumnak” szöveg-
rész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium-
nak” szöveg, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) és (4) bekez-
désében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. §
(2) bekezdésében, 8. §-ában és 9. § (2) bekezdésében az
„IM” szövegrész helyébe az „IRM” szöveg,

34. a társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat pályázati úton
történõ felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004.
(V. 7.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdé-
sében, 15. § (1) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében a
„Bûnmegelõzési Osztály” szövegrész helyébe a „Minisz-
térium” szöveg, 14. § (1) bekezdésében a „Bûnmegelõzési
Osztálynak” szövegrész helyébe a „Minisztériumnak”
szöveg, 14. § (2) bekezdésében a „Bûnmegelõzési Osz-
tályra” szövegrész helyébe a „Minisztériumba” szöveg,
19. § (2) bekezdése helyébe a „Bûnmegelõzési Osztály-
hoz” szövegrész helyébe a „Minisztériumhoz” szöveg,

35. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszer-
gyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi
Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûkö-
désérõl szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 2. § (1) bekez-
désében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg, 2. § (1) be-
kezdésében az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész
helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szö-
veg, 2. § (2) bekezdésében az „igazságügyminisztert” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyi és rendészeti minisztert”
szöveg,

36. az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményei-
rõl, munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról
szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 14/A. § (6) bekezdé-
sében és 14/B. § (6) bekezdésében az „Igazságügyi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium” szöveg,

37. a házi õrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.)
IM–BM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében a „Rend-
õrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 5.) BM
rendelet” szövegrész helyébe a „Rendõrség Szolgálati
Szabályzatáról szóló rendelet” szöveg,

38. a közvetítõi névjegyzék vezetésérõl szóló 3/2003.
(III. 13.) IM rendelet 1. §-ában az „Igazságügyi Miniszté-
rium” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szöveg,

39. a közvetítõk igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.)
IM rendelet 1. § (1) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében

az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg,

40. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002.
(VIII. 1.) IM rendelet 61/A. § (5) bekezdésében az „Igaz-
ságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg, 61/A. § (5) be-
kezdésében az „az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium” szövegrész helyébe az „a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium” szöveg,

41. a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közremû-
ködõ személyek részére járó költségtérítésrõl szóló
15/2001. (X. 20.) IM rendelet 1. §-ában az „Igazságügyi
Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumnak” szöveg,

42. a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak
megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet
15. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,

43. az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzá-
rás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet 23. § (4) bekezdésében
az „igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe az „igaz-
ságügyi és rendészeti miniszterhez” szöveg, 35. § (2) be-
kezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,

44. a bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.)
IM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében
és 4. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztériumba”
szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
tériumba” szöveg, 4. § (2) bekezdésében, 10. §-ában és
11. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium”
szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium” szöveg,

45. a büntetés-végrehajtási szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 5/1999. (V. 31.)
IM rendelet melléklet I. rész IV. fejezet 1. pontjában és
melléklet II. rész IV. fejezet 1. pontjában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszter” szöveg,

46. az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél
szóló 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 3. § (7) bekezdés
g) pontjában az „IM közigazgatási államtitkárát” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyi és rendészeti minisztert” szö-
veg,

47. a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet 19. § (1) bekezdésében az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyi és rendészeti miniszter” szöveg, 19. § (2) bekezdésé-
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ben az „Igazságügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe
az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot” szöveg,

48. a büntetés-végrehajtási szervezet munkaügyi ellen-
õrzésérõl szóló 4/1998. (II. 25.) IM rendelet 1. §-ában az
„Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Fel-
ügyeleti Fõosztálya (a továbbiakban: fõosztály)” szöveg-
rész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
(a továbbiakban: IRM)” szöveg, 2. §-ában az „A fõosz-
tály” szövegrész helyébe az „Az IRM” szöveg, 4. §-ában
az „a fõosztály vezetõje” szövegrész helyébe az „az IRM”
szöveg,

49. az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó
szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997.
(X. 17.) IM rendelet bevezetõ szövegében az „a belügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „az önkormányzati és te-
rületfejlesztési miniszterrel” szövegrész, 1. §-ában az
„Igazságügyi Minisztériumra” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumra” szöveg,
1. §-ában, 2. § bevezetõ szövegében, 5. § (4) bekezdés
a) pontjában, 5. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában és
5. § (4) bekezdés b) pontjában az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyi és rendészeti minisz-
ter” szöveg, 2. § a)–b) pontjában, 5. §-át megelõzõ alcímé-
ben és 5. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi Miniszté-
rium” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szöveg, 5. § (1) bekezdésében a „megbízott
fõcsoportfõnök” szövegrész helyébe a „megbízott sze-
mély” szöveg, 5. § (2) bekezdésében „a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága Védelmi Fõosztálya
(a továbbiakban: Védelmi Fõosztály)” szövegrész helyébe
„az országos parancsnok által kijelölt személy” szöveg,
5. § (3) bekezdésében „Az Igazságügyi Minisztériumban a
Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Fõosztály e feladattal
megbízott dolgozója” szövegrész helyébe „Az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter által kijelölt személy” szöveg,
5. § (4) bekezdés a) pontjában az „Igazságügyi Minisztéri-
umban” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendésze-
ti Minisztériumban” szöveg, 5. § (4) bekezdés a) pont ab)
alpontjában „a politikai államtitkár,” szövegrész helyébe
„az igazságügyi és rendészeti miniszter által kijelölt sze-
mély,” szöveg, 5. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában
„a Védelmi Fõosztály dolgozói;” szövegrész helyébe „az
országos parancsnok által kijelölt személyek;” szöveg,

50. a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Sza-
bályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 19. §
(2) bekezdésében a „fegyveres erõkkel” szövegrész helyé-
be a „Magyar Honvédséggel” szöveg,

51. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állomá-
nyú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997.
(IV. 22.) IM rendelet 4. § (7) bekezdésében a „fegyveres
erõk” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg,

24/A. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,

52. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állomá-
nyú tagjainak elismerési rendjérõl szóló 10/1997. (III. 26.)
IM rendelet 3. §-ában, 7/A. §-ában, 14. § (4) bekezdésé-
ben, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében és
17. § (3) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szö-
veg,

53. az elítélt személyek átszállításáról szóló európai
egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM ren-
delet 1. § (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében és
6. §-ában az „Igazságügyi Minisztériumnak” szövegrész
helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak”
szöveg, 5. § (1) bekezdésében és 7. § c) pontjában az
„Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium” szöveg, 5. § (1) be-
kezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe
a „Miniszterelnöki Hivatalt” szöveg, 5. § (2) bekezdésé-
ben és 7. § bevezetõ szövegében az „Igazságügyi Minisz-
tériumot” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztériumot” szöveg, 8. §-ában és 10. §-ában az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyi és rendészeti miniszter” szöveg, 8. §-ában az „igaz-
ságügyminiszternek” szövegrész helyébe az „igazságügyi
és rendészeti miniszternek” szöveg,

54. a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási
költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet 2. §
(2) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztériumot” szö-
vegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
riumot” szöveg,

55. Tauffer Emil-díj alapításáról szóló 14/1993.
(IX. 21.) IM rendelet 1. §-ában „Az igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe „Az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter” szöveg, 4. §-ában az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szö-
veg, mellékletében az „IGAZSÁGÜGYMINISZTE-
RÉTÕL” szövegrész helyébe az „IGAZSÁGÜGYI ÉS
RENDÉSZETI MINISZTERÉTÕL” szöveg,

56. az igazságügyi szerveknél adományozható minisz-
teri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet
1. §-ában az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész he-
lyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szö-
veg, 2. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,
1. §-ában, 5. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében
az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szöveg, 3. §
(3) bekezdésében, 5. § (1)–(2) bekezdésében, 5/A. §
(1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszter” szöveg, 7. § (3) bekezdésében az „Igaz-
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ságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz” szöveg,

57. a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény végre-
hajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 4. § (1) be-
kezdésében az „igazságügyminiszterhez” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszterhez” szöveg,
6. §-ában, 8/A. § (2) bekezdésében, 11. § (2)–(3) bekezdé-
sében, 13/A. § (3) bekezdésében, 39/A. §-ában az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és
rendészeti miniszter” szöveg, 8/A. § (1) bekezdésében az
„igazságügyminiszternek” szövegrész helyébe az „igaz-
ságügyi és rendészeti miniszternek” szöveg, 11. § (2) be-
kezdésében és 13/A. § (3) bekezdésében az „igazságügy-
minisztert” szövegrész helyébe az „igazságügyi és rendé-
szeti minisztert” szöveg, 22. § (2) bekezdésében az „Igaz-
ságügyi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz” szöveg,

58. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rende-
let 1. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 13. §
(2) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében az „Igazság-
ügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium” szöveg, 1. § (5) bekezdésé-
ben az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,

59. a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgá-
ri Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi októ-
ber 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejû rendelet-
tel kihirdetett szerzõdés végrehajtásáról szóló 7/1988.
(VIII. 1.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszterhez” szövegrész helyébe az „igazságügyi és
rendészeti miniszterhez” szöveg,

60. a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986.
(VI. 26.) IM rendelet 4. § (5) bekezdésében az „Igazság-
ügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szöveg,

61. a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március
hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1966. évi 8. törvényerejû rendelet végre-
hajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet 1. §-ában,
4. §-ában és 6. § (4) bekezdésében az „Igazságügyminisz-
térium” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szöveg, 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében,
5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 8. §-ában
az „Igazságügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz” szöveg,
6. § (3) bekezdésében az „Igazságügyminisztériumot” szö-
vegrész helyébe „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériu-
mot” szöveg,

62. a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének
megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960.

(IV. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és ren-
dészeti miniszter” szöveg,

63. a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM ren-
delet 82. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg,

64. a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New
Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1957. évi 53. törvényerejû
rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rende-
let 1. § (1) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében,
7. §-ában, 17. §-ában és 18. §-ában az „Igazságügyminisz-
térium” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium” szöveg, 6. § (1) bekezdésében és 14. §-ában
az „Igazságügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe az
„Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz” szöveg,
6. § (3) bekezdésében az „Igazságügyminisztériumnak”
szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
tériumnak” szöveg,

65. a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló
62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 81. § (1) bekezdésében a
„megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság” szövegrész
helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság” szö-
veg, 96. § (2) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében a
„megyei (budapesti) rendõrfõkapitányok” szövegrész he-
lyébe a „megyei (fõvárosi) rendõrfõkapitányok” szöveg,

66. a rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatai-
ról szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdé-
sében a „feladataik” szövegrész helyébe a „feladatai” szö-
veg,

67. a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó ké-
szülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdés
a) pontjában és 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei
(budapesti) rendõr-fõkapitányság”, 10. § (3) bekezdésé-
ben a „megyei (budapesti) rendõrfõkapitányság” szöveg-
rész helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság”
szöveg,

68. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, to-
vábbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, il-
letve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizal-
mas munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés
szintjének megállapításáról szóló 5/2007. (II. 21.) IRM
rendelet melléklet C. rész I. pont 6. 17. 19. és 26. alpontjá-
ban a „megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányságokon”
szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi) rendõr-
fõkapitányságokon” szöveg, melléklet C. rész I. pont 18.
alpontjában a „megyei (budapesti) rendõr-fõkapi-
tányságok” szövegrész helyébe a „megyei (fõvárosi)
rendõr-fõkapitányságok” szöveg, melléklet C. rész I. pont
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22. és 27. alpontjában a „megyei (budapesti) rendõr-
fõkapitányságon” szövegrész helyébe a „megyei (fõvá-
rosi) rendõr-fõkapitányságon” szöveg,

lép.

2. §

(1) A lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolá-
sáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekrõl szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Lõtér üzemeltetését a lõtér helye szerint illetékes
rendõrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság igazgatásrendészeti szerve (a továbbiakban:
BRFK) engedélyezi.”

(2) A társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat pályázati úton
történõ felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004.
(V. 7.) IM rendelet 2. § a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„a) pályáztató: a Minisztérium, amely a pályázatot
meghirdeti, kiírja, valamint ellenõrzi a pályázati progra-
mok céljainak megvalósulását,”

(3) A társadalmi bûnmegelõzéssel összefüggõ kiadások,
támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat pályázati úton
történõ felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004.
(V. 7.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továb-
biakban: a miniszter) az elõirányzat kezelõi jogosítványát,
az e rendeletben foglaltak szerint, az általa írásban megha-
talmazott személy útján gyakorolja.”

(4) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ka-
tonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények pa-
rancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM
együttes rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az országos rendõrfõkapitány és helyettesei, vala-
mint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas
és kettõs jogállású rendõr hallgatója ellen katonai vétség
miatt indult büntetõeljárás iratait a katonai ügyészhez kell
felterjeszteni.”

(5) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 3. § a) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„a) nyomozó hatóság: a rendõrkapitányság, a rend-
õr-fõkapitányság, a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiak-
ban: NNI), a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság (a továbbiak-
ban: RRI), valamint az Országos Rendõr-fõkapitányság
(a továbbiakban: ORFK),”

(6) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 64. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„64. § A gyanúsított elõzetes letartóztatásának ügyészi
indítványozása esetén a nyomozó szerv az ügyész írásbeli
utasítása alapján intézkedik a gyanúsított bíróságra kíséré-
sérõl a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló rendelet
szerint.”

(7) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 90. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„90. § Az elõvezetés végrehajtására és a testi kényszer
alkalmazására a Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról
szóló rendelet rendelkezései az irányadók.”

(8) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 111. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A Rendõrség budapesti székhelyû nyomozó szervei
és a Pest megyei Rendõr-fõkapitányság – a 114. §-ban
meghatározott kivétellel – nem keresheti meg az NNI-t és
a Budapesti Rendõr-fõkapitányság, illetve a kerületi rend-
õrkapitányságok szerveit.”

(9) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 114. § (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A büntetés-végrehajtási intézetben levõ fogva tar-
tottal kapcsolatos nyomozási cselekmény végrehajtása ér-
dekében a büntetés-végrehajtási intézet helye szerint ille-
tékes rendõr-fõkapitányságot kell megkeresni. Az ilyen
megkeresést a megyei rendõr-fõkapitányság, Budapesten
az NNI, illetve a Budapesti Rendõr-fõkapitányság tel-
jesíti.”
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(10) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 142. § (9) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(9) Az (1) és (6) bekezdésben meghatározott esetben az
értesítés, illetõleg a (2) és (4) bekezdés szerinti elõterjesz-
tés megtételére, továbbá a titkos adatszerzés végrehajtásá-
ról a Be. 204. § (5) bekezdése alapján készített jelentés alá-
írására – ha a nyomozást –

a) az ORFK nyomozó szerve végzi, akkor a nyomozó
szerv vezetõje,

b) a rendõr-fõkapitányság nyomozó szerve végzi, ak-
kor a rendõrfõkapitány,

c) a rendõrkapitányság nyomozó szerve végzi, akkor a
rendõrkapitány,

d) az RRI nyomozó szerve végzi, akkor az RRI pa-
rancsnoka,

e) az NNI nyomozó szerve végzi, akkor az NNI igazga-
tója

köteles, illetve jogosult.”

(11) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó
hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyo-
mozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon
való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 142/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„142/A. § A bírói engedélyhez kötött titkos információ-
gyûjtés eredményének felhasználásakor az indítványozó
ügyészt a nyomozó hatóság vezetõje az országos rend-
õrfõkapitány helyettesének elõzetes – a felhasználás koc-
kázataira, valamint az így keletkezõ anyagi és egyéb köte-
lezettségekre vonatkozó – állásfoglalásáról tájékoztatja.”

(12) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a
közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásá-
ról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 102. § (7) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között a
fegyveres erõk illetékes szerve által kiadott „C” és/vagy
„E” kategóriára érvényesített vezetõi engedély továbbra is
jogosít a Magyar Honvédség üzemeltetésébe tartozó jármû
vezetésére, ha a jármûvezetõ a „B” kategóriában érvénye-
sített vezetõi engedéllyel is rendelkezik.”

(13) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. tör-
vény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet
melléklet 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. A közigazgatási hivatal az összesített jelentéseket
elektronikus úton, minden év január 31-ig az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztériumhoz terjeszti fel.”

(14) A különleges eszközök és módszerek engedélyezé-
sérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Az RRI esetében a különleges eszköz alkalmazásá-
nak sürgõsségi elrendelésére az ORFK jogosult.”

(15) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedõ hajók
ellenõrzését a nemzetközi forgalom számára nyitva álló
határátkelõhelyek kikötõiben kell lefolytatni közösen a
Vám- és Pénzügyõrség illetékes szervével.”

(16) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § (1) Hajón, annak beléptetése elõtt, illetõleg kilép-
tetése után ellenõrzést tartani csak baleset, károkozás vagy
bûncselekmény gyanúja esetén szabad. Ez esetben az el-
lenõrzés a vízi rendészeti szerv vezetõjének utasítására az
illetékes határrendészeti kirendeltséggel közösen hajtható
végre, illetve a nemzetközi forgalomban közlekedõ hajók
ilyen célú ellenõrzését az illetékes határrendészeti kiren-
deltség önállóan végzi.”

(17) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 15. §-a a következõ
(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A nemzetközi forgalom számára nyitva álló határ-
átkelõhelyek kikötõiben és a külsõ határon lévõ határvize-
ken a vízi rendészeti szolgálatot a határrendészeti kiren-
deltség látja el.”

(18) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Vízi rendészeti ügyekben elsõ fokon:]
„a) a területileg illetékes vízi rendészeti rend-

õrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek;”
[járnak el.]

(19) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 17. § (2) bekezdés
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Vízi rendészeti ügyekben másodfokon:]
„d) a 15. § (3) bekezdésében meghatározott területeken,

illetve az a)–c) pontokban meghatározott illetékességi te-
rületen kívüli, külsõ határon lévõ határvizeken az egyéb-
ként területileg illetékes megyei rendõr-fõkapitányság”
[jár el.]

(20) A rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet 35. § (1) bekezdés c)–e) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[Általános fogdaellenõrzésre jogosult:]
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„c) az igazságügyi és rendészeti miniszter, az országos
rendõrfõkapitány és helyettesei, az ORFK Rendészeti Fõ-
igazgatósága és Bûnügyi Fõigazgatósága,

d) az illetékes rendõrfõkapitány és helyettesei,
e) az illetékes rendõrkapitány,”

(21) Az eltûnt személyek felkutatásának és a rendkívüli
halálesetek kivizsgálásának rendjérõl szóló 23/1994.
(X. 26.) BM rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„5/A. § (1) A közlekedési baleset következtében beál-
lott rendkívüli halál kivizsgálásával kapcsolatos eljárás le-
folytatása Budapest területén a BRFK kijelölt közlekedés-
rendészeti szervének hatáskörébe tartozik.”

(22) Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bûn-
cselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen
személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetõ-
leg személyazonossága megállapításának és körözése elren-
delésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM
rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) Ha a körözés nem a rendõrség hatáskörébe tar-
tozó büntetõeljárásban válik szükségessé, az eljáró nyo-
mozó hatóság, az ügyész vagy a bíróság a körözés elrende-
lésére és foganatosítására – a cél és a jogalap megjelölésé-
vel – az országos rendõrfõkapitányt keresi meg.

(2) A megkeresõ szerv haladéktalanul értesíti az (1) be-
kezdés szerinti szervet az elrendelõ határozat visszavonása
iránt, ha a körözés indoka megszûnt.”

(23) Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a
bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható is-
meretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakó-
helye, illetõleg személyazonossága megállapításának és
körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló
1/2003. (III. 7.) IM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) Körözés, illetõleg a más állam területén foganatosí-
tandó körözés elrendelésének szükségessége esetén a 6. §
(1) bekezdését, illetõleg a 9. § (2) bekezdését, a határozat
visszavonása esetén a 6. § (2) bekezdését, valamint a 11. §
(2) bekezdésének a NEBEK-re vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.”

(24) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állomá-
nyú tagjainak elismerési rendjérõl szóló 10/1997. (III. 26.)
IM rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § Az állományilletékes parancsnok a hatáskörét
meghaladó elismerések adományozására vonatkozó

javaslatát az e célra rendszeresített nyomtatványon, az
országos parancsnokság központi személyügyi szerve
részére – a bv. gazdálkodó szervezethez vezényelt ht.
állomány tagja esetében a gazdálkodó szervezet vezetõjének
kezdeményezésére, illetve egyetértésével – terjeszti elõ.”

(25) A büntetés-végrehajtási szervezet szociális és ke-
gyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló
9/1997. (III. 26.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A nyugállomány tagjának, valamint az elhunyt hi-
vatásos és nyugállományú tag közeli hozzátartozóinak a
(2) bekezdés szerinti kérelmét az országos parancsnokság-
hoz kell megküldeni.”

(26) A Rendõrség szervei illetékességi területének megál-
lapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet melléklet
XV. SOMOGY MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
fejezet 4. Marcali Rendõrkapitányság címben a „Gadány
Hosszúvíz” szövegrész helyébe a „Gadány Hollád Hosszú-
víz” szöveg, a „Táska Varászló Vése” szövegrész helyébe a
„Táska Tikos Varászló Vése Vörs” szöveg lép.

(27) A Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló
62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 96. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Készültséget az országos rendõrfõkapitány, a bûn-
ügyi fõigazgató, a rendészeti fõigazgató, a Köztársasági
Õrezred parancsnoka, a Készenléti Rendõrség parancsno-
ka, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság igazgatója, a megyei (budapesti)
rendõrfõkapitányok, a rendõrkapitányok és a határrendé-
szeti kirendeltségek vezetõi hozhatnak létre.”

(28) A Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló
62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 97. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Készenléti ügyeletet az országos rendõrfõkapitány,
a bûnügyi fõigazgató, a rendészeti fõigazgató, a Köztársa-
sági Õrezred parancsnoka, a Készenléti Rendõrség pa-
rancsnoka, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, a Repü-
lõtéri Rendõr Igazgatóság igazgatója, a megyei (fõvárosi)
rendõrfõkapitányok, a rendõrkapitányok és a határrendé-
szeti kirendeltségek vezetõi hozhatnak létre.”

(29) A megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó
készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Nem kell hatósági engedély a megkülönböztetõ jelzést
adó készülék felszereléséhez]

„b) a hivatásos önkormányzati, az önkéntes tûzoltóság,
a Rendõrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, vala-
mint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni be-
avatkozásra rendszeresített (vonuló) gépjármûveire,”

3. §

1. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat mûködésérõl, fel-
adatairól és hatáskörérõl szóló 37/2004. (VI. 29.) BM ren-
delet,

2. a légi közlekedés védelme érdekében ellenõrzés alá
vonható munkavállalók körérõl szóló 50/2003. (XII. 18.)
BM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „és a Határ-
õrség” szövegrész,

3. a büntetõeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak
adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM–IM
együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében az „és a Határõrség”
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szövegrész, 2. §-ában az „ , a Határõrség nyomozó hatóságai
részérõl a Határõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló
40/2001. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: HR.)
116–117. §-aiban meghatározott személy” szövegrész, 5. §
(1) bekezdésében az „ , illetve a HR. 36. §-a” szövegrész,

4. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek ka-
tonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények pa-
rancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM
együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében az „és hivatásos
vagy szerzõdéses állományú határõr” szövegrész, 1. §
(2) bekezdés b) pontja, 1. § (2) bekezdés c) pontjában a
„határõr és” szövegrész, 1. § (2) bekezdés e) pontjában a
„vagy határõr” szövegrész, 1. § (2) bekezdés f) pontjában
az „és határõr” szövegrész, 4. § (5) bekezdésében az „és a
határõrség országos parancsnoka” szövegrész, 5. § (1) be-
kezdésének második francia bekezdése, 5. § (1) bekezdés
negyedik francia bekezdésében a „fegyelmi osztályai, al-
osztályai, csoportjai” szövegrész, 5. § (4) bekezdése,
20/A. §-ában a „ , valamint hivatásos vagy szerzõdéses ál-
lományú határõrrel” szövegrész, 23. § (4) bekezdésében a
„vagy a Határõrségnél” szövegrész,

5. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó ha-
tóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomo-
zási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való
rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együttes rendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében az
„és a Határõrség” szövegrész, 2. §-ában az „és a Határõr-
ség nyomozó hatósága” szövegrész, 116. § (1) bekezdés
b) pontjában az „ , illetõleg a határõrizetrõl és a Határõr-
ségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény” szövegrész, 116. §
(1) bekezdés b) pont bi) alpontjában az „ , illetve határõri”
szövegrész, 165. § (1) bekezdés a) pontjában az „és általá-
nos helyettese” szövegrész, 166. § (3) bekezdésében az
„ , illetõleg a HÕR OPK” szövegrész,

6. a körözési nyilvántartásból történõ adatigénylésrõl
és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési
adatok hozzáférhetõvé tételérõl szóló 21/2001. (X. 11.)
BM rendelet 7. § (2) bekezdésében a „Belügyminiszté-
rium” szövegrész,

7. a Rendõrség és a Határõrség körözési tevékenységé-
rõl, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehaj-
tásáról, valamint a körözött személyek, tárgyak tartózko-
dási, illetve megtalálási helyének, illetõleg a személyek és
holttestek személyazonosságának megállapítása esetén
követendõ eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet
23. § (2) bekezdésében az „ , a Határõrség” szövegrész,
25. §-át megelõzõ alcíme és 25–27. §-a,

8. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 11. § (1) bekezdésé-
ben a „Határõrség,” szövegrész, 51. § (1) bekezdésében az
„és a Határõrség” szövegrész, 64. § (1) bekezdésében az „a
Határõrség,” szövegrész, 99. § (1) bekezdésében az „ , il-
letve a Határõrség” szövegrész,

9. a közterület-felügyelõi intézkedések végrehajtásá-
nak módjáról és eszközeirõl szóló 43/1999. (XI. 26.) BM
rendelet 20. § (3) bekezdésében a „vagy határõr” szöveg-
rész,

10. a különleges eszközök és módszerek engedélyezé-
sérõl és igénybevételérõl szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM
rendelet 1. §-ában az „és a Határõrség” szövegrész, 2. §
(1) bekezdés j), k), s), t), u), x)–v) pontja, 2. § (2) bekezdé-
sében az „ , a határõr igazgatóság Bûnügyi és Felderítõ
Osztály vezetõjének kérelmét a határõr igazgatóság rendé-
szeti igazgatóhelyettese” szövegrész,

11. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének
szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 3. §
d) pontjában és 7. § (6) bekezdésében az „a Határõrség,”
szövegrész,

12. a Köztársasági Õrezred feladatáról, hatáskörérõl és
illetékességérõl szóló 69/1997. (XII. 29.) BM rendelet,

13. az atomenergia alkalmazásával összefüggõ rend-
õrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet
8. § (4) bekezdésében az „a Határõrség Országos Parancs-
noksága, valamint” szövegrész, 9. § a) pont 4. alpontjában
az „a határõrség és” szövegrész, 11. § (1)–(2) bekezdésé-
ben az „Igazgatásrendészeti Fõosztálya” szövegrész, 11. §
(3) bekezdés a) pontjában az „igazgatásrendészeti osztá-
lyának” szövegrész, 11. § (3) bekezdés a) pontjában az
„Igazgatásrendészeti Fõosztályának” szövegrész, 11. §
(3) bekezdés b) pontjában az „Igazgatásrendészeti Fõosz-
tály” szövegrész,

14. a belügyminiszter irányítása alatt álló titkos infor-
mációgyûjtésre feljogosított szervek adatkezelésének
egyes szabályairól szóló 21/1996. (VIII. 31.) BM rendelet
1. § b) pontja,

15. a tartalékos hadkötelesek rendkívüli állapot idején
történõ meghagyásáról szóló 15/1996. (VII. 4.) BM rendelet,

16. a vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról
szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § f) pont elsõ fran-
cia bekezdésében az „a Határõrség,” szövegrész, 5. §
(2) bekezdése,

17. a rendõrségi fogdák rendjérõl szóló 19/1995.
(XII. 13.) BM rendelet 35. § (2) bekezdés c) pontja,

18. az eltûnt személyek felkutatásának és a rendkívüli
halálesetek kivizsgálásának rendjérõl szóló 23/1994.
(X. 26.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése,

19. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl
és eljárásrendjérõl szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet
4. § a) pontja,

20. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszer-
gyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi
Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûkö-
désérõl szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 30. §-ában az
„Egészségügyi Fõosztálya” szövegrész,

21. az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ el-
zárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet 11. § (2) bekezdésében
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a „határõrség,” szövegrész, 23. § (4) bekezdésében az
„illetõleg a belügyminiszterhez,” szövegrész,

22. az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél
címû 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 2. § f) pontjában az
„ , Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára és
a Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Fõosztály vezetõje”
szövegrész és 3. § (2)–(4) bekezdése,

23. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állomá-
nyú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól,
szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997.
(III. 26.) IM rendelet 18/C. §-a,

24. a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végre-
hajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
16. § (3) bekezdésében a „vagy a határõrség” szövegrész,

25. a Rendõrség szervei illetékességi területének meg-
állapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
melléklet XV. SOMOGY MEGYEI RENDÕR- FÕKAPI-
TÁNYSÁG fejezet 2. Fonyódi Rendõrkapitányság pontjá-
ban a „Hollád”, a „Tikos” és a „Vörs” szövegrész,

26. az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûn-
ügyi statisztikáról szóló 59/2007. (XII. 23.) IRM rendelet
7. § (6) bekezdésében az „az ügy irataival együtt” szöveg-
rész,

27. a menekültügy szervezeti rendszerérõl szóló
52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése,

28. a rendõrség és a határõrség áldozatsegítõ feladatai-
ról szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §-ában és 3. §
(1) bekezdésében az „és a határõrség” szövegrész,
1. §-ában az „ , illetve a határõrséggel” szövegrész,
1. §-ában az „és a határõrségre” szövegrész, 1. §-ában a
„vagy a határõrség” szövegrész, 3. § (1) bekezdésében az
„és a Határõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész,
3. § (2) bekezdésében az „ , a határõrség országos parancs-
noka” szövegrész,

29. az igazságügyi és rendészeti miniszter által rendvé-
delmi célra feleslegesnek minõsített tárgyi eszközök és
készletek térítésmentes átadásáról szóló 13/2007. (III. 13.)
IRM rendelet 1. §-ában az „a Határõrség,” szövegrész,

30. a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzést adó ké-
szülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdés
c) pontjában az „a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tarto-
zó, a Határõrség, továbbá” szövegrész,

31. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, to-
vábbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, il-
letve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizal-
mas munkakörökrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés
szintjének megállapításáról szóló 5/2007. (II. 21.) IRM
rendelet melléklet C) rész II. pontja,

32. a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben a rendõrség
és a határõrség hivatásos állományú tagjainak berendelésével

betölthetõ beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM ren-
delet 1. §-ában az „és a határõrség” szövegrész
hatályát veszti.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
9/2008. (IV. 29.) IRM

rendelete
az elektronikus cégbejegyzési eljárás

és cégnyilvántartás egyes kérdéseirõl szóló
24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a vég-
elszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §-ának
e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Miniszter-
elnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 29/2008.
(II. 19.) Korm. rendelet 1. §-ának h) pontjában foglalt
feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter egyetértésével – a következõket rendelem el:

1. §

Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántar-
tás egyes kérdéseirõl szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet
(a továbbiakban: Cevhr.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az elektronikus irattárban csak az igazságügyi és
rendészeti miniszter által a céginformációs szolgálat hon-
lapján közzétett ajánlásoknak, illetve szabványoknak
megfelelõ formátumú, fokozott biztonságú vagy minõsí-
tett elektronikus aláírással ellátott elektronikus beszámoló
helyezhetõ el.”

2. §

A Cevhr. 5. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegy-
zési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére)
irányuló kérelmet az igazságügyi és rendészeti miniszter
által a céginformációs szolgálat honlapján közzétett infor-
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matikai jellemzõkkel rendelkezõ elektronikus nyomtatvá-
nyon kell elõterjeszteni.

(2) A céginformációs szolgálat honlapjáról és a kor-
mányzati portálról a közzététel céljából átadott, az (1) be-
kezdésben foglalt jellemzõknek megfelelõ nyomtatványok
letölthetõk.

(3) A bejegyzési (változásbejegyzési) nyomtatványok tar-
talmi mintáját a Cvhr. 1. számú melléklete tartalmazza.
A nyomtatvány kitöltésére a Cvhr. rendelkezései irányadók
azzal, hogy a kitöltést számítógépes program segíti elõ.”

3. §

A Cevhr. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § A jogi képviselõ elektronikus úton az e rendelet
mellékletében meghatározott formátumú és méretû, minõ-
sített elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel ellátott
okiratot (mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.”

4. §

A Cevhr. 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„7. § A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti
kérelmet és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a
közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tar-
talmazó elektronikus okiratot közvetlenül a céginformá-
ciós szolgálatnak a honlapján megjelölt elektronikus levél-
címére, vagy a kormányzati portál útján kell megküldeni.”

5. §

A Cevhr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A Ctv. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti elekt-

ronikus igazolás tartalmazza a cégbejegyzés (változás-
bejegyzés) iránti kérelem céginformációs szolgálathoz
érkezésének idõpontját, az informatikai ellenõrzés ered-
ményét, az egyedi ügyazonosító számot, a kincstári igazo-
lás sorozatszámát, továbbá a kérelem cégbírósághoz való
továbbításának idõpontját.

(2) A cég bejegyzése (változás bejegyzése) iránti kérel-
met és mellékleteit – ideértve az eljárási illeték és a közzé-
tételi költségtérítés megfizetésének igazolását – tartal-
mazó elektronikus okirat érkezésekor a cégbíróság elekt-
ronikus visszaigazolást küld a céginformációs szolgá-
latnak.”

6. §

A Cevhr. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„10. § A jogi képviselõ részére az elektronikus tanúsít-
ványt, illetve elektronikus igazolást a cégbíróság idõbé-
lyegzõvel rendelkezõ fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátva küldi meg a jogi képviselõ elektronikus
levélcímére.”

7. §

A Cevhr. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a cégbíróságtól vagy a céginformációs szolgá-
lattól a cégnyilvántartásban elhelyezett elektronikus okirat
megküldését kérik, és a kérelmet nem a kormányzati portá-
lon keresztül nyújtják be, akkor – az e §-ban foglalt eltéré-
sekkel – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló rendelet
szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”

8. §

A Cevhr. e rendelet melléklete szerinti melléklettel egé-
szül ki.

9. §

(1) A Cevhr. 1. §-ának (1) bekezdésében, 2. §-ának
(3) bekezdésében, 3. §-ának (3) bekezdésében, valamint
11. §-ának (2)–(4) bekezdésében a „Cégszolgálat” szöveg-
rész helyébe a „céginformációs szolgálat” szöveg lép.

(2) A Cevhr. 1. §-ának (3) bekezdésében, a 2. §-ának
(1)–(2) bekezdésében, a 2. §-ának (4) bekezdésében,
a 3. §-ának (2) bekezdésében, a 7. §-ában, a 8. §-ában, ille-
tõleg a 11. §-ának (4) bekezdésében a „Cégszolgálatnak”
szövegrész helyébe a „céginformációs szolgálatnak” szö-
veg lép.

(3) A Cevhr. 3. §-ának (1) bekezdésében a „Cégszolgá-
lathoz” szövegrész helyébe a „céginformációs szolgálat-
hoz” szöveg lép.

10. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivéte-
lével – 2008. június 1. napján lép hatályba azzal, hogy ren-
delkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen benyúj-
tott bejegyzési, változásbejegyzési kérelmekre kell alkal-
mazni.

(2) E rendelet 4. §-a 2009. február 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 5–6. §-a 2008. július 1-jén lép hatályba.

(4) A Cevhr. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe 2009. jú-
lius 1-jén a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elektronikus cégbejegyzési (változásbejegy-
zési) eljárásban a cég bejegyzésére (változásbejegyzésére)
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irányuló kérelmet a közigazgatási informatikáért felelõs
miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak meg-
felelõ, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett in-
formatikai jellemzõkkel rendelkezõ elektronikus nyomtat-
ványon kell elõterjeszteni.”

(5) A Cevhr. 6. §-ának helyébe 2009. július 1-jén a
következõ rendelkezés lép:

„6. § A jogi képviselõ elektronikus úton a céginformá-
ciós szolgálat honlapján közzétett, a közigazgatási infor-
matikáért felelõs miniszter által kibocsátott ajánlásban
foglalt informatikai feltételeknek megfelelõ, minõsített
elektronikus aláírással és idõbélyegzõvel ellátott okiratot
(mellékletet) nyújthat be a cégbírósághoz.”

(6) A Cevhr. melléklete 2009. június 30-án hatályát
veszti.

(7) E rendelet 2009. július 2-án hatályát veszti.

Melléklet
a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelethez

[Melléklet
a 24/2006. (V. 18.) IM rendelethez]

A cégbíróság számára benyújtandó elektronikus
okiratok (mellékletek) informatikai feltételei

1. PDF fájlok

Legalább a Portable Document Format 1.3-nak meg-
felelõ fájlok, amelyek a felhasznált betûkészletet beágyaz-
va tartalmazzák. A fájl feldolgozhatósága (nyomtatható-
sága, szövegének kereshetõsége, vagy másolhatósága)
nem korlátozható.

Szkennelt képeket tartalmazó PDF dokumentumok ese-
tén biztosítani kell az egyértelmû olvashatóságot. A doku-
mentum mérete oldalanként legfeljebb 800 kB lehet.

2. Szövegfájlok

2.1. Alkalmazott kódtábla:
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)

2.2. Karakterszinten túli jellemzõket nem használó
szövegfájlok:

Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a
2.1. pontban meghatározott kódtáblát alkalmazó állo-
mány, a következõ sorlezárás jelzések egyikével: együttes
kocsivissza-soremelés, önálló soremelés vagy önálló
kocsivissza (együttesen: egyszerû szöveg formátum).

3. A teljes kérelem formátumára és az elektronikus alá-
írás formátumára vonatkozó megkötések (az elektronikus
aktára vonatkozó informatikai feltételek)

A kérelmet és annak mellékleteit elektronikus aktában
kell megküldeni. Az elektronikus akta egy XAdES

(ETSI TS 101.903 v1.2.2) formátumú elektronikus aláírás
állomány, amely elektronikus dokumentumokat, elekt-
ronikus aktákat, elektronikus aláírásokat (legalább
XAdES-T), ellenjegyzéseket, és az ezekhez tartozó leíró
adatokat tartalmaz. Az elektronikus aktának és az aktán,
illetve az aktában elhelyezett iratokon szereplõ elektroni-
kus aláírásnak a céginformációs szolgálat honlapján köz-
zétett XML sémadefinícióknak kell megfelelniük.

Alkotmánybírósági
határozatok

Az Alkotmánybíróság
35/2008. (IV. 3.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2. § (5) bekezdés második mondata alkot-
mányellenes, ezért azt 2008. június 30. napjával megsem-
misíti.

A 2. § (5) bekezdése a megsemmisítést követõen az
alábbi szöveggel marad hatályban:

„(5) Az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban megjelölt
hatósági, továbbá az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
szakhatósági ügyekben elsõ fokon a Hivatal az e rendelet
1. számú mellékletében megjelölt területi szervei útján, az
ott meghatározott feladatkörben és illetékességgel jár el.”

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

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó kérte az Alkotmánybíróságtól a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. §
(5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és
megsemmisítését, amely szerint a Korm.r. 1. § a)–b) pont-
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jában meghatározott ügyekben elsõ fokon a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) területi
egységei járnak el, a másodfokú hatósági jogkört a Hivatal
elnöke látja el. Ez a rendelkezés az indítványozó szerint
ellentétes a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 106. § (1) bekezdésével, amely sze-
rint az ügyfél jogorvoslathoz való jogának érvényesülése
érdekében – az olyan ügyek kivételével, amelyekben e tör-
vény alapján nincs helye fellebbezésnek – az elsõfokú
hatáskört úgy kell megállapítani, illetve a szervezetrend-
szert úgy kell kialakítani, hogy legyen a fellebbezés elbírá-
lására jogosult, az elsõfokú hatóságtól szervezeti, illetve
feladatkör szempontjából elkülönülõ szerv. Az indítvá-
nyozó álláspontja szerint a kulturális örökség fogalom-
körébe tartozó javakkal kapcsolatos hatósági eljárásokban
nem érvényesül az ügyfél Alkotmány 57. § (5) bekezdésé-
ben meghatározott jogorvoslati joga sem, mivel a Korm.r.
2. § (5) bekezdése szerint mind elsõ-, mind másodfokon
a Hivatal jár el. A Korm.r. 2. § (4) bekezdése szerint a
Hivatal központi szervbõl és jogalanyisággal nem rendel-
kezõ területi szervezeti egységekbõl áll, azaz a Hivatal,
mint egy egész, egységes szervezeti felépítésben azonos
feladatkört lát el. A hatáskör telepítése a Hivatalhoz tör-
tént, amelynek vezetõje az elnök, azaz – az indítványozó
szerint – nem érvényesül a Ket. 106. § (1) bekezdésében
meghatározott követelménye a jogorvoslati eljárásra
vonatkozóan. Az indítvány tartalmából megállapítható,
hogy bár az indítványozó a Korm.r. 2. § (5) bekezdését
jelölte meg, a tényleges alkotmányossági vizsgálati kére-
lem az (5) bekezdés második mondata alkotmányelle-
nességének utólagos megállapítására és megsemmisíté-
sére irányul. Ezért az Alkotmánybíróság az eljárását e ren-
delkezés vizsgálatára folytatta le.

II.

Az Alkotmánybíróság a rendelkezõ részben foglalt dön-
tését a következõkre alapozta:

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„35. § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendelete-

ket bocsát ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterel-
nök írja alá. A Kormány rendelete és határozata törvénnyel
nem lehet ellentétes. A Kormány rendeleteit a hivatalos
lapban ki kell hirdetni.”

„57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meg-
határozottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan
bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,
amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot
– a jogviták ésszerû idõn belüli elbírálásának érdekében,
azzal arányosan – a jelenlévõ országgyûlési képviselõk
kétharmadának szavazatával elfogadott törvény korlátoz-
hatja.”

2. A Ket. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„19. § (1) A hatóság hatáskörét – a hatósági eljárás köré-

be tartozó ügyfajta meghatározásával – jogszabály állapít-
ja meg. Jogszabályban kell megjelölni az elsõ fokon eljáró,
továbbá ha az nem a 107. §-ban és 108. §-ban megjelölt
hatóság, a fellebbezést elbíráló hatóságot is.”

„106. § (1) Az ügyfél jogorvoslathoz való jogának érvé-
nyesülése érdekében – az olyan ügyek kivételével, ame-
lyekben e törvény alapján nincs helye fellebbezésnek – az
elsõfokú hatáskört úgy kell megállapítani, illetve a szerve-
zetrendszert úgy kell kialakítani, hogy legyen a fellebbe-
zés elbírálására jogosult, az elsõfokú hatóságtól szerveze-
ti, illetve feladatkör szempontjából elkülönülõ szerv.”

3. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Kásztv.) indít-
vánnyal érintett rendelkezése:

„5. § (1) A központi államigazgatási szervek – ha tör-
vény eltérõen nem rendelkezik – egyszemélyi vezetés alatt
állnak.

(2) Ha jogszabály a központi államigazgatási szervnek
címez hatáskört, azt a szerv vezetõje gyakorolja.”

4. A Korm.r. indítvánnyal érintett és vizsgált rendelke-
zései:

„1. § (1) A Kormány
a) a Kötv.-ben meghatározott kulturális örökségvéde-

lemmel kapcsolatos,
b) a mûemléken végzett építési munka és telekalakítás

esetén az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiak-
ban: Étv.) meghatározott hatósági feladatok, az építésfel-
ügyeleti hatósági feladatok [Étv. 46–46/A. §] kivételével,
továbbá

c) a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 18. §
(1) bekezdésében és a 19. §-ában meghatározott tevékeny-
ségek, valamint

d) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekez-
désében meghatározott lapnyilvántartási

feladatok ellátására kulturális örökségvédelmi hatóság-
ként és mozgóképszakmai hatóságként a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), mint orszá-
gos illetékességû központi hivatalt jelöli ki.

(2) A Kormány
a) a régészeti lelõhelyet vagy régészeti védõövezetet,

illetve
b) mûemléki területeket, valamint külön jogszabályban

meghatározott esetekben mûemléket
érintõ – más hatóságok elõtt indult – eljárásokban szak-

hatóságként a Hivatalt jelöli ki.”
„2. § (1) A Hivatal irányítását az oktatási és kulturális

miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el a központi
államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
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az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
2. és 74. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

(...)

(4) A Hivatal központi szervbõl és az 1. számú mellék-
letében megjelölt, önálló jogi személyiséggel (jogalanyi-
sággal) nem rendelkezõ területi szervekbõl áll.

(5) Az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban megjelölt
hatósági, továbbá az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
szakhatósági ügyekben elsõ fokon a Hivatal az e rendelet
1. számú mellékletében megjelölt területi szervei útján, az
ott meghatározott feladatkörben és illetékességgel jár el.
Ezekben a hatósági ügyekben a Hivatal elnöke látja el
a másodfokú hatósági jogkört.”

III.

Az indítvány megalapozott.

1. Az indítványozó állítása szerint a Korm.r. 2. § (5) be-
kezdésének rendelkezése – amely szerint a Korm.r. 1. §
a)–b) pontjában meghatározott hatósági ügyekben elsõ
fokon a Hivatal területi egységei járnak el, a másodfokú
hatósági jogkört a Hivatal elnöke látja el – alkotmányelle-
nes, mivel az a Ket. által a fellebbezési fórumrendszer ki-
alakítására megfogalmazott követelményeknek nem felel
meg; ezáltal az Alkotmány 57. § (5) bekezdésébe ütközik.

Az Alkotmánybíróságnak az indítvány kapcsán elõször
azt kellett vizsgálnia, hogy a Ket. tárgyi hatálya kiterjed-e
a Hivatal által lefolytatott hatósági eljárásokra, vagyis a
Ket. rendelkezései alkalmazandók-e a Hivatal hatáskörébe
tartozó eljárásokra. A Ket. tárgyi hatálya a közigazgatási
hatósági ügyekre terjed ki. A törvény alkalmazása szem-
pontjából közigazgatási hatósági ügynek minõsül minden
ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintõ
jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy
jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, hatósá-
gi ellenõrzést végez; ilyennek minõsül továbbá a tevé-
kenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és
a nyilvántartásból való törlés is, a fegyelmi és etikai ügyek
kivételével, ha törvény valamely tevékenység végzését,
vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy
más szervezeti tagsághoz köti [Ket. 12. § (2) bekezdése].

A Ket. maga határozza meg azoknak az ügyfajtáknak a
körét, amelyek esetében az eljárási törvényben foglalt álta-
lános szabályokat egyáltalán nem, vagy csak kisegítõ jel-
leggel kell alkalmazni. A Korm.r. 1. §-ában meghatározott
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyfajták nem tartoznak
ebbe a körbe, a Hivatal hatósági eljárása során a Ket. sza-
bályait kell alkalmazni.

2. Az Alkotmánybíróság ezt követõen a Korm.r. 2. §
(5) bekezdésének a Ket. 106. § (1) bekezdésével való össz-
hangját vizsgálta.

A Korm.r. 2. § (5) bekezdése az 1. § (1) bekezdés
a)–b) pontjaiban megjelölt hatósági, továbbá az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott szakhatósági ügyekben
elsõ fokon a Hivatal a Korm.r. 1. számú mellékletében
megjelölt területi szervei útján, az ott meghatározott fel-
adatkörben és illetékességgel jár el, s ezekben a hatósági
ügyekben a Hivatal elnöke látja el a másodfokú hatósági
jogkört. A Ket. 106. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
az elsõfokú hatáskört úgy kell megállapítani, illetve a szer-
vezetrendszert úgy kell kialakítani, hogy legyen a felleb-
bezés elbírálására jogosult, az elsõfokú hatóságtól szerve-
zeti, illetve feladatkör szempontjából elkülönülõ szerv.
A Ket. a Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben nem bizto-
sít lehetõséget arra, hogy a 106. § (1) bekezdésének ren-
delkezésétõl a jogalkotó eltérjen.

A Hivatal a Korm.r. 1. § (1) bekezdése, valamint a 2. §
(1) és (2) bekezdése értelmében az oktatási és kulturális
miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel
rendelkezõ, országos illetékességû központi hivatal, önál-
lóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, így rá is
irányadónak kell tekinteni a Kásztv. rendelkezéseit.
A Kásztv. 5. § (2) bekezdése szerint „[a] központi állam-
igazgatási szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges
hatásköröket a szerv vezetõjének kell címezni. Ha jogsza-
bály a központi államigazgatási szervnek címez hatáskört,
azt a szerv vezetõje gyakorolja”. Az Alkotmánybíróság a
19/2007. (III. 9.) AB határozatában megállapította, hogy
önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, országos hatáskörû
központi hivatal vezetõje nem tekinthetõ az általa vezetett
szervtõl szervezetileg, illetve feladatkör szempontjából
elkülönülõ szervnek (ABK 2007. március, 256, 258.).

A Korm.r. 2. § (4) bekezdése alapján a Hivatal központi
szervbõl és a Korm.r. 1. számú mellékletében megjelölt,
önálló jogi személyiséggel (jogalanyisággal) nem rendel-
kezõ területi szervekbõl áll. A Korm.r. 1. §-ában meghatá-
rozott feladatok gyakorlásához szükséges elsõfokú hatás-
körök címzettje – figyelemmel a Kásztv. 5. § (2) bekezdé-
sére – a Hivatal vezetõje, függetlenül attól, hogy e hatás-
körét a Hivatal önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ
területi szervei útján gyakorolja. A Korm.r. 2. § (5) bekez-
désének második mondata alapján a Hivatal vezetõje által
– a Hivatal területi szervei útján gyakorolt elsõfokú ható-
sági és szakhatósági jogkörben – hozott elsõfokú döntései
ellen másodfokú hatósági jogkört gyakorló szervként a
Hivatal vezetõje jár el. Az Alkotmánybíróság ennek alap-
ján megállapította, hogy a Hivatal elnöke nem tekinthetõ
az általa vezetett szervtõl szervezetileg, illetve feladatkör
szempontjából a fellebbezés elbírálására jogosult, az elsõ-
fokú hatóságtól szervezeti, illetve feladatkör szempont-
jából elkülönülõ szervnek.
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A fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,
hogy a Korm.r. 2. § (5) bekezdésének második mondata
alkotmányellenes, mivel az a Ket. 106. § (1) bekezdése
rendelkezésével ellentétes, s ezért sérti az Alkotmány 35. §
(2) bekezdésének azon rendelkezését, miszerint a Kor-
mány rendelete és határozata törvénnyel nem lehet ellen-
tétes.

3. Az Alkotmánybíróság a fentiekben a Korm.r. 2. §
(5) bekezdése második mondatának alkotmányelle-
nességét állapította meg. Az Alkotmánybíróságról szóló
1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 42. §
(1) bekezdése alapján, ha az Alkotmánybíróság jogszabály
alkotmányellenességét állapítja meg, a jogszabályt telje-
sen vagy részben megsemmisíti, akkor a határozata közzé-
tételének napján veszti hatályát a jogszabály. Az Alkot-
mánybíróság az Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján a 42. §
(1) bekezdésében meghatározott idõponttól eltérõen is
meghatározhatja az alkotmányellenes szabály hatályon
kívül helyezését. A Korm.r. 2. § (5) bekezdése második
mondatának az Alkotmánybíróság határozata közzétételé-
nek napjával történõ megsemmisítése a jogorvoslati eljá-
rásban a másodfokú hatóság megjelölésének hiánya jog-
bizonytalanságot eredményezhet, ezért az Alkotmánybíró-
ság az Abtv. 43. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a
Korm.r. 2. § (5) bekezdése második mondatát pro futuro,
2008. június 30. napjával semmisítette meg. A pro futuro
megsemmisítéssel egyben a Kormánynak is lehetõsége
nyílik arra, hogy a Korm.r. módosításával az ügyfél jogor-
voslati jogának biztosítása érdekében a Ket. 19. § (1) be-
kezdése alapján a fellebbezést elbíráló másodfokú hatósá-
got megjelölje.

4. Az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata sze-
rint, ha az indítvánnyal támadott jogszabályt vagy annak
egy részét az Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközõ-
nek minõsíti, és ezért azt megsemmisíti, akkor a további
alkotmányi rendelkezések esetleges sérelmét – a már meg-
semmisített jogszabályi rendelkezéssel összefüggésben –
érdemben nem vizsgálja. [44/1995. (VI. 30.) AB határozat,
ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH
1996, 37, 44.; 61/1997. (XI. 19.) AB határozat, ABH 1997,
361, 364.; 15/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat, ABH 2000,
425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
193, 200.; 38/2003. (VI. 26.) AB határozat, ABH 2003,
829, 835.] Mivel az Alkotmánybíróság a Korm.r. 2. §
(5) bekezdés második mondatát az Alkotmány 35. § (2) be-
kezdésébe ütközõnek minõsítette, ezért a Korm.r. 2. §
(5) bekezdés második mondata vonatkozásában az Alkot-
mány 57. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés sérelmét
nem vizsgálta.

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

Az Alkotmánybíróság
54/2008. (IV. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányelle-
nességének utólagos vizsgálatára, mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló in-
dítvány, valamint alkotmányjogi panasz tárgyában meg-
hozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja: alkotmányelle-
nes helyzet keletkezett annak következtében, hogy az Or-
szággyûlés nem biztosította az országgyûlési választások
során a választójog gyakorlásának feltételeit azon válasz-
tópolgárok számára, akik a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott külképviseleti szavazás napján Magyarországon, a
magyarországi szavazás napján pedig külföldön tartóz-
kodnak.

Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy
jogalkotási kötelezettségének 2008. december 31. napjáig
tegyen eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdése alkotmányelle-
nességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló
indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 96/A. § (1) bekezdésével összefüg-
gésben benyújtott alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

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

INDOKOLÁS

I.

1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továb-
biakban: Ve.) 96/A. § (1) bekezdésével összefüggésben,
amely a külképviseleten történõ szavazás szabályait álla-
pítja meg. Ezeket az indítványokat – azok összefüggõ tár-
gya miatt – az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjérõl
és annak közzétételérõl szóló, módosított és egységes
szerkezetbe foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü határozat (ABH
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2003, 2065.; a továbbiakban: Ügyrend) 28. § (1) bekezdé-
se alapján az Alkotmánybíróság egyesítette, és azokat je-
len határozatában egységesen bírálta el.

2. Az egyik indítványozó hivatkozott arra, hogy a tör-
vényben meghatározott kivételektõl eltekintve minden, a
Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezõ
nagykorú állampolgár jogosult választójogával élni, akár
belföldön, akár külföldön tartózkodik. Az indítványozó
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megál-
lapítását kérte az Alkotmánybíróságtól amiatt, hogy a jog-
alkotó nem szabályozta azon állampolgárok választójogá-
nak garantálását, akik a külképviseleti szavazás napján
Magyarországon, a magyarországi szavazás idején azon-
ban külföldön tartózkodnak. Az indítványozó álláspontja
szerint a mulasztás által sérült az Alkotmány 70. § (1) be-
kezdésében meghatározott választójoga.

Az indítványozó szerint a Ve. 96/A. § (1) bekezdése el-
lentétes továbbá az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, mi-
vel alapvetõ jog lényeges tartalmát korlátozza azáltal,
hogy az országgyûlési választások alkalmával – ellentét-
ben az európai parlamenti választásokkal – nem biztosítja
minden külföldön tartózkodó személy számára a külképvi-
seleten történõ szavazás lehetõségét.

3. Egy másik indítványozó a Ve. 96/A. § (1) bekezdése
alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisí-
tését kérte. Elõadta, hogy a választójog egyszeri és megis-
mételhetetlen, alkotmányjogi és rendszerbeli szerepe is in-
dokolja, hogy a szabályozás mindenképpen tegye lehetõvé
a választópolgár számára legfontosabb részvételi jogának
gyakorlását. Az indítványozó kifogásolta, hogy a Ve.
96/A. § (1) bekezdése olyan technikai korlátot jelent,
amely sérti a választójog általánosságának elvét, és ezáltal
korlátozza az Alkotmány 70. § (1) bekezdését. Hivatkozott
arra, hogy a választási eredmény megállapításához fûzõdõ
érdek és a jogorvoslat joga más módon is biztosíthatóak,
így az Alkotmány 8. § (2) bekezdésre figyelemmel szük-
ségtelen és aránytalan a választójog korlátozása.

4. A harmadik indítványozó az Alkotmánybíróságról
szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.)
48. § alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkot-
mánybírósághoz. Ennek keretében elõadta, hogy a Ve.
96/A. § (1) bekezdése nem teremti meg minden, a (ma-
gyarországi) választás napján külföldön tartózkodó állam-
polgár számára az Alkotmány 70. § (1) bekezdésében
meghatározott választójog gyakorlásának feltételeit, és ez-
által sérült az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott jogállamiság elve.

II.

1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelke-
zései:

„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokrati-
kus jogállam.

(...)
8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthe-

tetlen és elidegeníthetetlen alapvetõ jogait, ezek tisztelet-
ben tartása és védelme az állam elsõrendû kötelessége.

(2) A Magyar Köztársaságban az alapvetõ jogokra és
kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja
meg, alapvetõ jog lényeges tartalmát azonban nem korlá-
tozhatja.

(...)
70. § (1) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel

rendelkezõ minden nagykorú magyar állampolgárt megil-
let az a jog, hogy az országgyûlési képviselõk választásán
választó és választható legyen, valamint országos népsza-
vazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen.

(...)
(5) Nincs választójoga annak, aki jogerõs ítélet alapján

a cselekvõképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság,
illetõleg a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
szabadságvesztés büntetését vagy büntetõeljárásban elren-
delt intézeti kényszergyógykezelését tölti. Az Európai
Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén
lakóhellyel rendelkezõ nagykorú állampolgára akkor sem
választható, ha az állampolgársága szerinti állam jogsza-
bálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájá-
ban kizárták e jog gyakorlásából.

(...)
71. § (1) Az országgyûlési képviselõket, az Európai Par-

lament képviselõit, a helyi önkormányzati képviselõket,
valamint a polgármestert és a fõvárosi fõpolgármestert a
választópolgárok általános és egyenlõ választójog alapján,
közvetlen és titkos szavazással választják. (...)

(3) Az országgyûlési képviselõk, az Európai Parlament
képviselõi, továbbá a helyi önkormányzati képviselõk és a
polgármesterek választásáról külön törvények rendelkez-
nek, amelyek elfogadásához a jelenlévõ országgyûlési
képviselõk kétharmadának szavazata szükséges.”

2. A Ve. kifogásolt, illetve figyelembe vett rendelke-
zései:

„1. § E törvény célja, hogy a választópolgárok, a jelöl-
tek és a jelölõ szervezetek, valamint a választási szervek
egységes, áttekinthetõ és egyszerû eljárási szabályok alap-
ján, törvényes keretek között gyakorolhassák a választá-
sokkal kapcsolatos jogaikat.

(...)
3. § A választási eljárás szabályainak alkalmazása során

a választásban érintett résztvevõknek érvényre kell juttat-
niuk az alábbi alapelveket:

a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csa-
lás megakadályozása,
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b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kam-
pányban, a szavazásban,

c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek
között,

d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás,
e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása,
f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapí-

tása.
(...)
96/A. § (1) Az elsõ fordulóban a külképviseleten a ma-

gyarországi szavazás napját megelõzõ 7. napon, helyi idõ
szerint 6 és 19 óra között lehet szavazni. Azokon a külkép-
viseleteken, ahol az idõeltolódás a közép-európai idõhöz
képest –1 vagy –2 óra, a helyi idõ szerinti 6 óra és a kö-
zép-európai idõ szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az
amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a ma-
gyarországi szavazást megelõzõ 8. napon, helyi idõ szerint
6 és 19 óra között lehet szavazni.”

III.

A külföldön történõ szavazás kérdésével az Alkotmány-
bíróság több határozatában is foglalkozott. A 3/1990.
(III. 4.) AB határozat (a továbbiakban: Abh1.) alkotmány-
ellenesnek minõsítette és megsemmisítette az országgyû-
lési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tör-
vénynek azt a rendelkezését, amely kimondta, hogy a vá-
lasztásban akadályozott az, aki a választás napján külföl-
dön tartózkodik. Az Abh1. indokolása megállapította az
Alkotmány 70. § (1) bekezdésébe foglalt választójog sé-
relmét azok esetében, akik a választás napján nem tartóz-
kodnak Magyarországon. „Az átmeneti külföldön tartóz-
kodás ugyanis a modern hírközlési és közlekedési viszo-
nyok mellett nem képezheti akadályát az állampolgári jo-
gok gyakorlásának” (ABH 1990, 25, 26.).

Ezt követõen az Országgyûlés „a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításá-
ról” szóló 1990. évi XVI. törvény 7. § (1) bekezdésével
módosította az Alkotmány 70. § (1) bekezdését, és az aktív
választójog gyakorlásának lehetõségét azokra szûkítette,
akik a választás napján a Magyar Köztársaság területén
tartózkodnak. Ezt az alkotmányi korlátozást azonban „a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX. törvény módosításáról” szóló 2002. évi LXI. törvény
7. §-a megszüntette, így ezt követõen az Alkotmány ismét
biztosította az aktív választójogot minden olyan Magyar-
országon lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állam-
polgár számára, aki nem esik kizáró ok alá.

Annak ellenére, hogy az Alkotmány ismét megnyitotta a
szavazás lehetõségét ama választópolgárok számára, akik
a szavazás napján a Magyar Köztársaság területén kívül
tartózkodnak, a Ve. csak az Európai Parlament tagjainak
megválasztásával összefüggésben tartalmazott szabályo-

kat arra vonatkozóan, hogy azok a választópolgárok, akik
a szavazás napján külföldön tartózkodnak, hogyan gyako-
rolhatják választójogukat. A 32/2004. (IX. 14.) AB határo-
zat (a továbbiakban: Abh2.) mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenességet állapított meg amiatt, hogy az Or-
szággyûlés nem alkotta meg azokat a rendelkezéseket,
amelyek a választás napján külföldön tartózkodó, az Al-
kotmány alapján választójogosultsággal rendelkezõ ál-
lampolgárok számára az országgyûlési képviselõk válasz-
tásán aktív választójoguk gyakorlásának, illetõleg az or-
szágos népszavazáson való részvételük módját és garanci-
áit szabályozzák.

A határozat kifejtette, hogy „[a]z Alkotmány 70. §
(1) bekezdésében szabályozott aktív választójog és a nép-
szavazásban való részvétel joga olyan alkotmányos alap-
vetõ jog, amely akkor képes érvényesülésre, ha az állam
biztosítja gyakorlásának feltételeit, törvény szabályozza
gyakorlásuk módját, garanciarendszerét. A szabályozás
hiánya lehetetlenné teszi a választópolgárok számára alap-
vetõ joguk gyakorlását” (ABH 2004, 446, 451–452.).

Az Országgyûlés a mulasztással létrejött alkotmány-
ellenes helyzet orvoslása érdekében „a választási eljárás-
ról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról” szóló 2005.
évi LXXXI. törvény 33. §-ával módosította a Ve. rendel-
kezéseit, és az – indítványokkal támadott – 96/A. § rendel-
kezésével egészítette ki. A törvény 63. § (3) bekezdésének
b) pontja értelmében a Ve. 96/A. §-a 2009. december
31-én hatályát veszti. A törvény indokolása értelmében
erre azért kerül sor, hogy az addig megtartásra kerülõ vá-
lasztások és népszavazások tapasztalatai felhasználhatóak
legyenek a külföldi szavazás késõbbi szabályozása során.

IV.

Az Alkotmánybíróság az indítványok elbírálása során
áttekintette a nemzetközi egyezményeket, valamint más
államok gyakorlatát a külföldrõl történõ szavazás vonat-
kozásában.

A szabad választásokhoz való jogot az 1993. évi
XXX. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvetõ
szabadságok védelmérõl szóló Egyezmény (a továbbiak-
ban: Egyezmény) elsõ kiegészítõ jegyzõkönyve is tartal-
mazza. Ennek 3. cikke szerint „a Magas Szerzõdõ Felek
kötelezik magukat arra, hogy ésszerû idõközönként, titkos
szavazással szabad választásokat tartanak olyan körülmé-
nyek között, melyek a törvényhozó testület megválasztását
illetõen biztosítja a nép véleményének kifejezését”. Bár e
cikk szövegszerûen csak intézményvédelmi kötelezettsé-
get fogalmaz meg az államok számára, az Emberi Jogok
Európai Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) a Mathi-
eu-Mohin és Clerfayt kontra Belgium ügyben [9267/81
ECHR (1987. március 2.)] megállapította, hogy e cikk
egyéni jogokat foglal magába: a választójogot és a választ-
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hatóság jogát. A Bíróság rámutatott, hogy az államok sza-
bad és tisztességes választás tartására irányuló kötelezett-
sége magába foglalja a választójog általánosságát, amely
alapelvbõl viszont következik az egyén joga arra, hogy
részt vegyen a választáson. A Hirst kontra Egyesült Ki-
rályság ügyben [74025/01 ECHR (2005. október 6.)] a Bí-
róság azt is megállapította, hogy a kiegészítõ jegyzõkönyv
3. cikkébe foglalt jogok a hatékony és mûködõ jogállam
kialakításának és mûködtetésének lényeges feltételei. E
jogok nem tekinthetõk abszolút jellegûeknek, de a korláto-
zásnak törvényes célt kell szolgálniuk és meg kell felel-
niük az arányosság követelményének.

A Podkolzina kontra Lettország ügyben [46726/99
ECHR (2002. április 9.)] az Egyezmény megsértését álla-
pította meg amiatt, hogy a kérelmezõt amiatt törölték a
képviselõjelöltek listájáról, mert nem ismerte megfelelõen
a hivatalos nyelvet. A Melnychenko kontra Ukrajna ügy-
ben [17707/02 ECHR (2004. október 19.)] azonban a Bí-
róság azt állapította meg, hogy a belföldi lakóhely megkö-
vetelése a passzív választójog gyakorlásánál összeegyez-
tethetõ az Egyezménnyel.

Szintén biztosítja a választójogot az 1976. évi 8. tör-
vényerejû rendelettel kihirdetett az Egyesült Nemzetek
Közgyûlése XXI. Ülésszakán 1966. december 16-án elfo-
gadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségok-
mánya (a továbbiakban: Egyezségokmány). Az Egyezség-
okmány 25. Cikke alapján „minden állampolgárnak a
2. Cikkben említett megkülönböztetések, illetõleg éssze-
rûtlen korlátozások nélkül joga és lehetõsége van arra,
hogy (...) szavazzon és megválaszthassák az általános és
egyenlõ választójog alapján, titkos szavazással tartott
olyan valódi és rendszeres választásokon, amelyek bizto-
sítják a választók akaratának szabad kifejezését”.

Az európai országok jogi szabályozását áttekintve meg-
állapítható, hogy vannak államok, amelyek nem teszik le-
hetõvé a választójog külföldön történõ gyakorlását. Ezek
közé tartozik Ciprus, Csehország, Lengyelország és Lett-
ország. Az európai államok többsége azonban ismeri a
külföldi szavazás intézményét. Sajátosan szabályozza a
szavazás külföldön történõ gyakorlását Olaszország jog-
rendszere. Az Olasz Köztársaság Alkotmánya értelmében
a „kamarákba történõ választás során külföldi választóke-
rületet kell létrehozni” [48. cikk (4)]. A választójogi tör-
vény értelmében a külföldi választókerületben 18 képvise-
lõt választanak meg. A választójogot külföldön csak azok
az állampolgárok gyakorolhatják, akik állandó jelleggel
tartózkodnak külföldön; ez a jog az átmeneti külföldi tar-
tózkodás esetére nem biztosított.

A külföldön történõ szavazásnak alapvetõen két formá-
ja terjedt el; a postai úton, illetve a külképviseleten történõ
szavazás. A postai úton történõ szavazást teszi lehetõvé a
német választójogi rendszer. A szövetségi választójogi
törvény (,,Bundeswahlgesetz”) alapján a választópolgár
választószelvényt (,,Wahlschein”) igényelhet, amely fel-

jogosítja a szavazat postai úton történõ leadására, oly mó-
don, hogy az a választás napján 18 óráig megérkezzen
(36. §). Hasonló megoldást választott a svájci törvényhozó
is, ahol a postai úton történõ szavazásnak – a választójo-
gon kívül – nincsenek elõfeltételei, a választópolgárnak
nem szükséges ehhez külön kérvényt benyújtania [a politi-
kai jogokról szóló szövetségi törvény (1976. decem-
ber 17.) 5. cikk 3.]. Az Egyesült Királyság jogrendszere a
postai úton történõ szavazást 1918 óta biztosítja. A válasz-
tópolgárnak a választás elõtt jeleznie kell, hogy szavazatát
postai úton kívánja leadni, és személyazonosságáról tanú
elõtt kell nyilatkoznia. A nyilatkozatot a szavazattal együt-
tesen kell postára adni (Representation of the People Act
2000). Szintén a postai úton történõ szavazást teszi lehetõ-
vé Írország jogrendszere, de csak azok számára, akiknek
aránytalan nehézséget jelentene a szavazat választókerü-
letben történõ leadása (a fegyveres erõk, rendõrség tagjai,
diplomáciai testületek tagjai és házastársaik stb.).

A postai szavazás különleges formája az elektronikus
szavazás, amelynél a voksokat hálózati kapcsolaton (jel-
lemzõen, de nem kizárólagosan: interneten) keresztül lehet
leadni. E megoldást egyelõre kísérleti jelleggel alkalmaz-
zák az Egyesült Királyságban, Svájcban, Észtországban és
Ausztriában.

Más államok a választójog külföldön történõ gyakorlá-
sát oly módon biztosítják, hogy lehetõséget adnak a szava-
zat külképviseleten történõ leadására. Külképviseleten
történõ szavazást ír elõ – Magyarország mellett – például
Dánia, Finnország (a népszavazás egyes esetei kivételé-
vel) és Norvégia választójogi törvénye. Ezekre az álla-
mokra általánosan jellemzõ, hogy a választás idõpontja
megelõzi a „hazai” választás idõpontját, azonban az álla-
mok többsége a szavazatok leadására hosszabb határidõt
biztosít. Norvégiában a választást szeptember hónap vala-
melyik hétfõi napján kell megtartani, amelyet a király jelöl
meg. A külföldön tartózkodó norvég választópolgárok jú-
lius elseje és a választást megelõzõ péntek között adhatják
le szavazataikat Norvégia külképviseletein (Lov om valg
til Stortinget § 8–1.).

A választójog gyakorlásának elõsegítése érdekében
több állam lehetõséget ad arra, hogy a választópolgárok
szavazataikat belföldön, a választás napját megelõzõen
adják le. Ilyen lehetõséget biztosít például Dánia, Norvé-
gia, Spanyolország és Svédország.

V.

Az indítványok részben megalapozottak.

1. Az Alkotmánybíróság elsõként az alkotmányjogi pa-
nasz elbírálhatóságát vizsgálta. Az Abtv. 48. §-a szerint az
Alkotmányban biztosított jogainak megsértése miatt al-
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kotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz
az, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály al-
kalmazása folytán következett be, és egyéb jogorvoslati
lehetõségeit már kimerítette, illetõleg más jogorvoslati le-
hetõség nincs számára biztosítva.

A jelen ügyben vizsgált alkotmányjogi panasz elsõdle-
gesen nem a Ve. külföldi szavazást szabályozó szakaszá-
nak alkotmányellenességét állítja, hanem azt kifogásolja,
hogy a jogalkotó nem teremtette meg maradéktalanul a vá-
lasztás napján külföldön tartózkodók számára az Alkot-
mány 70. § (1) bekezdésébe foglalt alapjog gyakorlásának
a feltételeit. Olyan szabályt hiányol, amely az átmeneti
külföldön tartózkodás esetére is teljeskörûen biztosítja a
választójog gyakorlásának lehetõségét. Az alkotmányjogi
panasz tehát – tartalma szerint – mulasztásban megnyilvá-
nuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányul. Mivel pe-
dig az alkotmányjogi panasz benyújtásának feltétele, hogy
az indítványozóval szemben alkalmazzák az alkotmány-
ellenes jogszabályt, ezért alkotmányellenes mulasztásra
nem lehet sikerrel panaszt alapozni [1044/B/1997. AB ha-
tározat, ABH 2004, 1160, 1176.; 986/B/1999. AB határo-
zat, ABH 2005, 889, 900.; 276/D/2002. AB határozat,
ABH 2006, 1369, 1373.; 3/2007. (II. 13.) AB határozat,
ABK 2007. február, 83, 84.]. Erre tekintettel az Alkot-
mánybíróság az alkotmányjogi panaszt az Ügyrend 29. §
e) pontja alapján visszautasította.

2. Ezt követõen az Alkotmánybíróság a Ve. 96/A. §
(1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítványt vizsgálta. Az eb-
ben foglalt rendelkezés szerint az országgyûlési választá-
sok elsõ fordulójában a külképviseleten a magyarországi
szavazást megelõzõ hetedik (az amerikai kontinensen
nyolcadik) napon leadni szavazatokat.

Az Alkotmány 70. és 71. §-ai csupán az aktív és passzív
választójog szabályait, valamint a választási alapelveket
rögzítik, és nem tartalmaznak rendelkezést a választás
egyéb anyagi jogi és eljárási szabályaira vonatkozóan.
Más, választásokkal összefüggõ intézmények nem követ-
keznek közvetlenül az Alkotmányból. Az Alkotmány 71. §
(3) bekezdése azonban felhatalmazza az Országgyûlést
arra, hogy a választások szabályait – a jelenlévõ képvise-
lõk kétharmadának szavazatával elfogadott – törvényben
állapítsa meg. Ezért „az Országgyûlés széles döntési sza-
badsággal rendelkezik a választási rendszer megválasztá-
sa, a választási eljárás szabályainak megalkotása során.
(...) Az Országgyûlés ezt a döntési szabadságát a választó-
jogi szabályok megalkotása során is, csak az Alkotmány
keretei között gyakorolhatja, úgy köteles ezeket a szabá-
lyokat meghozni, hogy azok az Alkotmány rendelkezései-
vel ne ütközzenek, Alkotmányban szabályozott alapvetõ
jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak”
(63/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 509, 513.). Hason-
lóképpen az Abh2. rámutatott: „az Országgyûlés szabad

mérlegelésének tárgya az is, hogy a szavazás milyen mód-
ját rendeli alkalmazni a külföldön történõ szavazás eseté-
ben. Önmagában az, hogy a törvényhozó a szavazásnak
milyen rendjét szabályozza, nem alkotmányossági kérdés,
alkotmányossági kérdést akkor vet fel a szavazás, illetõleg
a szavazatszámlálás törvényi rendezése, ha szabályai az
Alkotmány valamely rendelkezésével ellentétesek” (ABH
2004, 446, 454.). Az indítványozó által vitatott rendelke-
zés megítélése során tehát az Alkotmánybíróság nem te-
kinthet el a magyar választójogi rendszer sajátosságaitól,
ezért jelen ügyben a Ve. 96/A. § (1) bekezdésének alkot-
mányosságát a törvényhozó által kialakított választási
rendszer keretein belül vizsgálta.

A Ve. kifogásolt rendelkezése alapján csupán a szava-
zás idõpontja tekintetében van eltérés a magyarországi és a
külföldi szavazás között, egyebekben nem érinti az Alkot-
mány 70. § (1) bekezdésébe foglalt választójogot. Mint az
a fentiekben áttekintett nemzetközi gyakorlatból látható,
azok az államok, amelyek a külföldi szavazás lehetõségét
a külképviseleten biztosítják, a „hazai” szavazást megelõ-
zõ idõpontban állapítják meg a szavazatok leadásának ha-
táridejét. A Ve. 96/A. § ezzel elõsegíti a Ve. 3. § f) pontjá-
ban található alapelv, a választás eredménye gyors és hite-
les megállapításának érvényesülését, megteremtve ezzel a
jogbiztonságot, amely az Alkotmánybíróság következetes
gyakorlatában az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt
jogállamiság fontos tartalmi eleme [45/1991. (IX. 10.) AB
határozat, ABH 1991, 206, 207.]. A választás eredményé-
nek gyors és hiteles megállapítása különös jelentõséggel
bír a választás elsõ fordulójában, mivel érvényességének
és eredményességének ismerete a második fordulót meg-
elõzõen, azaz két héten belül szükséges. Ha ez az eljárási
elv nem érvényesülne, ellehetetlenülne az Alkotmány
57. § (5) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jog
gyakorlása is.

Az a tény tehát, hogy a Ve. 96/A. § (1) bekezdése a kül-
képviseleten történõ szavazás idõpontját a magyarországi
választás napjánál korábbi idõpontban határozza meg, ön-
magában nem jelenti az Alkotmány 70. § (1) bekezdésének
és 2. § (1) bekezdésének sérelmét.

Az indítványozó arra is hivatkozott, hogy a Ve. 96/A. §
(1) bekezdése az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével ellenté-
tesen korlátozza a választójog általánosságának az elvét.
Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése alkalmazásában a vá-
lasztójog általánossága önmagában nem alapvetõ jog, ha-
nem olyan alapelv, amely a választójog demokratizmusá-
nak a garanciája. Ezért az Alkotmányban szabályozott
alapvetõ jogokat korlátozó jogszabályok alkotmányossá-
gának megítélésére az Alkotmánybíróság által kimunkált
„szükségesség/arányosság” teszt alkalmazásával a válasz-
tási eljárási szabályok alkotmányellenessége általában
nem ítélhetõ meg (lásd Abh2., ABH 2004, 446, 453.).
Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Ve. 96/A. §
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(1) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására
és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

3. Az Alkotmánybíróság, erre irányuló indítvány alap-
ján, vizsgálta azt is, hogy mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség jött-e létre azáltal, hogy a tör-
vényhozó nem biztosította a választójog gyakorlását azon
választópolgárok számára, akik a külképviseleti szavazás
idõpontjában Magyarországon, a magyarországi szavazás
idõpontjában pedig külföldön tartózkodnak. Az ilyen vá-
lasztópolgárok ugyanis sem külföldön, sem Magyarorszá-
gon nem gyakorolhatják választójogukat.

Az Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmány-
bíróság hivatalból vagy bárki indítványára azt állapítja
meg, hogy a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazás-
ból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, és ezzel
alkotmányellenességet idézett elõ, a mulasztást elkövetõ
szervet – határidõ megjelölésével – felhívja feladatának
teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
szerint a jogalkotó szerv jogalkotási kötelezettségének
konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget
tenni, ha az alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás
iránti igény – annak nyomán állott elõ, hogy az állam jog-
szabályi úton beavatkozott bizonyos életviszonyokba, és
ezáltal az állampolgárok egy csoportját megfosztotta al-
kotmányos jogai érvényesítésének lehetõségétõl [22/1990.
(X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.]. Az Alkot-
mánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysér-
tést nemcsak akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre vo-
natkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992. (VI. 10.)
AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor is, ha
az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból
levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik
[22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 113.;
29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128.;
15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132, 138.]. „A
szabályozás tartalmának hiányos voltából eredõ alkot-
mánysértõ mulasztás megállapítása esetében is a mulasz-
tás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson nyugvó
vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést
igénylõ jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul”
[4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57.].

Az országgyûlési választások során a választójog általá-
nossága azt jelenti, hogy minden nagykorú, a Magyar Köz-
társaság területén lakóhellyel rendelkezõ állampolgár – az
Alkotmány 70. §-ában meghatározott kivételektõl elte-

kintve – rendelkezik aktív és passzív választójoggal. En-
nek következményeként a választási akadályok törvényi
úton nem bõvíthetõek, a törvényhozónak nincs lehetõsége
az alkotmányi korlátokon túlmenõen további objektív kor-
látokat állítani. Ebbõl az alapelvbõl az is következik, hogy
a választójog gyakorlását a törvényhozó csak eljárási felté-
telekhez kötheti.

A 6/1991. (II. 28.) AB határozat megállapította: „[a]z
Alkotmánybíróság sem a választójog általánosságát, sem
annak egyenlõségét nem kezeli abszolút érvényûként,
azaz minden korlátozástól mentesként. A testület állás-
pontja szerint azonban – éppen azért, mert különösen fon-
tos állampolgári jogról van szó – akár az egyenlõség, akár
az általánosság bármiféle korlátozása csak igen jelentõs
elvi indokokból fogadható el és egyeztethetõ össze az Al-
kotmánnyal. Sem kényelmi szempontok, sem áthidalható
technikai nehézségekre való hivatkozás, sem a minél rövi-
debb idõ alatt történõ nyilvánosságra hozatalára irányuló
célkitûzés nem szolgálhat alapul az említett korlátozás-
hoz” (ABH 1991, 19, 20.).

A választójog általánossága nem abszolutizálható, de
– külön felhatalmazás hiányában is – a törvényhozó alkot-
mányos kötelezettségévé teszi, hogy minél szélesebb kör-
ben segítse elõ a választójog gyakorlásának lehetõségét.
Amiatt, hogy a Ve. 96/A. § (1) bekezdése alapján az or-
szággyûlési választások elsõ fordulója esetében a szava-
zásra a külképviseleteken egy héttel (az amerikai konti-
nensen nyolc nappal) korábban kerül sor, mint a magyaror-
szági választókerületekben, azok a választópolgárok, akik
a külföldi szavazás napján Magyarországon, a magyaror-
szági szavazás napján külföldön tartózkodnak, nem tudják
gyakorolni a választójogukat. Az ilyen választópolgárok
nem tudnak igénybe venni olyan alternatív jogintézményt
sem, amelyik lehetõvé tenné számukra a választójog gya-
korlását. Ez a körülmény alkotmányellenes módon sérti az
Alkotmány 70. § (1) bekezdésében rögzített választójog
gyakorlásának feltételeit, valamint az Alkotmány 71. §
(1) bekezdésében foglalt alapelv érvényesülését. Emiatt az
Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkot-
mányellenességet állapított meg, és felhívta az Országgyû-
lést jogalkotói kötelezettségének teljesítésére.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar
Közlönyben való közzétételét a mulasztásban megnyil-
vánuló alkotmányellenesség megállapítására tekintettel
rendelte el.
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Utasítás

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

13/2008. (IK 5.) IRM

utasítása

a Rendõrtiszti Fõiskola

alapító okiratának kiadásáról szóló

5/2006. (IK 10.) IRM utasítás módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
88. §-ára, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésére,
valamint a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tör-
vény 16. § (1) bekezdésére és 115. § (2) bekezdésére figye-
lemmel a következõ utasítást adom ki:

1. §

A Rendõrtiszti Fõiskola alapító okiratának kiadásáról
szóló 5/2006. (IK 10.) IRM utasítás (a továbbiakban: Ut.)
mellékletének 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. Az intézmény szakági besorolása:
6.1. Szakágazat: 8542 Felsõfokú oktatás
6.2. Államháztartási szakágazat: 854200 Felsõfokú ok-

tatás.”

2. §

Az Ut. mellékletének 8.1. és 8.2. pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„8.1. Az intézmény állami feladatként ellátott alaptevé-
kenysége:

Az intézmény tevékenységeinek tevékenységi körök
szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8542 Felsõfokú oktatás
8559 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
– Szakirányú továbbképzést folytat, és e képzésben ok-

levelet ad ki.
– A képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudo-

mányterületeken, alap- és alkalmazott kutatásokat és fej-
lesztéseket, tudományszervezést, valamint az oktatást tá-
mogató egyéb kutatásokat végez.

8.1.1. Képzési terület: jogi és igazgatási
Képzési szintek: alapképzés, felsõfokú szakképzés, va-

lamint mesterképzés.
8.1.2. Felsõfokú szakképzés szakmacsoportja, amely-

ben az intézmény szakképzést folytat, illetve folytathat a
székhelyen: nincs az intézménynek.

8.2. Az intézmény az alaptevékenységén belül olyan ki-
egészítõ tevékenység végzésére jogosult, amelyet az alap-
tevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, és e célra
csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások foko-
zott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.
Az e tevékenység keretében végzett szolgáltatás, ter-
mék-elõállítás értékesítésébõl származó bevételnek fedez-
nie kell a tevékenységet terhelõ összes kiadást – beleértve
az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységére jutó
arányos hányadát is – a bevétel fel nem használható részé-
nek figyelembevétele mellett. Ilyen tevékenységek elsõ-
sorban:

– részvétel a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvényben (a továbbiakban: Ftv.), a szakképzésrõl szóló
1993. évi LXXVI. törvényben, a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvényben és a felnõttképzésrõl szóló 2001.
évi CI. törvényben foglaltak szerint a közoktatási, továbbá
a felsõoktatásnak nem minõsülõ szakképzési és az ágazati
törvényekben meghatározott egyéb képzési feladatok
megvalósításában;

– továbbképzés és vezetõképzés folytatása, az erre vo-
natkozó külön jogszabály rendelkezései szerint;

– a hallgatók számára olyan képzés, illetve szolgáltatás
nyújtása, amely közvetlenül nem kapcsolódik a képesítési
követelményekhez és a tantervekben foglalt tanulmányi
kötelezettségek teljesítéséhez;

– felvételi elõkészítõ (alkalmassági) és egyéb tanfolya-
mok tartása;

– felnõttképzési tevékenység;
– az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ, szakképe-

sítést nyújtó iskolarendszeren kívüli szakképzés folyta-
tása;

– a rendvédelem szakterületeihez tartozó munkakörök-
höz iskolarendszeren kívül és tanfolyami keretben szerve-
zett szakképzés és továbbképzés;

– a képzéshez kapcsolódó tudományágban, a rendvé-
delmi szervek igényei szerinti kutatás és fejlesztés, tudo-
mányszervezés;

– az intézményi infrastruktúra szabad kapacitásainak
hasznosítása, a munkahelyi vendéglátás, a sportlétesítmé-
nyek, és az oktatást szolgáló helyiségek, valamint a szállói
helyek bérbeadása;

– hozzájárulás a hallgatóknak az értelmiségi létre törté-
nõ felkészítéséhez a nemzeti és az egyetemes kultúra köz-
vetítésével, mûvelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi
és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével;

– a rendészeti életpályára történõ felkészítés érdekében
az oktató és nevelõmunka részeként a sajátos testületi nor-
mák, elvárások közvetítése és érvényesítése;

– az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szük-
séges nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és ápolása, rend-
szeres kapcsolattartás a külföldi társintézményekkel;

– saját szervezetében tankönyv- és jegyzetellátás,
könyvtári és laboratóriumi szolgáltatás, szállón történõ el-
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helyezés, valamint kulturális és sportolási lehetõség nyúj-
tása az alaptevékenységi körbe tartozó hallgatók részére;
továbbá olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek a hallga-
tók beilleszkedését, egészséges életvitelét és egészségügyi
ellátását szolgálják;

– a vonatkozó jogszabályok szerint az alkalmazásában
lévõ hivatásos állományú és közalkalmazottak ellátásával
kapcsolatos feladatokat végzése.

Az intézmény kiegészítõ tevékenységeinek tevékeny-
ségi körök szerinti (TEÁOR) részletes felsorolása:

8532 Szakmai középfokú oktatás

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás.”

3. §

Az Ut. mellékletének 1. számú melléklete helyébe ezen
utasítás melléklete lép.

4. §

Ez az utasítás a közzétételének napján lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

850 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám



Melléklet a 13/2008. (IK 5.) IRM utasításhoz
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Jogszabálymutató

A Magyar Közlönyben

2008. április 1. napjától 2008. április 30. napjáig

közzétett jogszabályok jegyzéke

Szám

70/2008. (IV. 3.) Korm. r. a felsõoktatási intéz-
mények képzési, tudományos célú és fenntar-
tói normatíva alapján történõ finanszírozásá-
ról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet
módosításáról ................................................. 55

71/2008. (IV. 3.) Korm. r. a nyugellátások és a
baleseti járadék 2008. évi évközi kiegészítõ
emelésérõl ...................................................... 55

72/2008. (IV. 3.) Korm. r. a nyugdíjszerû rend-
szeres szociális ellátások 2008. évi évközi ki-
egészítõ emelésérõl ........................................ 55

73/2008. (IV. 3.) Korm. r. a Budai Palota kultu-
rális, turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó
beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról............................. 55

74/2008. (IV. 3.) Korm. r. a „Pécs 2010 – Euró-
pa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési
kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról................................................ 55

75/2008. (IV. 3.) Korm. r. egyes vasúti beruhá-
zások megvalósításával összefüggõ közigaz-
gatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû
üggyé nyilvánításáról ..................................... 55

76/2008. (IV. 3.) Korm. r. Záhony térségében a
vasúti, valamint a belsõ közúti infrastruktúra
fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások meg-
valósításával összefüggõ közigazgatási ható-
sági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvá-
nításáról.......................................................... 55

77/2008. (IV. 3.) Korm. r. egyes útépítési beru-
házások megvalósításával összefüggõ köz-
igazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõ-
ségû üggyé nyilvánításáról............................. 55

78/2008. (IV. 3.) Korm. r. a természetes fürdõvi-
zek minõségi követelményeirõl, valamint a

természetes fürdõhelyek kijelölésérõl és üze-
meltetésérõl .................................................... 55

79/2008. (IV. 3.) Korm. r. az egészségügyi szol-
gáltatások Egészségbiztosítási Alapból törté-
nõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a
kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet mó-
dosításáról ...................................................... 55

5/2008. (IV. 3.) MNB r. a „XXIX. nyári olimpiai
játékok” emlékérme kibocsátásáról ............... 55

40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM e. r. az élelmi-
szerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet
módosításáról ................................................. 55

41/2008. (IV. 3.) FVM r. a rendezett piaci kap-
csolatok kialakítása érdekében nyújtott cse-
kély összegû (de minimis) támogatásról ........ 55

14/2008. (IV. 3.) GKM r. a bányászati hulladé-
kok kezelésérõl .............................................. 55

15/2008. (IV. 3.) GKM r. a gazdasági és közle-
kedési miniszter hatáskörébe tartozó szakké-
pesítések szakmai és vizsgakövetelményei-
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30/2008. (IV. 3.) OGY h. az Országos Rádió és
Televízió Testület elnökének és tagjainak
megválasztásáról ............................................ 55

31/2008. (IV. 3.) OGY h. az Országos Rádió és
Televízió Testület 2007. évi tevékenységérõl
szóló beszámoló elfogadásáról ...................... 55

32/2008. (IV. 3.) OGY h. a Magyar Köztársaság
területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek
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Szervezeti hírek

Kitüntetések

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti mi-
nisztere Rendõrség Napja április 24-e alkalmából magas
színvonalú szakmai munkájuk elismeréséül

Szent László Érdemjelet

adományozott

Kövér András r. ezredesnek, a Gyõr Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság fõkapitányi biztosának;

Szent György Érdemjelet

adományozott

dr. Csizek Tibor r. alezredesnek, a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Székesfehérvári Rendõrkapitányság ka-
pitányságvezetõjének,

Grúber Sándor r. alezredesnek, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balatonalmádi Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõjének,

dr. Kesztyûs Rudolf r. ezredesnek, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság I. kerületi Rendõrkapitányság kapitány-
ságvezetõjének,

dr. Ormossy Attila r. ezredesnek, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság XIII. kerületi Rendõrkapitányság kapi-
tányságvezetõjének,

Sándor Miklós r. ezredesnek, a Készenléti Rendõrség
parancsnok-helyettesének, rendészeti igazgatójának,

Szakács László r. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rendõr-fõkapitányság Mezõtúri Rendõrkapi-
tányság kapitányságvezetõjének,

Vanczák Zoltán r. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének;

Bátorság Érdemjelet

adományozott

Bozó Béla r. fõtörzsõrmesternek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kisteleki Rendõrkapitányság jár-
õrének,

Csetneki János r. zászlósnak, a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Váci Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ-
jének,

Csima János r. fõtörzsõrmesternek, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság Siófoki Rendõrkapitányság járõré-
nek,

Gál Attila r. fõtörzsõrmesternek, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság fõhatárrendészének,

Hoffer Gábor r. alezredesnek, a Baranya Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozójának,

Komenda József r. törzszászlósnak, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Veszprémi Rendõrkapitányság
szolgálatparancsnokának,

Kakó András r. fõhadnagynak, a Nemzeti Nyomozó
Iroda kiemelt fõnyomozójának;

Az „Év Rendõre” Miniszteri díjat

adományozott

vezetõi kategóriában
dr. Sütõ János r. alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemp-

lén Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapi-
tányság kapitányságvezetõ-helyettesének,

bûnügyi kategóriában
Lázók József r. fõtörzszászlósnak, a Pest Megyei Rend-

õr-fõkapitányság Nagykátai Rendõrkapitányság nyomo-
zójának,

közrendvédelmi kategóriában
Bukovenszki Imre r. fõtörzszászlósnak, a Budapesti

Rendõr-fõkapitányság XII. kerületi Rendõrkapitányság
szolgálatparancsnokának,

közlekedési kategóriában
Kõrös Gyula r. fõtörzszászlósnak, a Gyõr Megyei Rend-

õr-fõkapitányság helyszínelõ és balesetvizsgálójának,

köztársasági õrezred kategóriában
Angyal Ferenc r. alezredesnek, a Köztársasági Õrezred

osztályvezetõjének,
határrendészeti kategóriában
Tóth Zoltán r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Rendõr-fõkapitányság Beregsurányi Határrendé-
szeti Kirendeltség kirendeltségvezetõjének;

soron kívül elõléptette ezredessé

Ács Péter Imre r. alezredest, a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság X. kerületi Rendõrkapitányság kapitányságve-
zetõjét,

dr. Diószegi Sándor r. alezredest, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Hajdúnánási Rendõrkapitány-
ság kapitányságvezetõjét,

dr. Giczi Róbert r. alezredest, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Veszprémi Rendõrkapitányság ka-
pitányságvezetõjét,

dr. Márton István r. alezredest, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, fõkapitány-
helyettesét,

dr. Mecser Tamás r. alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját,
fõkapitány-helyettesét,
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Némedi Gábor r. alezredest, a Nógrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság bûnügyi igazgatóját, fõkapitány-helyet-
tesét,

Németh Lajos r. alezredest, a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatóját,

Papp Péter r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság bûnügyi igazgatóját, fõkapitány-helyettesét,

dr. Szabó Csaba r. alezredest, a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság szolgálatvezetõjét,

Tamás Gábor r. alezredest, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság mb. fõosztályvezetõjét,

dr. Varga Péter r. alezredest, a Tolna Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság kapi-
tányságvezetõjét;

soron kívül elõléptette alezredessé

Csonka Károly r. õrnagyot, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Pandula Péter r. õrnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Vásárosnaményi Rendõr-
kapitányság osztályvezetõjét,

dr. Szokolai Zoltán r. õrnagyot, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,

Vizsolyi Csaba r. õrnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjét;

soron kívül elõléptette õrnaggyá

Bucsek Gábor r. századost, a Nemzeti Nyomozó Iroda
fõosztályvezetõjét,

Döme Zsolt r. századost, a Nógrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Balassagyarmati Rendõrkapitányság osztály-
vezetõjét,

Gulyás Judit r. századost, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság kiemelt fõelõadóját,

Hajdú Károly r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság XIV. kerületi Rendõrkapitányság osztályvezetõ-
jét,

Illés Norbert r. századost, a Somogy Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Kaposvári Rendõrkapitányság õrsparancsno-
kát,

Kerekesné Juhász Gabriella r. századost, az Országos
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõellenõrét,

Liszi Károly r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság XVIII. kerületi Rendõrkapitányság kapitányság-
vezetõ-helyettesét, osztályvezetõjét,

Ötvös Irén r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapitány-
ság IX. kerületi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,

Péter Zsolt r. századost, az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság alosztályvezetõjét,

dr. Rákosi Éva r. századost, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola kiemelt fõtanárát,

Tóth Tamás r. századost, a Budapesti Rendõr-fõkapi-
tányság osztályvezetõjét;

soron kívül elõléptette századossá

Farkas László r. fõhadnagyot, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,

Dalmi Csaba r. fõhadnagyot, a Köztársasági Õrezred
biztonsági fõtisztjét,

Kürti István r. fõhadnagyot, az Országos Rendõr-fõka-
pitányság kiemelt fõreferensét;

soron kívül elõléptette fõhadnaggyá

Balogh Attila r. hadnagyot, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balmazújvárosi Rendõrkapitány-
ság nyomozóját,

Hegedûs Péter László r. mk. hadnagyot, a Körmendi
Rendészeti Szakközépiskola kiemelt fõelõadóját,

Kokinda Péter János r. hadnagyot, az Országos Rend-
õr-fõkapitányság Gazdasági Fõigazgatóság osztályvezetõ-
jét,

Takács Zoltán r. hadnagyot, a Somogy Megyei Rend-
õr-fõkapitányság ügyeletvezetõ-helyettesét,

Terbe Éva r. hadnagyot, a Csongrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság kiemelt fõreferensét;

soron kívül elõléptette fõtörzszászlóssá

Szalkai Tiborné r. törzszászlóst, a Repülõtéri Rendõr
Igazgatóság segédelõadóját,

Végh Rita r. törzszászlóst, a Repülõtéri Rendõr Igazga-
tóság segédelõadóját,

Varga Róbert r. törzszászlóst, a Somogy Megyei Rend-
õr-fõkapitányság helyszínelõ és balesetvizsgálóját;

soron kívül elõléptette törzszászlóssá

Ladvenicza László r. zászlóst, a Központi Szolgáltatási
Fõigazgatóság gépjármûvezetõjét;

soron kívül elõléptette zászlóssá

Antal Péter r. fõtörzsõrmestert, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Debreceni Rendõrkapitányság fog-
daõrét,

Bakos Zsolt László r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság kutyavezetõjét,

Berkes Béla r. fõtörzsõrmestert, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kiskunfélegyházi Rendõrkapitány-
ság körzeti megbízottját,

Buhala Géza r. fõtörzsõrmestert, a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Rendõr-fõkapitányság Szolnoki Rendõrkapi-
tányság járõrét,

Fazekas Attila r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság Makói Rendõrkapitányság körzeti
megbízottját,

Ferka János r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
járõrét,
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Földes Károly r. fõtörzsõrmestert, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balatonalmádi Rendõrkapitányság
járõrét,

Gilly László r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Érdi Rendõrkapitányság járõrét, gépjár-
mûvezetõjét,

Horváth Ferenc r. fõtörzsõrmestert, a Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság Kõszegi Rendõrkapitányság jár-
õrét,

Ilasik István r. fõtörzsõrmestert, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapi-
tányság járõrét,

Képíró Gábor r. fõtörzsõrmestert, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét,

Kovács Béla r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Mezõkovácsházi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottját,

Mityók Róbert r. fõtörzsõrmestert, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság határrendészét,

Molnár László r. fõtörzsõrmestert, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság helyszínelõ és balesetvizsgálóját,

Molnár Zoltán r. fõtörzsõrmestert, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Tapolcai Rendõrkapitányság mb.
körzeti megbízottját,

Muzsik István r. fõtörzsõrmestert, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság XXII. kerületi Rendõrkapitányság jár-
õrét,

Nagy István r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Szeghalmi Rendõrkapitányság járõrét,

Óvári Gyula r. fõtörzsõrmestert, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Szentendrei Rendõrkapitányság járõrét,

Sós Gábor r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Sarkadi Rendõrkapitányság járõrét,

Szabó Józsefné r. fõtörzsõrmestert, a Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Körmendi Rendõrkapitányság járõrét,

Tondora András r. fõtörzsõrmestert, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Szerencsi Rend-
õrkapitányság járõrét,

Varga Attila r. fõtörzsõrmestert, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Gyulai Rendõrkapitányság helyszínelõ
és balesetvizsgálóját,

Vitanov Ferenc r. fõtörzsõrmestert, a Köztársasági Õr-
ezred biztonsági gépkocsivezetõjét;

soron kívül elõléptette fõtörzsõrmesterré

Smaniotta Ferenc r. törzsõrmester, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság járõrét;

rendõrségi fõtanácsosi címet

adományozott

Asztalos János r. alezredesnek, a Heves Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

dr. Balláné dr. Füszter Erzsébet r. ezredesnek, a Rend-
õrtiszti Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanárának,

dr. Bazsó László r. alezredesnek, a Fejér Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Bicskei Rendõrkapitányság kapitány-
ságvezetõjének,

Bányai Attila r. alezredesnek, a Nemzetközi Oktatási
Központ osztályvezetõ-helyettesének,

dr. Besenyei Gábor r. alezredesnek, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,

Bodor István r. alezredesnek, a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Ráckevei Rendõrkapitányság osztályvezetõ-
jének,

dr. Csernyava Attila László r. alezredesnek, az Orszá-
gos Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

Csizmadia Gábor r. alezredesnek, a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

Dani Zoltán Gábor r. ezredesnek, az Országos Rend-
õr-fõkapitányság fõosztályvezetõjének,

dr. Dlusztus Ágnes r. o. alezredesnek, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság vezetõ orvosának,

Dobos Imre r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Hajdúböszörményi Rendõrkapi-
tányság kapitányságvezetõjének,

Éberhardt Gábor r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kirendeltség-vezetõjének,

dr. Fehér László r. alezredesnek, a Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,

Fekete Miklós r. alezredesnek, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendõr-fõkapitányság Tiszafüredi Rendõrkapi-
tányság kapitányságvezetõjének,

Gachályi Béla r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjének,

dr. Gazdag Tibor r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó
Iroda osztályvezetõjének,

dr. Herke Tamás r. ezredesnek, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság rendõrfõkapitány-helyettesének,
bûnügyi igazgatónak,

Horváth Csaba r. alezredesnek, a Gyõr-Moson-Sopron
Megyei Rendõr-fõkapitányság Gyõri Rendõrkapitányság
mb. kapitányságvezetõjének,

Keszthelyi József r. alezredesnek, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

dr. Kiss László r. alezredesnek, a Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság fõkapitány-helyettesének, bûnügyi igaz-
gatónak,

Kovács Gábor Tamás r. alezredesnek, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõ-
jének,

dr. Markó Attila r. ezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság III. kerületi Rendõrkapitányság kapitányság-
vezetõjének,

Németh Norbert r. mk. alezredesnek, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóság osztályvezetõjének,

Ladányi Zoltán r. alezredesnek, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság kirendeltség-vezetõjének,
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dr. Nagy Károly r. ezredesnek, a Nógrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság rendõrfõkapitány-helyettesének, rendé-
szeti igazgatónak,

dr. Pándi Eriknek, az Országos Rendõr-fõkapitányság
r. alezredesének,

Pelleg József r. õrnagynak, a Békés Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság osztályvezetõjének,

dr. Pozsgai Zsolt r. alezredesnek, a Készenléti Rendõr-
ség szolgálatvezetõjének,

Povázsai Sándor r. alezredesnek, az Országos Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

Radványné dr. Nyuli Márta r. o. alezredesnek, az Ady-
ligeti Rendészeti Szakközépiskola fogorvosának,

dr. Somssich Gabriella r. ezredesnek, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium fõosztályvezetõjének,

dr. Szijártó István r. alezredesnek, a Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság Dombóvári Rendõrkapitányság ka-
pitányságvezetõjének,

Tirol Zoltánné r. alezredesnek, a Köztársasági Õrezred
osztályvezetõjének,

Váradi Csaba r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó
Iroda osztályvezetõjének,

dr. Váradi Nóra r. alezredesnek, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium fõosztályvezetõ-helyettesének,

Wéber Károly r. alezredesnek, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjének;

rendõrségi tanácsosi címet

adományozott

dr. Arató Attila r. alezredesnek, a Baranyai Megyei
Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitányság õrs-
parancsnokának,

dr. Árvai László r. alezredesnek, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Balázsné dr. Lendvai Zsuzsanna Éva r. alezredesnek a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
jogtanácsosának,

Bartosné Ilyés Judit r. alezredesnek, a Készenléti Rend-
õrség osztályvezetõjének,

Bánné dr. Dan Erzsébet r. alezredesnek, a Somogy Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

dr. Benedek Rózsa r. õrnagynak, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Bezzegné Tóth Éva r. alezredesnek, a Hajdú-Bihar Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Debreceni Rendõrkapitányság
alosztályvezetõjének,

Bognár József r. alezredesnek, a Heves Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Egri Rendõrkapitányság osztályvezetõ-
jének, kapitányságvezetõ-helyettesének,

Császár Mihály r. alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság XXI. kerületi Rendõrkapitányság kapitány-
ságvezetõjének,

Darkó Zsolt r. fõhadnagynak, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Drubina László r. századosnak, a Szegedi Rendészeti
Szakközépiskola osztályvezetõjének,

Erni Tünde r. alezredesnek, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Faller Ferenc r. alezredesnek, a Vas Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Kõszegi Rendõrkapitányság osztályvezetõjé-
nek,

dr. Fazekas Éva Szilvia r. õrnagynak, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

dr. Fótos Csaba r. õrnagynak, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium kiemelt fõmunkatársának,

Gál Sándor r. fõtörzszászlósnak, a Miskolci Rendészeti
Szakközépiskola szakoktatójának,

Gulyás Zsolt r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,

Gottschall Henrik r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,

Hicsák-Varga Ágnes r. õrnagynak, a Nemzetközi Okta-
tási Központ osztályvezetõ-helyettesének,

Horváth Attila r. alezredesnek, az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság Rendészeti Fõigazgatóság osztályvezetõjé-
nek,

Katonáné Sinka Katalin r. alezredesnek, az Országos
Rendõr-fõkapitányság Köztársasági Õrezred osztályveze-
tõ-helyettesének,

Kerti István r. alezredesnek, a Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének,

Krammer György r. alezredesnek, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság XIV. kerületi Rendõrkapitányság kapi-
tányságvezetõjének,

Mári Zsolt r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó Iroda
kiemelt fõnyomozójának,

Mezõ László r. õrnagynak, a Repülõtéri Rendõr Igazga-
tóság osztályvezetõjének,

Monostoriné Vass Anikó r. õrnagynak, a Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadójának,

Porzsolt Ádám r. õrnagynak, a Nemzetközi Oktatási
Központ kiemelt fõelõadójának,

Rigó Tibor r. õrnagynak, a Veszprém Megyei Rendõr-
fõkapitányság Várpalotai Rendõrkapitányság osztályve-
zetõjének,

Sasvári Frigyes r. fõtörzszászlósnak, az Országos
Rendõr-fõkapitányság Oktatási Igazgatóság szakoktatójá-
nak,

Schõn Péter r. alezredesnek, a Budapesti Rendõr-fõka-
pitányság fõosztályvezetõjének,

Sölétormos Gyula r. alezredesnek, a Nemzeti Nyomozó
Iroda alosztályvezetõjének,

Szabó György István r. alezredesnek, a Gyõr-Mo-
son-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság Gyõri Rendõr-
kapitányság osztályvezetõ-helyettesének,

Szabó Mária r. fõtörzszászlósnak, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Monori Rendõrkapitányság vizsgálójá-
nak,

Szalkai István r. alezredesnek, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,
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Szanyi János r. alezredesnek, a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Dabasi Rendõrkapitányság osztályvezetõjé-
nek, kapitányságvezetõ-helyettesének,

Szécsényi Gábor r. fõhadnagynak, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensének,

Szépvölgyi Csilla r. alezredesnek, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Rendõr-fõkapitányság Esztergomi Rendõr-
kapitányság mb. osztályvezetõjének,

Szomor Péter r. alezredesnek, a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Rendõr-fõkapitányság szolgálatvezetõjének,

Urbán Tibor r. alezredesnek, az Országos Rendõr-fõka-
pitányság NEBEK osztályvezetõjének,

Varmuzsa Péter r. õrnagynak, az Oktatási Fõigazgató-
ság kiemelt fõreferensének,

Végh Lajos r. alezredesnek, a Tolna Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság osztályveze-
tõjének,

dr. Vincze István György r. alezredesnek, a Hajdú-Bi-
har Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjének;

Dísztõr emléktárgyat

adományozott

Kövesdi István nyugalmazott r. ezredesnek, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium vezetõ-fõtanácsosának,

Magyar Béla nyugalmazott r. alezredesnek;

Miniszteri dicséretben és jutalomban

részesítette

dr. Balogh Imre r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõnyomozóját,

Baranyi Béla r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rendõrség
szolgálatparancsnokát,

dr. Bencze József r. altábornagyot, az Országos Rend-
õr-fõkapitányság fõkapitányát,

Bodnár Zsolt Attila r. ezredest, a Budapesti Rendõr-fõ-
kapitányság fõkapitány bûnügyi helyettesét,

Bodnár Károly r. alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Czimre József r. századost, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõelõadóját,

dr. Ekkert József r. alezredest, a Baranya Megyei Rend-
õr-fõkapitányság hivatalvezetõjét,

Gángó Judit r. alezredest, a Fejér Megyei Rendõr-
fõkapitányság kiemelt fõreferensét,

Gõgh Mariann r. alezredest, a Budapesti Rendõr-
fõkapitányság Gazdasági Igazgatóság osztályvezetõjét,

Huszárik Mihály r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rend-
õrség futárát,

Karancsi Ildikó köztisztviselõt, a Nemzeti Nyomozó
Iroda irányítás-szervezési ügyintézõjét,

Kemenczei Ilona r. fõtörzszászlóst, a Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság járõrvezetõjét,

Kerepesi Zoltán r. alezredest, az Országos Rendõr-
fõkapitányság osztályvezetõjét,

Kiss Imre r. fõtörzszászlóst, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Kisvárdai Rendõrkapitány-
ság körzeti megbízottját,

Király András r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság Ráckevei Rendõrkapitányság osztályveze-
tõjét,

Kolysza Zoltán r. alezredest, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Kosztyu László r. fõtörzszászlóst, a Nemzeti Nyomozó
Iroda õrsparancsnokát,

dr. Krajcsovics Jánosné fõmunkatársat, a Békés Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság Szarvasi Rendõrkapitányság
segéd-hivatalvezetõjét,

Kósa András r. alezredest, a Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Lengyel Ferenc r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Gödöllõi Rendõrkapitányság fõnyomozóját,

Lipcsei Sándor r. alezredest, a Somogy Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Marosin András r. zászlóst, a Nemzeti Nyomozó Iroda
technikusát,

Mezei Zsolt r. alezredest, a Heves Megyei Rendõr-
fõkapitányság Hevesi Rendõrkapitányság osztályvezetõjét,

Mészáros Lajos r. alezredest, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Molnár Ferenc r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Hajdúböszörményi Rendõrkapi-
tányság osztályvezetõ-helyettesét,

Moravcsik Tibor r. századost, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendõr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Nagy Gábor r. alezredest, a Nógrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság mb. osztályvezetõjét,

Nagy János r. századost, a Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Szentesi Rendõrkapitányság osztályve-
zetõjét,

Nagy József r. fõtörzszászlóst, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság szolgálati részlegvezetõjét,

Papp Sándor r. alezredest, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság Nyíregyházi Rendõrkapi-
tányság õrsparancsnokát,

dr. Perák József r. alezredest, a Somogy Megyei Rend-
õr-fõkapitányság szolgálatvezetõjét,

Petõ Gabriella Ildikó r. századost, az Országos Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Plausin Mátyásné r. õrnagyot, a Pest Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Szigetszentmiklósi Rendõrkapitányság
kiemelt fõvizsgálóját,

Pocsai Zsolt r. törzszászlóst, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendõr-fõkapitányság Miskolci Rendõrkapitány-
ság nyomozóját,

Ponyi Béla r. alezredest, a Nógrád Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság osztályvezetõjét,

Pusztai Antal r. alezredest, a Gyõr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság hivatalvezetõjét,
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Radványi Lajos r. alezredest, a Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság Debreceni Rendõrkapitányság al-
osztályvezetõjét,

Remes Anita r. fõhadnagyot, a Repülõtéri Rendõr Igaz-
gatóság kiemelt fõnyomozóját,

Sablik Lászlóné közalkalmazottat, a Budapesti Rend-
õr-fõkapitányság XXII. kerületi Rendõrkapitányság ügy-
viteli alkalmazottját,

Schalk Endrét, a Zsaru Magazin fõszerkesztõ-helyettesét,
Stupek István r. alezredest, a Pest Megyei Rendõr-

fõkapitányság Dabasi Rendõrkapitányság õrsparancsnokát,
Szabácsy Szabolcs r. õrnagyot, a Tolna Megyei Rend-

õr-fõkapitányság Szekszárdi Rendõrkapitányság osztály-
vezetõjét,

Szabó Károly r. alezredest, a Repülõtéri Rendõr Igazga-
tóság osztályvezetõjét,

Szeretva István r. fõtörzszászlóst, a Készenléti Rendõr-
ség csoportvezetõjét,

Szöllõsi Zoltán r. alezredest, a Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság osztályvezetõjét,

Takács József László r. fõtörzszászlóst, a Készenléti
Rendõrség csoportvezetõjét,

dr. Tuczakov Szilvána r. õrnagyot, a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság kiemelt fõreferensét, sajtószóvivõt,

Tima Péter r. alezredest, a Vas Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Szombathelyi Rendõrkapitányság alosztály-
vezetõjét,

Turi Gábor Antal r. fõtörzszászlóst, a Bács-Kiskun Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság szolgálati csoportvezetõjét,

Váradi Károly r. ezredest, a Veszprémi Rendõr-fõ-
kapitányság rendészeti igazgatóját,

Zentai Mátyásné munkatársat, a Békés Megyei Rend-
õr-fõkapitányság Békéscsabai Rendõrkapitányság ügyke-
zelõjét;

elõléptette nyugállományú ezredessé

dr. Csefkó Tamás nyugállományú r. alezredest,
dr. Hámori István nyugállományú r. alezredest;

elõléptette nyugállományú alezredessé

Hegyesi István nyugállományú r. õrnagyot,
Pesz János nyugállományú r. õrnagyot,
Vígh Ferenc nyugállományú r. õrnagyot;

elõléptette nyugállományú õrnaggyá

Menyhárt Pál nyugállományú r. századost,
Laudon Attila nyugállományú r. századost;

elõléptette nyugállományú fõtörzszászlóssá

Karuczka Barnabás nyugállományú r. törzszászlóst;

elõléptette nyugállományú törzszászlóssá

Török Ferenc nyugállományú r. zászlóst.

Kinevezések

A Miniszterelnök

dr. Gönczöl Katalin igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi miniszteri fõtanácsadót, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Büntetõpolitikai szakállamtitkárává
2008. március 21-ei hatállyal

kinevezte;

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

dr. Gál Krisztina igazságügyi és rendészeti minisztériu-
mi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Civilisztikai Kodifikációs Fõosztály Közbeszerzési és
Versenyjogi Osztályán osztályvezetõi feladatok ellátásá-
val osztályvezetõnek,

dr. Lénárd Krisztina igazságügyi és rendészeti minisz-
tériumi tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Büntetõpolitikai Fõosztály Bûnmegelõzési Osztá-
lyán fõosztályvezetõ-helyettesi feladatok ellátásával fõ-
osztályvezetõ-helyettesnek,

Ligeti Miklós igazságügyi és rendészeti minisztériumi
tanácsost, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Büntetõpolitikai szakállamtitkárságán osztályvezetõi fel-
adatok ellátásával osztályvezetõnek,

Mátrainé Berkes Tünde igazságügyi és rendészeti mi-
nisztériumi vezetõ-fõtanácsost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztály Statisztikai
és Elemzõ Osztályán osztályvezetõi feladatok ellátásával
osztályvezetõnek,

dr. Sömjéni László igazságügyi és rendészeti miniszté-
riumi szakmai fõtanácsadót, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Büntetõpolitikai Fõosztályán fõosztályve-
zetõi feladatok ellátásával fõosztályvezetõnek

megbízta;

Az államtitkár

Mirki László miskolci lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium államtitkári titkárságára határozatlan
idõre vezetõ-tanácsosnak

kinevezte;

A kabinetfõnök

Bagosi Borbála budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozat-
lan idõre munkavállalónak,

Berkovics Éva kakucsi lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Koordinációs és Ügykezelési Fõosz-
tály Ügykezelési Osztályára határozatlan idõre próbaidõ
kikötésével munkavállalónak,

Bruhács Kinga pécsi lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre tanácsosnak,
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dr. Czoma Zsófia Klára keszthelyi lakost, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére
határozatlan idõre szakmai tanácsadónak,

Grundtner Ilona budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozat-
lan idõre vezetõ-fõtanácsosnak,

Harsányi Krisztina dunaújvárosi lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határo-
zatlan idõre gyakornoknak,

Kotán Attila Bertalan budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határo-
zatlan idõre miniszteri fõtanácsadónak,

Ladányi Erika muronyi lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre munkavállalónak,

dr. Major Mária budapesti lakost, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére politikai
fõtanácsadónak,

dr. Nándori Szilvia Tünde nógrádsápi lakost, az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinet
Belsõ Ellenõrzési Osztályára vezetõ-tanácsosnak,

Pál Tamás iharosberényi lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre fogalmazónak,

Pusztai László budapesti lakost, az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre fogalmazónak,

dr. Takács Mária Edina tatabányai lakost, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére
határozatlan idõre szakmai tanácsadónak,

Tóth Judit budapesti lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére határozatlan
idõre munkavállalónak,

Verebélyi Csilla szigetszentmiklósi lakost, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Miniszteri Kabinetére
határozatlan idõre vezetõ-tanácsosnak

kinevezte;

A civilisztikai és igazságügyi szakállamtitkár

dr. Kralovánszky Lilla budapesti lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és
Szolgáltatási Fõosztály Igazságügyi Igazgatási Osztályára
határozott idõre próbaidõ kikötésével tanácsosnak,

dr. Németh Krisztina gyenesdiási lakost, az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Igazságügyi Kodifikációs és
Szolgáltatási Fõosztály Igazságügyi Igazgatási Osztályára
határozott idõre próbaidõ kikötésével fogalmazónak,

dr. Megyeri Nóra egri lakost, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzet-
közi Magánjogi Fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs Osz-
tályára határozatlan idõre fogalmazónak

kinevezte.

Közszolgálati jogviszony megszûnések

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

végleges közigazgatási áthelyezéssel
dr. Mezei Ágnes igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi tanácsosnak;

berendelés megszüntetésével
dr. Diószegi Gábor igazságügyi és rendészeti miniszté-

riumi kiemelt fõmunkatársnak.

Pályázati felhívások

Pályázati felhívás
szakmai szakértõi névjegyzékbe történõ felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szak-
képzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekez-
dés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Orszá-
gos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (továbbiakban: rende-
let) – nyilvános pályázatot hirdet az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium szakmai szakértõi névjegyzékébe (a to-
vábbiakban: névjegyzék) történõ felvételre, illetve a jelen-
legi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének meg-
hosszabbítására az Országos Képzési Jegyzékben [1/2006.
(II. 16.) OM. r., a továbbiakban: OKJ-ben] szereplõ egyes
szakképesítések vonatkozásában, amelyeknél a szakmai és
vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására az
igazságügyi és rendészeti miniszter jogosult.

A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt
szakmák tekintetében, az érvényességi idõ lejártáig láthat-
ják el a szakértõi tevékenységet.

A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meg-
hosszabbítható.

A névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét,
lakcímét és telefonszámát, akik az iskolai rendszerû és az
iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmény-
ben, oktatási vállalkozásnál szakmai ellenõrzésben vehet-
nek részt, és más szakértõi tevékenységet folytathatnak.

1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályá-
zatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet,
amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap
kitöltésével teljesíthetõ;
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b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre
szakértõnek jelentkezik, a szakképesítésen belüli elágazás,
vagy az egyes ráépülés megnevezésével;

c) a részletes szakmai önéletrajzot;

d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szak-
területen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység
ismertetését.

2. A pályázathoz csatolni kell:

a) erkölcsi bizonyítványt;

b) a felsõfokú szakirányú végzettséget, vagy felsõfokú
iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanú-
sító oklevél(ek) hiteles másolatát és tíz év szakmai gyakor-
lati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tarta-
ma a megpályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirá-
nyú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);

c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – leg-
alább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegy-
zékben már szereplõ személy lehet);

d) a jelentkezõ által írt könyvek, cikkek, tanulmányok
jegyzékét;

e) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.

3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú
felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bíráló-
bizottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, vala-
mint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogsza-
bály alapján történõ elismerését.

4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása
annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlen-
ség az alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és aki-
nek a munkáltatója ezt igazolja.

5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel
történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a
munkáltató, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó
munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül meg-
szûnt munkáltató esetén a megszûnt munkáltató fenntartó-
ja, ennek hiányában, más hitelt érdemlõ módon igazolja.

6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényessé-
gi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok
új szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre
vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vo-
natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántar-
tási idejének meghosszabbítását.

A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ bead-
ványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet,

b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek)
megnevezését,

c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai szakértõi
tevékenység ismertetését.

8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (il-
letõleg azok hiteles másolatát), melyeket új pályázat be-
nyújtása esetén is mellékelni szükséges, amennyiben eze-
ket korábban nem nyújtották be.

9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ ké-
relmet legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó el-
bírálásra be kell nyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ
meghosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül
sor.

10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pá-
lyázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni,
melynek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, köte-
lezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) húsz (20) százalé-
ka, függetlenül a megjelölt szakképzettségek számától.

11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kap-
csolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj
összege a pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legki-
sebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka, függetle-
nül a megjelölt szakképzettségek számától.

12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja
a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

13. A bírálati díjat minden esetben az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság
10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási
megbízáson.

14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény ro-
vatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai szakér-
tõi pályázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg
hosszabbításra történt a befizetés.

15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi
és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság
végzi évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig
beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban
kerülnek elbírálásra.

16. A szakmai szakértõi névjegyzék évente egy alka-
lommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hiva-
talos lapjában.

17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység fel-
függesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen ke-
rülnek alkalmazásra.

18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigaz-
gatóság ad. Tel.: 432-0702, e-mail: oktfoig@bm.gov.hu

A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási Fõigazgatóság
1903 Budapest, Postafiók 314.
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ADATLAP
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések

szakmai szakértõi névjegyzékébe kerüléséhez

Szakértõi névjegyzék �
Új pályázat benyújtása: � Hosszabbítás: �

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................

Név (születési név):.............................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

Anyja születési neve: ..........................................................................................................................................................

Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................

Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................

Végzettsége: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Beosztása: ...........................................................................................................................................................................

Munkahely neve:.................................................................................................................................................................

címe:............................................................................................................................................................................

telefonszáma(i):...........................................................................................................................................................

faxszáma, e-mail címe:................................................................................................................................................

Szakképesítések:

Határrendész � Rendõr �
Biztonságszervezõ I. � Biztonságszervezõ II. �
Biztonsági õr � Magánnyomozó �
Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ) �
Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ �
Közterület-felügyelõ �
Parkolóõr �
Hatósági és közigazgatási ügyintézõ �

Ajánlók:

1. ……………………………………… ………………………………………
név aláírás

2. ……………………………………… ………………………………………
név aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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Pályázati felhívás
szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ

felvételre

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-a, valamint a szak-
képzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekez-
dés g) pontjában foglaltak alapján – figyelemmel az Orszá-
gos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos
szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki
névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl szóló
31/2004. (XI. 13.) OM rendeletre (a továbbiakban: rende-
let) – nyilvános pályázatot hirdet az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe
(a továbbiakban: névjegyzék) történõ felvételre, illetve a
jelenlegi nyilvántartásban szereplõk megbízási idejének
meghosszabbítására az Országos Képzési Jegyzékben
(OKJ-ben) szereplõ egyes szakképesítések vonatkozásá-
ban, amelyeknél a szakmai és vizsgáztatási követelmény-
rendszer meghatározására az igazságügyi és rendészeti mi-
niszter jogosult.

A már kiadott igazolványok alapján, az ott megjelölt
szakmák tekintetében, az érvényességi idõ lejártáig láthat-
ják el a vizsgaelnöki feladatokat.

A névjegyzékbe való felvétel 5 évre szól, amely meg-
hosszabbítható.

A névjegyzék szakképesítésenként tartalmazza azok ne-
vét, lakcímét és telefonszámát, akik szakmai vizsgaszerve-
zõ intézménynél szakmai vizsgán vizsgaelnöki feladatot
láthatnak el.

1. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pályá-
zatnak tartalmaznia kell:

a) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet,
amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplõ adatlap
kitöltésével teljesíthetõ;

b) azon alapszakképesítés(ek) megjelölését, amelyre
vizsgaelnöknek jelentkezik, a szakképesítésen belüli el-
ágazás, vagy az egyes ráépülés megnevezésével;

c) a részletes szakmai önéletrajzot;

d) a szakmai tevékenység, valamint esetlegesen a szak-
területen végzett kutatómunka, tudományos tevékenység
ismertetését.

2. A pályázathoz csatolni kell:

a) az erkölcsi bizonyítványt;

b) a felsõfokú szakirányú végzettséget, vagy felsõfokú
iskolai végzettséget és szakirányú szakképzettséget tanú-
sító oklevél(ek) hiteles másolatát és a tíz év szakmai gya-
korlati idõ meglétét tanúsító igazolást (a gyakorlati idõ tar-
tama a megpályázott szakképesítésnek megfelelõ szakirá-
nyú felsõfokú végzettség megszerzésétõl számítható);

c) a jelentkezõ szakmai tevékenységét értékelõ – leg-
alább két – szakmai ajánlást (ajánló elsõsorban a névjegy-
zékben már szereplõ személy lehet);

d) a bírálati díjról szóló befizetési csekk másolatát.

3. Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú
felsõfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bíráló-
bizottság elfogadja bármely felsõfokú képzettség, vala-
mint az adott szakképzettség meglétét, vagy annak jogsza-
bály alapján történõ elismerését.

4. Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása
annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlen-
ség az alkalmazás és a foglalkoztatás elõfeltétele, és aki-
nek a munkáltatója ezt igazolja.

5. A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel
történõ azonosságát, a tíz év gyakorlati idõ meglétét a
munkáltató, nyugdíjban lévõ jelentkezõ esetén az utolsó
munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül meg-
szûnt munkáltató esetén a megszûnt munkáltató fenntartó-
ja, ennek hiányában, más hitelt érdemlõ módon igazolja.

6. Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényessé-
gi idõtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplõ adatok
új szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre
vonatkozó kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vo-
natkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántar-
tási idejének meghosszabbítását.

A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ bead-
ványnak tartalmaznia kell:

a) a kérelmet,
b) a nyilvántartásba vétel idejét, a szakképesítés(ek)

megnevezését,
c) a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai vizsgael-

nöki tevékenység ismertetését,
d) a továbbképzésben való részvételt igazoló tanúsít-

vány másolatát.

8. A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (il-
letõleg azok hiteles másolatát), amelyeket új pályázat be-
nyújtása esetén is mellékelni szükséges, amennyiben eze-
ket korábban nem nyújtották be.

9. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggõ kérel-
met legalább a nyilvántartási idõ lejárta elõtti utolsó elbírálás-
ra be kell nyújtani. A nyilvántartás 5 évvel történõ meg-
hosszabbítására az elbírálás idõpontja alapján kerül sor.

10. A névjegyzékbe történõ felvétellel kapcsolatos pá-
lyázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni,
melynek összege a pályázat benyújtásakor érvényes, köte-
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lezõ, legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka,
függetlenül a megjelölt szakképzettségek számától.

11. A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kap-
csolatos pályázat benyújtásakor befizetendõ bírálati díj
összege a pályázat benyújtásakor érvényes kötelezõ legki-
sebb munkabér (minimálbér) öt (5) százaléka, függetlenül
a megjelölt szakképzettségek számától.

12. Elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja
a fent meghatározott díjak összegének ötven százaléka.

13. A bírálati díjat minden esetben az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigazgatóság
10023002-00284787-00000000 számú elõirányzat-fel-
használási keretszámlára kell befizetni, készpénz-átutalási
megbízáson.

14. A készpénz-átutalási megbízáson a közlemény ro-
vatban kérjük feltüntetni a pályázat célját (szakmai vizsga-
elnöki pályázat), valamint azt, hogy új pályázatra, illetõleg
hosszabbításra történt a befizetés.

15. A beérkezett pályázatok értékelését az igazságügyi
és rendészeti miniszter által létrehozott bírálóbizottság

végzi évente egy alkalommal. A tárgyév szeptember 30-ig
beérkezett pályázatok november 1–30. közötti idõszakban
kerülnek elbírálásra.

16. A szakmai vizsgaelnöki névjegyzék évente egy al-
kalommal kerül kiadásra az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium hiva-
talos lapjában.

17. A névjegyzékbõl való törlésre és a tevékenység fel-
függesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerûen ke-
rülnek alkalmazásra.

18. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosí-
tást az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási
Fõigazgatóság ad.

Tel.: 432-0702
E-mail: oktfoig@bm.gov.hu

A pályázatokat az alábbi címre kell megküldeni:
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási Fõigazgatóság
1903 Budapest
Postafiók 314.
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ADATLAP
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felelõsségébe tartozó szakképesítések

szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe kerüléséhez

Vizsgaelnöki névjegyzék �
Új pályázat benyújtása: � Hosszabbítás: �

Nyilvántartásba vétel idõpontja: .........................................................................................................................................

Név (születési név):.............................................................................................................................................................

Születési hely, idõ: ..............................................................................................................................................................

Anyja születési neve: ..........................................................................................................................................................

Lakcíme(i):..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma(i): .................................................................................................................................................................

Faxszáma, e-mail címe:.......................................................................................................................................................

Végzettsége: ........................................................................................................................................................................

Tudományos fokozata: ........................................................................................................................................................

Foglalkozása: ......................................................................................................................................................................

Beosztása: ...........................................................................................................................................................................

Munkahely neve:.................................................................................................................................................................

címe:............................................................................................................................................................................

telefonszáma(i):...........................................................................................................................................................

faxszáma, e-mail címe:................................................................................................................................................

Szakképesítések:

Határrendész � Rendõr �
Biztonságszervezõ I. � Biztonságszervezõ II. �
Biztonsági õr � Magánnyomozó �
Rendészeti szervezõ (határrendész-szervezõ, rendõrszervezõ) �
Biztonságtechnikai szerelõ, kezelõ �
Közterület-felügyelõ �
Parkolóõr �
Hatósági és közigazgatási ügyintézõ �

Ajánlók:

1. ……………………………………… ………………………………………
név aláírás

2. ……………………………………… ………………………………………
név aláírás

Az adatlaphoz csatolni kell a bírálati díj befizetését igazoló feladóvevény fénymásolatát.
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Igazolványok érvénytelenítése

Nyerges Kálmán, a Fõvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója 00137. számú, Herczeg Krisztián, a Fõvárosi Igazság-
ügyi Hivatal pártfogó felügyelõje 00119. számú, Szakáll Szimonetta, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Igazságügyi Hiva-
tal pártfogó felügyelõje 00429. számú, Kemenes Lajosné, a Komárom-Esztergom Megyei Igazságügyi Hivatal pártfogó
felügyelõje 00201. számú szolgálati igazolványa elveszett.

A fenti igazolványok érvénytelenek.

Dávid László önálló bírósági végrehajtó DA 801881 számú végrehajtói igazolványát eltulajdonították.
A végrehajtói igazolvány érvénytelen.
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Tájékoztatók

Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az eltereléshez kapcsolódó, az elõzetes állapotfelmérést végzõ, a kábítószer-függõséget gyógyító kezelést

és kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl

Budapest Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1024 Budapest II., Retek u. 5. II.3. 316-0412

Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 1. 316-3926

Budapest Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 1032 Budapest III., Vörösvári út 88–96. 388-6924

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet 1041 Budapest IV., Nyár u. 103. 360-0091

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató BT. 1065 Budapest VI., Nagymezõ u. 21. (30) 417-7010

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelõintézet 1076 Budapest VII., Péterfy Sándor u. 8–20. 461-4700

Budapest Diótörés Alapítvány 1082 Budapest VIII., Horváth M. tér 16. II.4. 333-1420

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 1082 Budapest VIII., Üllõi út 86. 210-0718

Budapest Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1084 Budapest VIII., Auróra u. 22–28. 334-1949

Budapest Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest VIII., Gyulai Pál u. 2. 235-6500

Budapest SE. Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoth. Klinika 1083 Budapest VIII., Balassa u. 6. 260-0933

Budapest Szent Rókus Kórház és intézményei 1085 Budapest VIII., Gyulai Pál u. 2. 235-6560

Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány 1095 Budapest IX., Gát u. 25. I.8. 215-0734

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelõintézet 1096 Budapest IX., Nagyvárad tér 1. 455-5700

Budapest NEURO-MED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 1093 Budapest IX., Boráros tér 2. II.9. 455-0929

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent László Kórház 1097 Budapest IX., Gyáli út 5–7. 455-8101

Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet 1106 Budapest X., Maglódi út 89–91. 314-2858

Budapest Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest X., Cserkesz u. 7–9. 431-9792

Budapest GyógyírX1. Szolgáltató KHT. 1113 Budapest XI., Fehérvári út 12. 464-3187

Budapest Magyar Ökomenikus Segélyszervezet 1116 Budapest XI., Tomaj u. 4. 208-4932

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház 1115 Budapest XI., Tétényi út 12–16. 355-1122

Budapest SENABIL GULF-Hungária Kereskedelmi és Szolg. Bt. 1118 Budapest XI., Budaörsi út 34/B 319-7361

Budapest SE. Általános Orvostud.-i Kar Kútvölgyi Klinikai Tömb Klinikai Csop. 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 4. 210-0336

Budapest Drogprevenciós Alapítvány 1125 Budapest XII., Kiss Áron u. 22/C 320-2866

Budapest Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 1121 Budapest XII., Pihenõ út 1. 391-3200

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kh. és Rendelõintézet 1125 Budapest XII., Diósárok 1–3. 458-4500

Budapest Nikotinmentes Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1131 Budapest XIII., Rokolya u. 1–13. (30) 934-6735

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest XIII., Lehel u. 59. 451-2600

Budapest Országos Addiktológiai Intézet 1135 Budapest XIII., Lehel utca 59. 288-8520

Budapest GÁVA Orvosi Szolgáltató Bt. 1136 Budapest XIII., Pannónia u. 13. 340-5315

Budapest Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1148 Budapest XIV., Örs vezér tere 23. 469-4600

Budapest Budapest XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 1152 Budapest XV., Rákos út 77/A 307-6262
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Budapest Budapest Fõváros XVI. kerület Önkormányzat Szakrendelõje 1163 Budapest XVI., Tekla u. 2/C 401-1301

Budapest Budapest Fõváros XIX. kerületi Önkorm. Kispesti Egészségügyi Int. 1195 Budapest XIX., Ady Endre út 122. 347-5900

Budapest Északi Támpont Egyesület 1196 Budapest XIX., Zalaegerszeg u. 117. 215-53-91

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1204 Budapest XX., Köves út 1. 284-7610

Budapest Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1212 Budapest XXI., Áruház tér 8. 427-5171

Budapest Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest XXII., Jókai Mór u. 21–23. 226-4452

Budapest Dr. Funk Sándor 1223 Budapest XXII., Rákóczi út 8. 451-2600

Baranya Baranya Megyei Önk. Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató
Közalapítvány (INDIT)

7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. (72) 332-600

Baranya Baranya Megyei Kórház 7623 Pécs, Rákóczi u. 2. (72) 533-133

Baranya Dr. Nagyidainé Dr. Pórszász Gertrud Mária 7622 Pécs, Kis-Réti u. 5. (30) 994-9602

Baranya EÜ-MED KFT. 7624 Pécs, Székely Bertalan utca 17. (30) 959-1456

Baranya Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány 7696 Hidas, Kossuth L. u. 62. (72) 457-040

Baranya Komló Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7300 Komló, Majális tér 1. (72) 582-340

Baranya Leo Amici 2002 Addiktológiai Leo Alapítvány 7623 Pécs, Semmelweis u. 11. (72) 532-295

Baranya Mohács Városi Önkormányzat Kórház Rendelõintézet 7700 Mohács, Szepessy tér 7. (69) 511-150

Baranya Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazg. 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2. (72) 255-833

Baranya Pszichopraxis Bt. 7624 Pécs, Angster J. u. 27. (30) 993-8562

Baranya Siklósi Kórház Közhasznú Társaság 7800 Siklós, Baross Gábor utca 6. (72) 352-411

Baranya Szigetvár Városi Önkormányzat Kórháza 7900 Szigetvár, Szenti I. ltp. 7. (73) 500-500

Baranya Dr. Szipli Szilvia 7300 Komló, Nagyszántó u. 4. (70) 244-5853

Baranya Tóth-Tonk Egészségügyi és -továbbképzõ Betéti Társaság 7900 Szigetvár, Zrínyi tér 3. (73) 311- 969

Baranya Pécsi Tudományegyetem OEC 7624 Pécs, Szegeti út 12. (72) 536-000

Bács-Kiskun Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 6300 Kalocsa, Kossuth u. 34–36. (78) 564-001

Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. (76) 516-700

Bács-Kiskun Dr. Palásti és társa Orvosi Szolgáltató Bt. 6237 Kecel, Vasút u. 143. (77) 423-011

Bács-Kiskun Dr. Máthé és társa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 40. (78) 461-701

Bács-Kiskun EUTHYM-2000 Egészségügyi Szolgáltató Bt. 6000 Kecskemét, Fehér u. 26. (20) 970-4795

Bács-Kiskun Kiskõrös Városi Önkormányzat Szakorvosi Rendelõintézete 6200 Kiskõrös Petõfi tér 12. (78) 311-922

Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú Társaság 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. (77) 522-000

Bács-Kiskun Sanitarium Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató BT. 6300 Kalocsa, 48-as Házak VII. u. 3. (78) 462-044

Bács-Kiskun Városi Kórház-Rendelõintézet Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. (76) 463-222

Bács-Kiskun Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete Baja 6500 Baja, Rókus u. 10. (79) 422-233

Békés Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (66) 463-074

Békés Békés Város Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet 5630 Békés, József A. u. 5. (66) 411-754

Békés Dr. Gyuris és Társa Egészségügyi Szolgáltató, Oktató, Kereskedelmi Bt. 5700 Gyula, Munkácsy u. 10/A (66) 468-252

Békés Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59. (68) 411-166
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Békés Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18. (66) 441- 411

Békés Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató KFT. 5540 Szarvas, Szabadság u. 11. (66) 311-144

Borsod-Abaúj-Zemplén Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézet 3600 Ózd, Béke 1. (48) 574- 400

Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén Encs Város Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin u. 3. (46) 587-395

Borsod-Abaúj-Zemplén Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok 9. (47) 525-300

Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósgyõri Kórház-RI. 3533 Miskolc, Kórház 1. (46) 531-700

Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon 3741 Izsófalva, Mária Táró 13. (48) 351-050

Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete 3950 Sárospatak, Comenius 20. (47) 513-110

Borsod-Abaúj-Zemplén Semmelweis Kórház-Rendelõintézet és Egyetemi Oktató Kórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11. (46) 555-666

Borsod-Abaúj-Zemplén Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (47) 361-558

Borsod-Abaúj-Zemplén Városi Kórház-Rendelõintézet Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika Május 1. út 56. (48) 514-800

Csongrád Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 6726 Szeged, Fésû u. 4. (62) 436-353

Csongrád Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. (63) 313-244

Csongrád Dr. Petõ Zoltán 6710 Szeged, Csuka 20. (30) 231-6162

Csongrád Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény 6640 Csongrád, Gyöngyvirág 5. (63) 570-800

Csongrád Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Dr. Imre J. u. 2. (62) 244-211

Csongrád Hartai Humán Szolgáltató BT. 6726 Szeged, Tárogató u. 58. (62) 431-081

Csongrád Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. (62) 490-590

Csongrád Szeged Megyei Jogú Város Önkorm. Szakorvosi Ellátás és Házio. Szolg. 6722 Szeged Tisza L. krt. 97. (62) 574-401

Csongrád TABU-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 31/B (20) 321-2895

Csongrád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet Makó 6900 Makó, Kórház u. 2. (62) 511-151

Csongrád Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Centrum

6720 Szeged, Dugonics tér 13. (62) 545-007

Fejér Baracska Országos BV Intézet 2471 Baracska, Annamajor 0 (22) 454-023

Fejér Dr. Bányai Béla János 8130 Enying, Dózsa György 28. (22) 372-974

Fejér Dr. Horváth Ilona Gyöngyi 8000 Székesfehérvár, Jankovich Ferenc 12. (20) 978-7650

Fejér Dr. Karaszi Márton 8000 Székesfehérvár, Királysor 46. (22) 311-595

Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. (22) 535-500

Fejér Magyarországi Reform. Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió 2465 Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 45. (25) 522-100

Fejér RESO 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 8000 Székesfehérvár, Király sor 4. (22) 535-637

Fejér Szent Pantaleon Kórház Kht. 2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 4–6. (25) 550-100

Fejér Városi Kórház és Rendelõintézet Mór 8060 Mór, Kórház u. 21. (22) 407-119

Fejér Magyarországi Ref. Egyház Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió 2465 Ráckeresztúr (25) 522-101

Gyõr-Moson-Sopron D. Hotels&Restaurants1987. Kft. 9000 Gyõr, Hédervári u. 24. (96) 320-667

Gyõr-Moson-Sopron Dr. Fodor Bernadett 9000 Gyõr, Tárogató u. 36. (30) 320-7066

Gyõr-Moson-Sopron Márkiné Dr. Kelemen Terézia 9012 Gyõr (Ménfõcsanak), Hegymester u. 46. (96) 448-296
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Gyõr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Város Önkorm. Karolina Kh. és Rendelõint. 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. (96) 574-600

Gyõr-Moson-Sopron Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Vasvári Pál u. 2–4. (96) 418-244

Gyõr-Moson-Sopron Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Gyõri u. 15. (99) 312-120

Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Kórház-Rendelõintézet 4031 Debrecen, Bartók B. u. 2–26. (52) 511-777

Hajdú-Bihar Területi Kórház Berettyóújfalu Rendelõintézete 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. (54) 507 555

Hajdú-Bihar VESZ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 4024 Debrecen, Füvészkert u. 4. (54) 311-077

Hajdú-Bihar Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 4030 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. (52) 431-957

Hajdú-Bihar Császár-Máté Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Bt. 4026 Debrecen, Csemete u. 7. fszt. 3. (52) 422-873

Heves Dr. Szigethy Egészségügyi és Kulturális Szolgáltató Bt. 3300 Eger, Hadnagy 15. I/2. (36) 411-941

Heves Heves Megyei Önkormányzat Markoth Ferenc Kórház és Rendelõintézet 3300 Eger, Széchenyi u. 27–29. (36) 411-444

Heves T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt. (Dr. Balázs István) 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24. (20) 967-9749

Jász-Nagykun-Szolnok Kátai Gábor Kórház és Rendelõintézet 5300 Karcag, Zöldfa u. 48. (59) 507-111

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet 5000 Szolnok, Tószegi 21. (56) 503-603

Jász-Nagykun-Szolnok Psychosanitas Humánszolgáltató Kft. 5008 Szolnok (Szandaszõlõs), Gátõr 55. (47) 513-110

Jász-Nagykun-Szolnok PSZICHO-CONDI Egészségügyi Szolgáltató Bt. 5000 Szolnok, Aranyi Sándor u. 6. (30) 201-9991

Jász-Nagykun-Szolnok Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. 5. (56) 461-252

Jász-Nagykun-Szolnok Városi Kórház-Rendelõintézet 5400 Mezõtúr, Kossuth 7–11. (56) 550-440

Komárom-Esztergom Bábolna Nagyközség Egészségügyi Központ 2943 Bábolna, Ácsi út 2. (34) 568-440

Komárom-Esztergom Esztergom Város Önkormányzata Vaszary Kolos Kórháza I. sz. teleph. 2500 Esztergom, Petõfi Sándor utca 26–28. (33) 542-300

Komárom-Esztergom Komárom-Esztergom Megyei Önkorm. Szt. Borbála Kórháza (Kh.-RI) 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. (34) 515-488

Komárom-Esztergom Magyar Kékkereszt Egyesület Református Iszákosmentõ Misszió 2027 Dömös, Dózsa György 12–14. (36) 307-7160

Komárom-Esztergom PSZICHOTROP Gyógyító, Egészségnevelõ és Oktató Bt. 2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 26 1. (30) 361-4599

Nógrád Dr.Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127. (35) 310 444

Nógrád Margit Kórház Pásztó 3060 Pásztó, Semmelweis u. 15–17. (32) 561-000

Nógrád Nógrádi Utánképzõ Oktatási Betéti Társaság 2660 Balassagyarmat,16-os Honvéd 1. (30) 938-0900

Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház RI 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. (32) 522-000

Pest Cegléd Város Önkormányzat Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet 2700 Cegléd, Törteli út 1–3. (53) 310-011

Pest Dr. Csorba és Csorba Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2120 Dunakeszi, Juhász Gyula u. 16–19. (30) 539-4595

Pest Dr. Malmos Erzsébet 2045 Törökbálint, Dózsa György u. 16/A (20) 333-5553

Pest EUROP-Med Orvosi Szolgáltató KFT. Egészségügyi Központ 2085 Pilisvörösvár, Klapka utca 1899. (23) 445-499

Pest Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs KHT. Szakkórháza 2013 Pomáz, Mártírok útja 22. (26) 525-620

Pest Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 46. (29) 440-059

Pest Nemzetközi Magánkórház és Egészségügyi Szolgáltató KFT. 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 372-278

Pest Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató KFT. 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47. (27) 312-800

Pest Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Balassa Bálint utca 1. (29) 412-659

Pest Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi Intézményei 2000 Szentendre, Kanonok utca 1. (26) 312-407

Pest Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete 2628 Szob, Arany János utca 22. (27) 370-073
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Pest Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Petõfi Sándor utca 1. (28) 420-655

Pest Vác Város Önk. Jávorszky Ödön Kórház-Rendelõintézet 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. (27) 314-522

Somogy Barcs Város Önkormányzata Járóbetegellátó Intézménye 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. (82) 565-490

Somogy Dynamikus MED Praxis Családorvosi Mentálh. KHT. 8647 Balatonmáriafürdõ, Rákóczi 61. (85) 375-688

Somogy Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 8700 Marcali, Széchenyi u. 17–21. (85) 501-100

Somogy Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (82) 504-400

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály, Mentálhig. Gondozó és
Szakambulancia

7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20–32. (82) 501-300

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály, Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai
Gondozó

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13. (82) 410-135

Somogy Kaposi Mór Oktató Kórház, Pszichiátriai Osztály, Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai
Gondozó

7400 Kaposvár, Ezredév u. 13. (82) 410-833

Somogy Siófoki Kórház Rendelõintézet, Pszichiátriai Gondozó 8600 Siófok, Semmelweis u. 1. (84) 501-754

Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. 1. em. 2. (30) 915-4055

Szabolcs-Szatmár-Bereg Jósa András Megyei Kórház 4400 Nyíregyháza, Szent István 68. (42) 465-666

Szabolcs-Szatmár-Bereg Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13. (42) 563-800

Szabolcs-Szatmár-Bereg Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4. (44) 311-011

Tolna Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Táncsics M. u. 13. (75) 519-040

Tolna Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány Drogrehab. Int. 7143 Zsibrik-Mõcsény, Kossuth Lajos u. 1. (74) 409-375

Tolna Tolna Megyei Önk. Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7. (74) 315-277

Vas Dr. Grósz Pál Sándor 9500 Celldömölk, Mikes Kelemen 14. I/3. (70) 248-3035

Vas Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3. (95) 420-004

Vas Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Rákóczi Ferenc u. 30. (95) 320-011

Vas Vas Megyei Markusovszky Kórház-Drog Szakambulancia 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138. (94) 311-230

Vas Vasútegészségügyi Szolg. Kht. Szombathelyi Eü-i Kp. 9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 43. (94) 312-061

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8200 Veszprém, Egyetem u. 19. (88) 421 857

Veszprém Gróf Esterházy Kórház és Rendelõintézeti Szakrendelõ 8500 Pápa, Jókai u. 5–9. (89) 514 000

Veszprém Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. (88) 556 000

Veszprém Magyar Imre Kórház-Rendelõintézet 8400 Ajka, Korányi F. u. 1. (88) 521 800

Veszprém Sümeg Városi Kórház-Rendelõintézet 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. (87) 352 444

Zala Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza 8800 Nagykanizsa, Szekeres János u. 2–8. (93) 502-000

Zala Városi Kórház Keszthely 8360 Keszthely, Ady E. u. 2. (83) 311 060

Zala Zala Megyei Kórház Drogambulancia 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. utca 46–48. (92) 596 689

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogva tartott személyek esetében az állapotfelmérésre és kezelésre/ellátásra, országos hatáskörrel az Igazságügyi Megfi-
gyelõ és Elmegyógyító Intézet (1108 Budapest, Kozma u. 13. Tel: 206-0225), valamint a kijelölt büntetés-végrehajtási intézetek jogosultak.
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A 26/2003. (V. 16.) ESZCSM–GYISM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendõ
megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Bács-Kiskun

Fõplébániai Karitász Alapítvány Kecskemét 6000
Kossuth tér 2.

(76) 415-466
(76) 508-499

Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata
„Dr. Farkasinszky Terézia” Ifjúsági Drogcentrum

Szeged 6726
Fésû u. 4.

(62) 436-353

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Szekszárd 7100
Munkácsy u. 7/A

(74) 413-037
(74) 511-585

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Baranya

Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

Hidas 7696
Kossuth u. 62.

(72) 457-040

INDIT Közalapítvány Pécs 7623
Szendrey J. u. 6.

(72) 315-083
(72) 332-600

Békés

Békés Megyei Képviselõtestület Pándy Kálmán
Kórháza

Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 361-833

Független Egyesület Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 526-540

Mentálhigiénés Egyesület Békéscsaba 5600
Békési út 40.

(66) 547-303

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya 5830
Hõsök tere 8.

(68) 456-191

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Borsod-Abaúj-Zemplén

Drogambulancia Alapítvány Miskolc 3525
Feszty Á. u. 25.

(46) 431-310

Sziget Gondozóház Alapítvány
(ellátás helyszíne)

Gönc 3895
Rákóczi út 89.

(46) 705-538

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

Nyíregyháza 4400
Árok út 41.

(42) 438-316
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Budapest I.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

Budapest I. 1016
Csap u. 2.

(1) 355-0337

Budapest II.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület Budapest II. 1024
Retek u. 5.

(1) 410-7961
(30) 996-1421

Budapest III.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület Budapest II. 1024
Retek u. 5.

(1) 410-7961
(30) 996-1421

Drog Stop Budapest Egyesület Budapest IV. 1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Budapest IV.

Drog Stop Budapest Egyesület Budapest IV. 1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Budapest V.

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450
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Budapest VI.

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Kvanum Zen Alapítvány Budapest VI. 1062
Bajza u. 58.

(30) 408-1211
(30) 328-9562

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Budapest VII.

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Budapest VIII.

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest IX.

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Budapest X.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

882 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 5. szám

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám



Budapest XI.

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

Budapest XII.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó
Pszichoszociális Szolgálat

Budapest I. 1016
Csap u. 2.

(1) 355-0337

Budapest XIII.

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XIV.

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Budapest XV.

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XV. 1152
Arany János u. 73.

(1) 320-2866

Drog Stop Budapest Egyesület Budapest IV. 1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866
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Budapest XVI.

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XVII.

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest XVIII.

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Budapest XIX.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Budapest XX.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Budapest XXI.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947
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Budapest XXII.

Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Budapest XXIII.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Csongrád

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata „Dr.
Farkasinszky Terézia” Ifjúsági Drogcentrum

Szeged 6726
Fésû u. 4.

(62) 436-353

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya 5830
Hõsök tere 8.

(68) 456-191

Békés Megyei Képviselõtestület
Pándy Kálmán Kórháza

Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 361-833

Független Egyesület Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 526-540

Fejér

Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Székesfehérvár 8000
Móri u. 20.

(22) 506-606

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztõ
Alapítvány

Székesfehérvár 8000
Forgó u. 15.

(22) 502-276

Szent Pantaleon Kórház, Pszichiátriai Gondozó Dunaújváros 2400
Korányi Sándor u. 4–6.

(25) 550-583
(25) 550-572

Dracéna 2004 Bt. Dunaújváros 2400
Kõris u. 17.

(25) 258-770
(30) 852-6050

Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata

Tata 2890
Almási út 43.

(34) 383-043

Szent Borbála Kórház Tatabánya 2800
Dózsa György u. 77.

(34) 515-488
(34) 514-356
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Gyõr-Moson-Sopron

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ Krízis- és Drogambulancia

Gyõr 9023
Szigethy A. u. 109.

(96) 411-807

GESZ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgáltató
Központ

Mosonmagyar-
óvár

9200
Vasutas út 10.

(96) 207-421
(96) 576-557

Szt. Cirill és Method Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Gyõr 9025
Kossuth Lajos u. 63.

(96) 526-895
(96) 529-555
(96) 529-551

Human Talentum Bt. Sopron 9400
Ady Endre u. 10.

(30) 560-2323
(94) 327-297

Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány Sopron 9400
Magyar u. 8.

(20) 377-6455

Hajdú-Bihar

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat –
Debreceni Szociális Központ

Debrecen 4024
Rákóczi út 7.

(52) 530-930

Függõ-Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért Debrecen 4024
Varga u. 1.

(52) 349-920

Heves

Karitász RÉV (NAPPALI) Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat

Eger 3300
Kolozsvári u. 49.

(36) 321-577

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Egészségügyi-Szociális Központ Salgótarján 3100
Füleki út 41.

(32) 317-851
(32) 311-159

Drogambulancia Alapítvány Miskolc 3525
Feszty Á. u. 25.

(46) 431-310

Jász-Nagykun-Szolnok

Függõ-Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért Debrecen 4024
Varga u. 1.

(52) 349-920

Humán Szolgáltató Központ Szolnok 5000
Városmajor út 67/A

(56) 420-614
(56) 424-502

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet –
Szolnoki Addiktológiai Központ

Szolnok 5000
Tófenék út 17.

(56) 378-460

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000 Hatvan,
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Karitász RÉV (NAPPALI) Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat

Eger 3300
Kolozsvári u. 49.

(36) 321-577
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Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Komárom-Esztergom

Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós
Iroda

Esztergom 2500
IV. Béla király út 3.

(33) 400-808

Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata

Tata 2890
Almási út 43.

(34) 383-043

Szent Borbála Kórház Tatabánya 2800
Dózsa György u. 77.

(34) 515-488
(34) 514-356

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ Krízis- és Drogambulancia

Gyõr 9023
Szigethy A. u. 109.

(96) 411-807

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Nógrád

Egészségügyi-Szociális Központ Salgótarján 3100
Füleki út 41.

(32) 317-851
(32) 311-159

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Pest

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt. Pomáz 2013
Szent Miklós tér 1.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt. Érd 2030
Emma u. 8.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt. Szigetszent-
miklós

2310
Losonczi u. 9.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Fõplébániai Karitász Alapítvány Kecskemét 6000
Kossuth tér 2.

(76) 415-466
(76) 508-499

Humán Szolgáltató Központ Szolnok 5000
Városmajor út 67/A

(56) 420-614
(56) 424-502

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Szolnoki
Addiktológiai Központ

Szolnok 5000
Tófenék út 17.

(56) 378-460

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252
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Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós
Iroda

Esztergom 2500
IV. Béla király út 3.

(33) 400-808

Szent Pantaleon Kórház, Pszichiátriai Gondozó Dunaújváros 2400
Korányi Sándor u. 4–6.

(25) 550-583
(25) 550-572

Dracéna 2004 Bt. Dunaújváros 2400
Kõris u. 14.

(25) 258-770
(30) 852-6050

Somogy

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítõ Alapítvány Balatonboglár 8630
Hétház u. 17.

(85) 554-355

INDIT Közalapítvány Pécs 7623
Szendrey J. u. 6.

(72) 315-083
(72) 332-600

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

Nyíregyháza 4400
Árok út 41.

(42) 438-316

Tolna

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Szekszárd 7100
Munkácsy u. 7/A

(74) 413-037
(74) 511-585

Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

Hidas 7696
Kossuth u. 62.

(72) 457-040

Vas

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város
Markusovszky Kórháza – Egyetemi Oktatókórház

Szombathely 9700
11-es Huszár u. 138.

(94) 311-230

Human Talentum Bt. Szombathely 9700
Bem József u. 9/B

(30) 560-2323

Human Talentum Bt. Sárvár 9600
Batthyány Lajos u. 29.

(30) 560-2323
(94) 327-297

Veszprém

Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém 8200
Pápai u. 37/B

(88) 421-857
(88) 401-660
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Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Székesfehérvár 8000
Móri u. 20.

(22) 506-606

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztõ
Alapítvány

Székesfehérvár 8000
Forgó u. 15.

(22) 502-276

Zala

Kiút Drogellenes Alapítvány Zalaegerszeg 8900
Kossuth út 46–48.

(30) 662-5879

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítõ Alapítvány Balatonboglár 8630
Hétház u. 17.

(85) 554-355

Human Talentum Bt. Szombathely 9700
Bem József u. 9/B

(30) 560-2323
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak,
továbbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat
biztosítási ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 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 biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

5. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 891



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 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 Köz-
löny 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint 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 Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalos lapja –
az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi ágazatban érdekeltek rendelkezésére
bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat,
-tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szak-
ellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmé-
nyek; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfával, féléves elõfizetés: 12 726 Ft áfával.

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). Elõfizetésben meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/
kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2008. évi elõfizetési díj egy évre: 25 452 Ft áfával.
fél évre: 12 726 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó útjára indította a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a hazai közigazgatás-tudomány képviselõi, közigazgatási szakemberek számára kíván olyan fórummá
válni, amely igényes periodika szerepét tölti be a jövõben. A lap teret biztosít a közigazgatás-tudomány területén születõ tanulmányok,
kutatási eredmények közzétételére, ugyanakkor feladatának tekinti, hogy a közigazgatásban végbemenõ változásokról, változtatá-
sokról, új megoldásokról, kísérletekrõl is számot adjon; szakmai háttéranyagokat, elemzéseket mutasson be a kormányzati intézke-
dések jobb megértése érdekében. Egyúttal helyet ad a nemzetközi kitekintések számára, illetve a közigazgatási szakmában közér-
deklõdésre számot tartó eseményekrõl, rendezvényekrõl szóló érdekes és hasznos publikációk, könyvismertetések megjelenteté-
sére. Ezen átfogó ismeretanyag teszi a folyóiratot a közigazgatás-tudomány, valamint a közigazgatási szakma gyakorlata iránt érdek-
lõdõ olvasóközönség számára egyaránt hasznos olvasmánnyá.
A Közigazgatási Szemle a Miniszterelnöki Hivatal és az Önkormányzati Minisztérium alapításában, a 2008. évtõl kezdõdõen
negyedévente jelenik meg.

A Közigazgatási Szemle elõfizetési díja a 2008. évre: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Közigazgatási Szemle ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
Az angol és magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat – International Journal of

Public Administration in Central and Eastern Europe megjelentetésével a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó erejéhez mérten
hozzá kíván járulni, hogy lépéseket tegyünk régiónk országai közigazgatási rendszereinek kölcsönös megismerése terén. Az újszerû
és hiánypótló kezdeményezéssel a Kiadó célja, hogy térségünk több mint másfél tucat országából érkezõ cikkek, tanulmányok, köz-
érdekû információk színesítsék minél szélesebb körben a lapot – ugyanakkor teret adván a világ távolabbi részeibõl érkezõ, a közigaz-
gatási szakmát foglalkoztató témáknak is. A közép-kelet-európai térség közigazgatási szervezetrendszereibe, az ott zajló folyamatok-
ba és ott érvényesülõ tendenciákba történõ betekintés hasznos eszköze lehet az egymástól való tanulás folyamatának, a rendelke-
zésre álló tapasztalatok megismerésének, valamint az érdeklõdõ tudományos és szakmai olvasóközönség számára alapot szolgáltat-
hat összehasonlítások végzéséhez is. A Nemzetközi Közlöny a 2008. évtõl kezdõdõen negyedévente kerül kiadásra.

A Nemzetközi Közlöny elõfizetési díja a 2008. évre 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.
Példányonkénti vásárlás esetén a Nemzetközi Közlöny ára: 1990 Ft (áfával) vagy 8 euró.

* * *
A Közigazgatási Szemle és a Nemzetközi Közlöny együttes elõfizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 euró.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE címû negyedéves folyóiratot …………………. példányban, amelyet
kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapot
…………………. példányban, amelyet kérem, juttassanak el címünkre. Éves elõfizetési díja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Megrendelem a 2008. évre a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, valamint az angol–magyar nyelvû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-

Kelet-Európai Közigazgatási Folyóirat címû negyedéves lapokat ….......... példányban, amelyeket kérem, juttassanak el címünkre.
Az együttes elõfizetés éves díja: 14 000 Ft (áfával) vagy 54 euró.

A megrendeléseket kérjük, a következõ faxszámra: (1) 338-4746, vagy e-mail címre: erdei.bea@mhk.hu szíveskedjenek küldeni!

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze elõfizetési igényét!

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………….....………………
cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felelõs: Laborcné dr. Balogh Éva
Kiadja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 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).
2008. évi éves elõfizetési díj: 18 900 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 9450 Ft áfával, egy példány ára: 1680 Ft áfával.

HU ISSN 0133–7645

08.1548 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 81 000 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 143 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 292 500 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 382 500 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás


