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JOGSZABÁLYOK

2006. évi CIX.
törvény

a kormányzati szervezetalakítással összefüggõ
törvénymódosításokról*

ELSÕ RÉSZ

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETRENDSZERRE
VONATKOZÓ TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK

MÓDOSÍTÁSA

I. Fejezet

A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

1. § (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
100. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek
a) ha az ügyben törvény vagy kormányrendelet azt ki-

zárja,
b) az ügyfelek részérõl, a közöttük létrejött egyezséget

jóváhagyó határozat ellen,
c) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat

ellen.
(2) Az (1) bekezdés a) pontban meghatározott esetben

az elsõfokú közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatá-
nak van helye.”

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egy-
ben a § a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem
rendelkezik, az államigazgatási szerv felett felügyeletet
gyakorló, illetve az azt irányító miniszter gyakorolja a fel-
ügyeleti jogkört

a) a területi vagy helyi szervekkel nem rendelkezõ kor-
mányhivatal vagy központi hivatal, és

b) a területi vagy helyi szervekkel rendelkezõ kor-
mányhivatal vagy központi hivatal központi szerve
hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fo-
gadta el.

(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem ren-
delkezik, a közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó ható-
sági ügyek esetében a felügyeleti jogkört az adott ügycso-
port tekintetében feladatkörrel rendelkezõ miniszter gya-
korolja.”

(3) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az alábbi
új 174/A. §-sal egészül ki:

„174/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – az ön-
kormányzati hatósági ügyek kivételével – a közigazgatási
hatósági eljárásokban

a) közremûködõ szakhatóságokat rendeletben jelölje
ki,

b) az elsõ fokú határozat elleni fellebbezést rendelet-
ben zárja ki.”

(4) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 1. §-ának (4) bekezdése az alábbi
e) ponttal egészül ki:

„e) az Országos Atomenergia Hivatal,”

(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 1. § (4) bekezdése a következõ új
f) ponttal egészül ki:

(Kormányhivatalnak minõsül:)
„f) a Magyar Szabadalmi Hivatal.”

(6) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 2. §-a a következõ új (3) bekezdés-
sel egészül ki:

„(3) Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal
vagy a közigazgatási hivatal irányításáról rendelkezhet
úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüg-
gésben – a hatékonysági és a pénzügyi ellenõrzés kivételé-
vel – az (1) bekezdés c), e) és g)–i) pontjaiban meghatáro-
zott hatásköröket valamely központi államigazgatási szerv
vezetõje gyakorolja.”

(7) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény a következõ új alcímmel és
13/A. §-sal egészül ki:

„A Kormány üléseinek dokumentálása

13/A. § (1) A Kormány ülései – a miniszterelnök eltérõ
rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak.

(2) A Kormány üléseirõl hangfelvétel készül, mely – a
miniszterelnök eltérõ rendelkezése hiányában – nem nyil-
vános.

(3) A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban
kell rögzíteni.

(4) Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és
idõpontját, az ülésen résztvevõk nevét, a tárgyalt írásbeli
anyagok címét és az elõterjesztõ megjelölését, a napiren-
den kívül szóba került ügyek tárgy szerinti ismertetését, a
hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és szám-
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szerû arányát, a testületi döntés lényegét. Kérelmére a kor-
mányülésen résztvevõ nyilatkozatát, egyet nem értését szó
szerint kell rögzíteni. Az összefoglaló mellékleteként meg
kell õrizni az elõterjesztést, a jelentést, valamint a kor-
mányrendeletek, kormányhatározatok, irányelvek és elvi
állásfoglalások, továbbá a Kormány által meghatározott
egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát.

(5) Az ülésrõl készült összefoglaló eredeti példányát és
mellékleteit, valamint az ülésrõl készült hangfelvételt a
Miniszterelnöki Hivatal õrzi. Az ülési dokumentáció anya-
ga nem selejtezhetõ, maradandó értékû iratnak minõsül;
kezelésére és megismerésére a köziratok védelmérõl, az
államtitokról és a szolgálati titokról, továbbá a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezéseket kell alkal-
mazni.

(6) Az összefoglaló és a hangfelvétel készítésének, va-
lamint belsõ kormányzati felhasználásának részletes sza-
bályait, feltételeit a Kormány határozza meg.”

(8) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 26. §-a a következõ új (9) bekez-
déssel egészül ki:

„(9) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kor-
mánybiztos e tevékenységét a Miniszterelnöki Hivatal po-
litikai fõtanácsadójaként látja el, ha munkáját díjazás elle-
nében végzi.”

(9) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 31. §-a a következõ új (6)–(7) be-
kezdésekkel egészül ki:

„(6) A minisztert az Európai Unió kormányzati részvé-
tellel mûködõ intézményeiben – a miniszter döntése alap-
ján – a miniszter részletes feladat- és hatáskörérõl szóló
kormányrendeletben kijelölt másik miniszter, az államtit-
kár vagy a miniszter által kijelölt szakállamtitkár helyette-
síti.

(7) A minisztert a rendelet kiadásában nem lehet helyet-
tesíteni.”

(10) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 44. §-a a következõ új (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) Az államtitkárt – amennyiben nem a minisztert he-
lyettesítõ jogkörében jár el – a munkáltatói jogok gyakor-
lása során az általa kijelölt, az irányítása alá tartozó szakál-
lamtitkár vagy vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztvi-
selõ helyettesíti.”

(11) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 53. §-a a következõ új (4) bekez-
déssel egészül ki:

„(4) A Miniszterelnöki Kabinetirodát a Miniszterelnöki
Hivatalban mûködõ, a miniszterelnök által rendeletben ki-
jelölt államtitkár vezeti, akinek tevékenységét a miniszter-
elnök irányítja.”

(12) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 67. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A miniszter normatív utasításával vagy a feladatkö-
rükben érintett miniszterek közös normatív utasításukkal
több szakállamtitkár vagy fõosztály feladatkörét érintõ,
eseti feladat elvégzésére a feladatkörükben érintett szakál-
lamtitkárokból, fõosztályvezetõkbõl vagy vezetõi megbí-
zással rendelkezõ köztisztviselõkbõl álló munkacsoportot
hozhat vagy hozhatnak létre.”

(13) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 71. §-a a következõ új (5) bekez-
déssel egészül ki:

„(5) A kormányhivatal tevékenységérõl – a (2) bekez-
dés c) pontjában meghatározottak szerint – beszámol a
Kormánynak, valamint tájékoztatja az Országgyûlés fel-
adatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást a kor-
mányhivatal honlapján közzé kell tenni.”

(14) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 74. §-a a következõ új (5) bekez-
déssel egészül ki, egyben a jelenlegi (5) bekezdés számo-
zása (6) bekezdésre változik:

„(5) A központi hivatal vezetõjét – ha jogszabály elté-
rõen nem rendelkezik – a központi hivatalt irányító mi-
niszter nevezi ki és menti fel.”

2. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-

mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában a
„hogy rendeletben határozza meg a hatóság szervezetére
és eljárására vonatkozó” szövegrész helyébe a „hogy ren-
deletben jelölje ki a hatóságot vagy hatóságokat, valamint
rendeletben határozza meg a hatóság eljárására vonat-
kozó” szöveg,

b) a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû ada-
tok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 28. §
(2) bekezdésében az „illetékes miniszter, országos hatás-
körû” szövegrész helyébe a „feladatkörrel rendelkezõ mi-
niszter, hatáskörrel rendelkezõ központi államigazgatási”
szöveg,

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
36. § (5) bekezdésében a „ , országos hatáskörû” szöveg-
rész helyébe a „vagy” szöveg, 97. § (2) bekezdés h) pontjá-
ban a „minisztérium, országos hatáskörû” szövegrész he-
lyébe a „miniszter, központi államigazgatási” szöveg,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 44. § (2) bekezdés b) pontjában az
„országos hatáskörû” szövegrész helyébe a „központi ál-
lamigazgatási” szöveg,

e) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltá-
ri anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. §
(1) bekezdésében a „közigazgatási” szövegrész helyébe az
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„államigazgatási” szöveg, valamint a „szabályzat kiadásá-
nak rendjét” szövegrész helyébe a „szabályzatok kiadásá-
nak és végrehajtásuk ellenõrzésének rendjét” szöveg, 10. §
(2) bekezdésében az „országos hatáskörû szerv vezetõje”
szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szerv”
szöveg, 17. § (1) bekezdésében a „minisztériumoknak és
az országos hatáskörû” szövegrész helyébe a „központi ál-
lamigazgatási” szöveg, 19. § (5) bekezdésében az „(orszá-
gos hatáskörû szerv vezetõje)” szövegrész helyébe a „vagy
az autonóm közigazgatási szerv vezetõje” szöveg,

f) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 2. § (1) bekezdésében és 69. § (3) bekez-
dés d) pontjában az „országos hatáskörû” szövegrész he-
lyébe az „az ország egész területére kiterjedõ illeté-
kességgel rendelkezõ” szöveg, 69. § (4) bekezdés c) pont-
jában az „a miniszter irányítása alatt álló központi állam-
igazgatási szervek” szövegrész helyébe az „a központi hi-
vatalok” szöveg, 74. § b) pontjában az „az országos hatás-
körû” szövegrész helyébe az „a központi” szöveg,

g) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 50. § (1) bekezdés h) pontjában a
„minisztériumok és országos hatáskörû szervek” szöveg-
rész helyébe a „miniszterek és központi államigazgatási
szervek” szöveg, 53. §-át megelõzõ alcímében, 53. §
(1) bekezdésében az „a Kormány irányítása alá tartozó or-
szágos hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „kormány-
hivatal” szöveg,

h) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 46. § (3) bekezdés e) pontjában a „Kormányzati Frek-
venciagazdálkodási Hivatalban” szövegrész helyébe a
„kormányzati frekvenciagazdálkodásért felelõs szervnél”
szöveg, 3. számú mellékletének címében a „HM közigaz-
gatási államtitkár, a HM” szövegrész helyébe a „szakirá-
nyításra jogosult személy” szöveg, táblázatának elsõ sorá-
ban a „HM KÁT” szövegrész helyébe a „szakirányításra
jogosult személy” szöveg, a „HM HVKF” szövegrész he-
lyébe a „HVKF” szöveg,

i) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) be-
kezdésében az „Ebben meg kell jelölni” szövegrész helyé-
be a „Jogszabályban kell megjelölni” szöveg, 28. § (3) be-
kezdésében az „az illetékes minisztérium, országos hatás-
körû szerv” szövegrész helyébe a „feladatkörében érintett
miniszterek, központi államigazgatási szervek” szöveg,
58. § (6) bekezdés második mondatában a „jogorvoslati el-
járásban” szövegrész helyébe a „szakhatóság közremûkö-
désére és eljárására vonatkozó szabályokat kell megfele-
lõen alkalmazni azzal, hogy a jogorvoslati eljárás során”
szöveg, 108. § (1) bekezdés elsõ mondatában az „a közvet-
len felettes szerv” szövegrész helyébe az „az elsõ fokon el-
járó hatóság felett irányítást gyakorló személy vagy szerv
(a továbbiakban: felettes szerv)” szöveg,

j) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.
évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés p) pontjában a „Kor-

mány által irányított országos hatáskörû szerv” szövegrész
helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

k) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 2. számú melléklete 4. pontjában az „az
országos hatáskörû szervek” szövegrész helyébe az „az
autonóm államigazgatási szervek és a kormányhivatalok”
szöveg, 5. pontjában a „miniszter irányítása alatt álló köz-
ponti államigazgatási szervek” szövegrész helyébe a „köz-
ponti hivatalok” szöveg, 18. pontjában az „országos hatás-
körû szerveken” szövegrész helyébe az „a kormányhivata-
lokon, a központi hivatalokon” szöveg, az „az illetékes”
szövegrész helyébe az „a feladatkörrel rendelkezõ”
szöveg,

l) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 1. § (1) bekezdésében az „és országos hatáskörû
szervek, központi hivatalok, minisztériumi hivatalok
(a továbbiakban együtt: központi közigazgatási szerv)”
szövegrész helyébe az „ , a kormányhivatalok, a központi
hivatalok (a továbbiakban együtt: központi államigazgatá-
si szerv)” szöveg, 7. § (2) és (6) bekezdésében a „központi
közigazgatási” szövegrészek helyébe a „központi állam-
igazgatási” szöveg, 7. § (6) bekezdésében az „országos ha-
táskörû szerv” szövegrész helyébe a „kormányhivatal
vagy központi hivatal” szöveg, 10. § (2) bekezdésében az
„a Kormány által közvetlenül irányított központi közigaz-
gatási szervnél” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal-
nál” szöveg, 24. § (4) bekezdésében a „Kormány közvet-
len irányítása alatt álló országos hatáskörû szerv” szöveg-
rész helyébe a „kormányhivatal” szöveg, 31/A. § (1) be-
kezdésében, (2) bekezdés a) pontjában a „központi köz-
igazgatási” szövegrész helyébe a „központi államigazga-
tási” szöveg, 31/C. § (2) bekezdésében a „központi köz-
igazgatási” szövegrész helyébe a „központi államigazga-
tási” szöveg, 33. § (6) bekezdésében a „központi közigaz-
gatási” szövegrész helyébe a „központi államigazgatási”
szöveg, 44. § (1) bekezdésében az „a Szerencsejáték Fel-
ügyeletnél” szövegrész helyébe az „a Kormány által ren-
deletben kijelölt államigazgatási szervnél” szöveg, 49/L. §
(2) bekezdésében a „központi közigazgatási” szövegrész
helyébe a „központi államigazgatási” szöveg, 64/A. §
(2) bekezdésében a „központi közigazgatási szerveknél”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalban, a mi-
nisztériumokban, a kormányhivataloknál és a központi hi-
vataloknál” szöveg,

m) az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „az or-
szág egész területére kiterjedõ illetékességgel rendelkezõ
közigazgatási szerv, így különösen a minisztérium, a
Miniszterelnöki Hivatal, az országos hatáskörû szerv, a
központi hivatal, a minisztériumi hivatal,” szövegrész he-
lyébe az „a központi államigazgatási szerv a kormánybi-
zottság kivételével, továbbá” szöveg, 9. § (1) bekezdésé-
ben a „minisztérium vagy országos hatáskörû szerv” szö-
vegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium,
tárca nélküli miniszter esetén a Miniszterelnöki Hivatal
(a továbbiakban együtt: minisztérium)” szöveg, 9. §
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(6) bekezdésében az „az elõkészítõ” szövegrész helyébe az
„a” szöveg, 13. § (1) bekezdésében a „minisztérium és az
országos hatáskörû szerv hivatalos lapját” szövegrész he-
lyébe a „12. §-ban nem említett hivatalos lapokat az annak
kiadásáért a jogalkotásról szóló törvény alapján felelõs
szerv” szöveg,

n) a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 4. § (2) bekezdésében a „mi-
nisztériumok, vagy országos hatáskörû szervek” szöveg-
rész helyébe a „miniszterek vagy központi államigazgatási
szervek” szöveg,

o) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 15. § d) pontjában
a „minisztériumok, országos hatáskörû szervek” szöveg-
rész helyébe a „központi államigazgatási szervek” szöveg,

p) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 2/A. § (3) bekezdésében az „országos hatáskörû
szerv vezetõje esetén az általa irányított” szövegrész he-
lyébe a „más központi államigazgatási szervet vezetõ sze-
mély esetén az általa vezetett” szöveg,

q) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerû-
sítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (2) bekezdésé-
ben az „eljárások e törvényben nem szabályozott elemei-
re” szövegrész helyébe az „eljárásokra” szöveg, 12. §
(5) bekezdés b) pontjában a „hatóságot és szakhatóságot”
szövegrész helyébe a „hatóság vagy hatóságok kijelölését”
szöveg,

r) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 1. § (2) és (5) bekezdésében a
„szervnek minõsülnek:” szövegrészek helyébe a „szerv”
szöveg, (2) bekezdés b) pontjában az „a Kormány kabinet-
jei” szövegrész helyébe az „a kormánybizottságok” szö-
veg, c) pontjában az „a kormánybizottságok” szövegrész
helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg, (3) bekez-
désében a „szervnek minõsül:” szövegrész helyébe a
„szerv” szöveg, (4) bekezdésében a „Kormányhivatalnak
minõsül” szövegrész helyébe a „Kormányhivatal” szöveg,
4. § (2) bekezdésében a „jóváhagyásának” szövegrész he-
lyébe a „jóváhagyásának vagy kiadásának” szöveg, 31. §
(2) és (4) bekezdésében az „a miniszterelnök által rende-
letben” szövegrész helyébe az „a miniszter részletes fel-
adat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben” szöveg,
31. § (2) bekezdésében az „Országgyûlés ülésén és az Eu-
rópai Unió kormányzati részvétellel mûködõ intézményei-
ben” szövegrész helyébe az „Országgyûlés ülésén” szö-
veg, 53. § (2) bekezdésében a „négy” szövegrész helyébe a
„tíz” szöveg, 57. § (1) bekezdésben az „egyetemi” szöveg-
rész helyébe a „felsõfokú” szöveg, 68. § (1) bekezdésében
az „a kabinetfõnök” szövegrész helyébe a „szakállamtit-
kárként vagy fõosztályvezetõként a kabinetfõnök” szöveg,
69. § (3) bekezdésében a „fõosztályvezetõ-helyettes” szö-
vegrész helyébe a „közvetlenül a fõosztályvezetõ, illetve
olyan fõosztályvezetõ-helyettes” szöveg, 70. § (2) bekez-
désében az „a miniszterelnök irányítja” szövegrész helyé-

be az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtitkár
irányítja” szöveg, 72. § (1) bekezdésében az „a miniszter-
elnök jóváhagyását követõen a kormányhivatalt felügyelõ
miniszter” szövegrész helyébe az „a kormányhivatal veze-
tõje készít elõ, és a kormányhivatalt felügyelõ minisz-
ter – a miniszterelnök jóváhagyását követõen – ” szöveg,
76. § (3) bekezdésében az „a minisztert” szövegrész helyé-
be az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezetõ államtit-
kárt, a minisztert” szöveg, a „ , valamint” szövegrész he-
lyébe az „a kormányhivatal felügyeletét ellátó minisztert,
valamint” szöveg, 80. § (3) bekezdésében a „szakállamtit-
kárrá” szövegrész helyébe az „államtitkárrá vagy szakál-
lamtitkárrá” szöveg

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény
15. § (2) bekezdésében az „országos hatáskörû” szöveg-
rész helyébe a „központi államigazgatási” szöveg,

b) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 10. § b) pontjában a „minisztériumok és az országos
hatáskörû” szövegrész helyébe a „miniszterek és az állam-
igazgatási” szöveg, 14. §-át megelõzõ alcímben az „Az
illetékes miniszter és az országos hatáskörû” szövegrész
helyébe az „A központi államigazgatási” szöveg,
14. §-ában az „Az illetékes miniszter és az illetékes orszá-
gos hatáskörû” szövegrész helyébe az „A központi állam-
igazgatási” szöveg, 26. § k) pontjában az „országos hatás-
körû” szövegrész helyébe az „országos illetékességgel el-
járó” szöveg,

c) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
14. § (1) bekezdés felvezetõ szövegében az „az országos
hatáskörû” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 14. § (1) be-
kezdés a) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalnál,” szö-
vegrész helyébe a „központi államigazgatási szerveknél”
szöveg, az „ , a minisztériumoknál, valamint országos ha-
táskörû szerveknél foglalkoztatottak” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatottak” szöveg,

d) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
25. § (1) bekezdésében a „minisztériumok, országos hatás-
körû szervek” szövegrész helyébe a „miniszterek” szöveg

lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „országos ha-
táskörû és egyéb” szövegrész,

b) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
56. §-ának „központi” szövegrésze, valamint a 60. §
(1) bekezdés e) pontja,

c) a polgárõrségrõl szóló 2006. évi LII. törvény 6. §
(1) bekezdés d) pontjában a „– helyi, területi és országos
hatáskörû –” szövegrész,
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d) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 43. § (5) bekezdés b) pontjában az „országos ha-
táskörû” szövegrész,

e) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
9. § (3) bekezdésében az „országos hatáskörû” szövegrész,

f) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
342. § (1) bekezdésében az „(országos hatáskörû szerv ve-
zetõje)” szövegrész,

g) az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Gaz-
dasági Versenyhivatal, a Közbeszerzések Tanácsa,” és „az
Országos Rádió és Televízió Testület,” szövegrész, 9. §
(5) bekezdése, 10. § (2) bekezdésében a „jogszabályt elõ-
készítõ” szövegrész, 22. § (1) bekezdés c) pontja,

h) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 4. § 20. pontjában az „országos hatáskörû és egyéb”
szövegrész,

i) a közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §
(1) bekezdés a) pontjában a „megyei, fõvárosi” szövegrész,

j) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekez-
dés c) pontja,

k) az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõ-
mozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 13. § (1) be-
kezdésében az „országos hatáskörû” szövegrész, 13. §
(2) bekezdése,

l) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vény 7. § 20. pont a) alpontjában az „országos hatáskörû és
egyéb” szövegrész,

m) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõsé-
gû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egysze-
rûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés
b) pontjában az „a 2. §-ban meghatározott esetben” szö-
vegrész
hatályát veszti.

Kormányhivatalokra vonatkozó törvénymódosítások

3. § (1) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény
4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban:
KSH) szakmailag önálló kormányhivatal, amelynek költ-
ségvetése önálló költségvetési fejezetet képez.”

(2) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tagokat és az elnököt határozott idõtartamra a mi-
niszterelnök bízza meg. A megbízásra az elõterjesztést – a
KSH elnökének javaslata alapján – a KSH felett felügyele-
tet gyakorló miniszter teszi meg.”

(3) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. §
(3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben sza-
bályozza]

„c) az országos statisztikai adatgyûjtési programot,
összeállításának eljárási rendjét, és az adatszolgáltatási
kötelezettséget.”

(4) A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. §
(2) bekezdés i) pontjában az „az Állami Bankfelügyelet”
szövegrész helyébe az „a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete” szöveg lép.

(5) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.
évi XXXIII. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a szellemi tulajdon
védelméért felelõs kormányhivatal. A Magyar Szabadalmi
Hivatal elnökét a miniszterelnök, két elnökhelyettesét az
elnök javaslatára a felügyeletet gyakorló miniszter nevezi
ki és menti fel.”

(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl
szóló 1999. évi CXXIV. törvény 1. § (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) kormányhivatal.”

(7) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal kormányhivatal.”

(8) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a tevékenységérõl – a külön törvényben
meghatározottak szerint – beszámol a Kormánynak, vala-
mint tájékoztatja az Országgyûlés feladatkörében érintett
bizottságát. A tájékoztatást a Hivatal honlapján közzé kell
tenni.”

4. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 5. §

(1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés e) pontjában a „jóváha-
gyásra történõ elõterjesztése,” szövegrész, továbbá 8. §
(6) bekezdésében az „a KSH elnökének elõterjesztése
alapján,” szövegrész, 12–14. §-a, 26. §-a (3) bekezdés
e) pontja,

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
1999. évi CXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése, 1. § (4) be-
kezdés második mondata, 1/A. §-a, 6/A. §-a az azt megelõ-
zõ alcímmel együtt, 9/C. § (1) bekezdés a) pontjában az
„a Felügyelet szervezeti és mûködési szabályzatának elké-
szítése,” szövegrész,

c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
7. § (5) bekezdés b) pontja,

d) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontjában az
„Irodája” szövegrész, 75. §-a az azt megelõzõ alcímmel
együtt, 77. § (3)–(6) bekezdése, 78–79. §-a, 80. §
(1)–(2) bekezdése, valamint 81. §-a
hatályát veszti.
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II. Fejezet

KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOKRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

5. § (1) A települési önkormányzatok többcélú kistérsé-
gi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény a következõ
13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a köz-
igazgatási hivatalt vagy hivatalokat rendeletben jelölje
ki.”

(2) A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû ren-
delet 18. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

„(1) A kisajátítási eljárást a közigazgatási hivatal foly-
tatja le.

(2) A kisajátítási eljárás kérelemre indul. Az azonos cél-
ra irányuló, több ingatlant érintõ kisajátítási kérelmet a
közigazgatási hivatal egy eljárásban köteles elbírálni.

(3) A közigazgatási hivatal a kérelem alapján köteles el-
bírálni, hogy a kisajátítás közérdeket szolgál-e, a közérde-
kû célt a kisajátítani kért ingatlanon indokolt-e megvalósí-
tani, s fennállnak-e a kisajátítás egyéb feltételei. E feltéte-
lek hiányában a kérelmet el kell utasítani.”

(3) A kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû ren-
delet 19. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A közigazgatási hivatal határozata ellen közigazga-
tási úton fellebbezésnek helye nincs, a fél azonban a kisa-
játítási határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti.”

(4) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 3. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az anyakönyvvezetõ tevékenysége felett a köz-
igazgatási hivatal gyakorol felügyeletet.”

(5) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az elemi csapás vagy rendkívüli hóakadály elhá-
rítása egységes, központi irányítást nem igényel, a védeke-
zés és mentés irányítása – az érdekeltek bevonásával – a
polgármester vagy a fõpolgármester, illetõleg a közigazga-
tási hivatal feladata.”

(6) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 8. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A közigazgatási hivatal
a) felügyeletet gyakorol a helyi nyilvántartási tevé-

kenység felett;
b) ellenõrzi a személyes adatok védelmének érvénye-

sülését, szükség esetén helyreállítja a törvényes állapotot.
(2) A közigazgatási hivatal a nyilvántartás mûködteté-

sével kapcsolatos technikai feltételek biztosítása során
közremûködik a nyilvántartás adatkezelésének és adat-
szolgáltatásának megszervezésében.”

(7) Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak ön-
kormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 31. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„31. § (1) A közigazgatási hivatal vezetõje, a fõpolgár-
mester és a polgármester, illetve a megyei közgyûlés elnö-
ke a bizottság igénye szerint rendelkezésre bocsátja a dön-
téséhez szükséges adatokat, iratokat, segíti a bizottság
ügyviteli feladatainak ellátását.

(2) A bizottság ügyiratait a közigazgatási hivatal keze-
li.”

(8) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 14. § k) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[14. § A nyilvántartás szervei az általuk kezelt adatokat
az alábbi forrásból gyûjtik:]

„k) a jegyzõ, a közigazgatási hivatal, a központi szerv,
valamint a bíróságok nyilvántartási eljárás tárgyában ho-
zott határozatai;”

6. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 30. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az adatkezelés törvényességének ellenõrzésére a
közigazgatási informatikáért felelõs miniszter a központi
szervnél, a közigazgatási hivatal vezetõje közigazgatási
hivatalnál adatvédelmi felelõst nevez ki.”

(2) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
26. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A jegyzõ határozata ellen – a közigazgatási hatósá-
gi eljárás általános szabályai szerint – a közigazgatási hi-
vatalhoz, annak határozata ellen a bírósághoz lehet jogor-
voslattal fordulni. A határozatot a bíróság megváltoztat-
hatja.”

(3) A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII.
törvény a „Felhatalmazó rendelkezések” alcímet követõen
a következõ 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 13. §
(1) bekezdése szerinti szervet vagy szerveket rendeletben
jelölje ki.”

7. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tör-

vényerejû rendelet 38. § (1) és (3) bekezdésében a „terüle-
tileg illetékes fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal veze-
tõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

b) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 2. §
(1) bekezdésében a „vezeti” szövegrész helyébe a „ , vala-
mint – az anyakönyvvezetõ számára e törvény által bizto-
sított jogokat gyakorolva – az anyakönyvi ügyekért felelõs
miniszter által rendeletben kijelölt szerv vezeti” szöveg,
3. § (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási
hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hi-
vatal” szöveg, 10. § (4) bekezdésében a „bevándoroltként”
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szövegrész helyébe a „bevándoroltként, letelepedettként”
szöveg, 10. § (6) bekezdésében és 41. § (4) bekezdésében a
„bevándorolt” szövegrész helyébe a „letelepedett” szöveg,
12. § (2) bekezdésében a „számának” szövegrész helyébe
az „azonosítójának” szöveg, 23. § (4) és (6) bekezdésében
az „az elõterjesztés helye szerint illetékes közigazgatási
hivatal” szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatal”
szöveg, 41/B. § (2) bekezdés aa) alpontjában a „település”
szövegrész helyébe a „szerv” szöveg, 41/B. § (3) bekezdés
d) pontjában és 41/D. § (1) bekezdés a) pontjában a „me-
gyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg, 41/C. § (2) bekezdés
c) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal, va-
lamint a központi anyakönyvi szerv vezetõje” szöveg,
41/D. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei (fõvárosi)
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg,

c) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
67. § (1) bekezdés e) pontjában a „megyei (fõvárosi) köz-
igazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg,

d) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 17. § (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei köz-
igazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„Kormány által rendeletben kijelölt szervnek (közigazga-
tási hivatal)” szöveg, 33/A. § (6) bekezdésében, 95. §
a) pontjában és 97. § a) pontjában a „fõvárosi, megyei köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 42. § (3) bekezdésében a „fõ-
városi, megyei közigazgatási hivatal vezetõjének, aki”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak, amely”
szöveg, 52. § (2) bekezdésében és 105. §-ában a „megyei
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, 63/C. § (1) bekezdésében
a „fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész he-
lyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 92/C. § (6) bekez-
désében a „fõvárosi, a megyei közigazgatási hivatal veze-
tõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
92/C. § (6) bekezdésében a „fõvárosi, a megyei közigazga-
tási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalt” szöveg, 98. §-át megelõzõ „A fõvárosi, megyei
közigazgatási hivatal” alcím helyébe az „A közigazgatási
hivatal” alcím, 98. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei
közigazgatási hivatal (továbbiakban: közigazgatási hiva-
tal)” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
98. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõje a
fõvárosban és a megyében” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 98. § (3) bekezdésében, vala-
mint 99. § (1) és (2) bekezdésében a „közigazgatási hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 98. § (4) és (5) bekezdésében a „közigazgatási hi-
vatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, 99. § (1) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a „közigazgatási hi-
vatalt” szöveg,

e) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 1. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi köz-
igazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, 30/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „fõvá-
rosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30/B. § (4)
és (7) bekezdésében, valamint 64/A. § (4) bekezdésében a
„fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 30/B. §
(4) bekezdésében a „fõvárosi, megyei közigazgatási hiva-
tal vezetõje útján kezdeményezheti, aki” szövegrész he-
lyébe a „közigazgatási hivatal útján kezdeményezheti,
amely” szöveg, 30/B. § (7) bekezdésében a „fõvárosi, me-
gyei közigazgatási hivatalvezetõ” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, 31/A. § (1) bekezdésében
és (2) bekezdés a) pontjában, valamint 44. § (2) bekezdé-
sében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalnál” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szöveg, 33. §
(6) bekezdésében, 62. § (4) bekezdésében, 62/A. §-ában a
„fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok” szövegrészek
helyébe a „közigazgatási hivatalok” szöveg, 45. § (7) be-
kezdésében a „fõvárosi közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 46. § (1) bekez-
dés felvezetõ szövegében, valamint b) és c) pontjában, to-
vábbá 63. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdés
d) pontjában a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
64/A. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei közigazga-
tási hivatalok vezetõinek” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási hivatalok” szöveg,

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) be-
kezdésében és 30. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg,

g) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. §
(5) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási hiva-
tal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, a „megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõ-
jének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szö-
veg,

h) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tör-
vény 4/A. § (1) bekezdésében a „lakóhelye szerint illeté-
kes megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalban a hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 24. § (4) bekezdés e) pontjában a „közigazgatási
hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalnak” szöveg,

i) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.
évi LXXVII. törvény 30/B. § (4) bekezdésében az „az ille-
tékes közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe az „a köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 30/O. § (1) bekezdésében a
„fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész he-
lyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/H. § (1) bekez-
désében és 60/M. § b) pontjában a „fõvárosi, megyei köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
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igazgatási hivatal” szöveg, 60/H. § (2) bekezdésében az
„az önkormányzat székhelye szerinti közigazgatási hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe az „a Kormány által kijelölt
közigazgatási hivatal” szöveg, 60/I. § (1) és (4) bekezdésé-
ben, valamint 60/J. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 60/I. § (2) és (3) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/J. § (1) bekezdésében
a „közigazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalt” szöveg, 62. § (1) bekezdésében a
„megyei, fõvárosi közigazgatási hivatalok vezetõinek”
szövegrész helyébe a „közgazgatási hivatal” szöveg,

j) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
84. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) közigazgatási
hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal-
nál” szöveg, 84. § (10) bekezdésében és 95/A. § (5) bekez-
dés b) pont ba) alpontjában a „közigazgatási hivatal veze-
tõje” szövegrészek helyébe a „közigazgatási hivatal” szö-
veg, 84. § (10) bekezdésében a „közigazgatási hivatal ve-
zetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 93. § (4) bekezdésében és 95/A. § (5) bekezdés
b) pont ba) alpontjában a „közigazgatási hivatal vezetõjé-
nél” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál” szö-
veg, 133. § (3) bekezdésében a „megyei közigazgatási hi-
vatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szö-
veg,

k) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 88. §
(1) bekezdésében a „fõvárosi, illetõleg megyei közigazga-
tási hivatal vezetõjének (a továbbiakban: a hivatal vezetõ-
je)” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
88. § (2) bekezdésében és 88/A. § (1) bekezdésében a „hi-
vatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, 88/C. § (1) és (2) bekezdésében a „hivatal
vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg,

l) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései-
rõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 7. § (1) bekezdésében a „fõváro-
si, megyei közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész he-
lyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 13. § (5) bekezdé-
sében a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

m) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 94/C. §
(1) bekezdés b) pontjában a „megyei közigazgatási hivata-
loknál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnál”
szöveg, 94/C. § (3) bekezdésében a „megyei közigazgatási
hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal-
nál” szöveg,

n) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 10. § (3) bekezdésében a „székhe-
lyük szerinti megyei közigazgatási hivatal vezetõje” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10. §
(3) bekezdésében, 10/G. § (2) bekezdésében, valamint
16. § (11) és (12) bekezdésében a „megyei közigazgatási

hivatal vezetõje” szövegrészek helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, 10/A. § (4) bekezdésében, 12. § (7) be-
kezdésében, a „székhely szerint illetékes megyei közigaz-
gatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatal” szöveg, 10/A. § (4) bekezdésében és 16. §
(13) bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetõje” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 10/D. §
(1) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „megyei közigazga-
tási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”
szöveg, 15. § (11) bekezdésében a „székhely szerint illeté-
kes fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 15. § (15) be-
kezdésében és 16. § (10) bekezdésében a „székhely szerint
illetékes fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
15/B. § (10) bekezdésében a „fõvárosi közigazgatási hiva-
tal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
15/B. § (13) bekezdésében a „Fõvárosi Közigazgatási Hi-
vatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hiva-
tal” szöveg, 16. § (12) és (16) bekezdésében a „megyei
közigazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalt” szöveg, 16. § (13) bekezdésében a
„közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, 16. § (14) bekezdésében a
„közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatalnak” szöveg, 23/C. § (7) bekezdésé-
ben a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 27. §
(1) bekezdés n) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazga-
tási hivataloknak” szövegrész helyébe a „közigazgatási hi-
vataloknak” szöveg,

o) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (5) bekezdésében és
14. § (2) bekezdés g) pontjában a „megyei, fõvárosi köz-
igazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatalt” szöveg, 10. § (4) bekezdés a) pontjá-
ban a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõjét”
szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg,
17. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási
hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi

XXXII. törvény 39. § (3) bekezdésében az „az illetékes
közigazgatási hivatal vezetõjét” szövegrész helyébe az „a
közigazgatási hivatalt” szöveg,

b) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 103/A. § (1) be-
kezdés c) pontjában a „megyei közigazgatási hivatalok-
nál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivataloknál”
szöveg, 103/A. § (3) bekezdésében a „megyei közigazga-
tási hivatalnál” szövegrész helyébe a „közigazgatási hiva-
talnál” szöveg,

c) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (11) bekezdésében az „az
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illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szö-
vegrész helyébe az „a közigazgatási hivatalnak” szöveg,
30. § (7) bekezdésében az „az ingatlan fekvése szerinti
illetékes megyei, fõvárosi közigazgatási hivatal vezetõje”
szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatal” szöveg,
30. § (8) bekezdésében a „megyei, fõvárosi közigazgatási
hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalnak” szöveg,

d) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997.
évi CXXXII. törvény 17. § (5) bekezdésében a „megyei
(fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje (a továbbiakban:
hivatal vezetõje)” szövegrész és a „hivatal vezetõje” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmû-
ködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 13. § (3) be-
kezdés d) pontjában a „fõvárosi, megyei közigazgatási hi-
vatal vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, 13. § (4) bekezdésében a „fõvárosi, me-
gyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyé-
be a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 20. § (1) bekezdé-
sében a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõjé-
nek, aki” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak,
amely” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a „fõvárosi, me-
gyei közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg,

f) a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI.
törvény 6. § (1) és (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei
közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrészek helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, 18. § (2) bekezdésében a
„közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg,

g) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 6. §-ában a „megyei, fõvárosi közigaz-
gatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazga-
tási hivatal” szöveg,

h) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 39. § (5) bekezdésében a „megyei közigazgatási hi-
vatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szö-
veg,

i) a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes
kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény 4. § (2) bekez-
dés c) pontjában a „fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal
vezetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal-
nak” szöveg, 5. § b) pontjában a „fõvárosi, megyei köz-
igazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatal” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „fõvárosi, me-
gyei közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg,

j) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17. § (10) bekezdésében az „az illetékes
megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõje” szöveg-
rész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

k) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 327. § (1) bekezdés d) pontjában a „fõvárosi, megyei

közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatá-
si hivatal” szöveg,

l) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 28. § (2) bekezdésében a „lakóhely
szerinti megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatalhoz” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatalhoz” szöveg,
29. § (1) bekezdésében a „lakóhely szerinti megyei (fõvá-
rosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 55. § (4) bekezdés a) pontjában
a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész
helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

m) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 7. § (3) bekez-
dés d) pontjában a „megyei közigazgatási hivatal vezetõjé-
nek” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
7. § (6) bekezdésében a „megyei közigazgatási hivatal ve-
zetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal-
nak” szöveg, 12. § (1) bekezdésében az „az illetékes me-
gyei közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyé-
be a „közigazgatási hivatalnak” szöveg, 12. § (2) bekezdé-
sében a „megyei közigazgatási hivatal vezetõje” szövegré-
szek helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,

n) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 20. § (5)
és (6) bekezdésében, 23. § (3) bekezdés a) pontjában,
107. § (2) bekezdésében, valamint 152. § (3) bekezdésé-
ben a „közigazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe
a „közigazgatási hivatal” szöveg, 20. § (5) bekezdésében a
„közigazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg,

o) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 31. § (1) bekezdésében az „az ingatlan fekvése sze-
rinti megyei (fõvárosi) közigazgatási hivatal vezetõjénél”
szövegrész helyébe az „a közigazgatási hivatalnál” szö-
veg,

p) az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „megyei
(fõvárosi) közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg, 15. § (1) bekezdésében a
„fõvárosi, megyei közigazgatási hivatal vezetõjén” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási hivatalon” szöveg, mel-
léklet „II. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok”
cím alatti táblázatának 2. sorában a „megyei (fõvárosi)
közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási hivatalok” szöveg,

q) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII.
törvény 45. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) köz-
igazgatási hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatal” szöveg, 45. § (5) bekezdésében a „köz-
igazgatási hivatal vezetõjének” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hivatal” szöveg
lép.

8. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

törvény 33/A. § (1) bekezdés i) pontjában, 96. § c) pontjá-
ban, 103. § (3) bekezdésében a „fõvárosi, megyei” szöveg-
rész, 70. § (3) bekezdésében a „megyei” szövegrész,
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b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (2) be-
kezdés c) pontjában, 7/B. § b) pontjában az „elsõ fokú”
szövegrész, 7/A. § (2) bekezdésében az „elsõ fokon” szö-
vegrész, 9. § (1) bekezdésében az „országos illeté-
kességgel” szövegrész,

c) a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 23. § (4) bekezdés második mondata,

d) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 6. § a) pontja,

e) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 19. §
g) pontja,

f) a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 1999.
évi CVIII. törvény,

g) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2004. évi LXXV. törvény 23. § (5) és
(6) bekezdése
hatályát veszti.

III. Fejezet

AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOKRA VONATKOZÓ
TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

9. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról
és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rende-
let az alábbi 42/A. §-sal egészül ki:

„42/A. § (1) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügye-
kért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a
névviselés, a névváltoztatás, az anyakönyvezés és a házas-
ságkötési eljárás, továbbá az anyakönyvi szakvizsga rész-
letes szabályait.

(2) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelõs
miniszter, hogy rendeletben jelölje ki a hazai anyakönyve-
zést végzõ hatóságot.”

(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 9. § (2) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A központi szerv
a) gondoskodik a személyi azonosító képzésérõl;
b) kezeli a nyilvántartás adatállományát és biztosítja a

nyilvántartásban kezelt adatok helyességét;
c) a törvényben meghatározott feltételek fennállása

esetében, e törvény vagy külön jogszabály szerint hatáskö-
rébe tartozó esetben – adatszolgáltatást teljesít a nyilván-
tartásból;

d) ellátja a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, vala-
mint a személyazonosító igazolvány kiadásával és nyil-
vántartásával kapcsolatos, külön jogszabályban hatáskö-
rébe utalt hatósági feladatokat;

e) mûködteti a nyilvántartás informatikai rendszerét;

f) a miniszter és a közigazgatási informatikáért felelõs
miniszter jóváhagyásával adatfeldolgozót bízhat meg
egyes adatfeldolgozási mûveletek, technikai feladatok el-
végzésével;

g) a polgárnak a személyazonosító igazolványban sze-
replõ adatai alapján történõ azonosítása, illetõleg azok iga-
zolása céljából a személyazonosító igazolvány nyilvántar-
tásban kezeli a 29. § (3) bekezdése szerinti adatokat, to-
vábbá a személyazonosító igazolvány elvesztésére, illetve
találására utaló adatokat, valamint a személyazonosító iga-
zolvány elvételének vagy bevonásának tényét és követke-
zõ indokait:

ga) a szabadságvesztés, kényszergyógykezelés, vagy
pénzbírságot helyettesítõ elzárás letöltésének megkezdé-
sét, az õrizetbe vagy elõzetes letartóztatásba vételt,

gb) a Magyar Köztársaság területének külföldi letele-
pedés szándékával történõ elhagyását,

gc) a bevándorlási engedély visszavonását, illetõleg a
menekült jogállás megszûnését,

gd) a magyar állampolgárság megszûnését,
ge) a tulajdonos halálát;
h) kezeli a központi okmánytárat.”

10. § (1) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV. törvény 3. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„3. § Az e törvényben meghatározott adatkezelési és ha-
tósági feladatokat a központi közúti közlekedési nyilván-
tartó szerv (a továbbiakban: nyilvántartó), valamint – az
okmánytár, az elõzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás
és a történeti állomány adatait kivéve – a körzetközponti
feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje
(a továbbiakban: körzetközponti jegyzõ) látja el.”

(2) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény 4. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„4. § A nyilvántartó feladat- és hatásköre:
a) szakmai ellenõrzést gyakorol az e törvényben meg-

határozott közlekedési igazgatási, valamint a parkolási
igazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása fe-
lett;

b) kezeli a nyilvántartás adatállományát és biztosítja a
nyilvántartásban kezelt adatok helyességét, a feltárt adat-
hibák megszüntetése érdekében – az érintett szerv útján
vagy saját hatáskörben – intézkedik a nyilvántartás adatai-
nak javítására;

c) a nyilvántartásból a törvényben meghatározott felté-
telek fennállása esetében adatszolgáltatást teljesít;

d) eljár az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, továb-
bá a külön jogszabályban hatáskörébe utalt közlekedési
igazgatási ügyekben;

e) az f) pontban meghatározott közremûködõk igény-
bevételével végzi a jármûvek elõzetes eredetiségvizsgála-
tát;

f) ellenõrzi a jármûvek elõzetes eredetiségvizsgálatá-
ban közremûködõ vizsgáló állomások tevékenységét;
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g) a külföldrõl behozott használt jármû származásel-
lenõrzési nyilvántartásba vételét követõen, az elsõ ma-
gyarországi forgalomba helyezését megelõzõen a jármû
származását ellenõrzi, és ennek érdekében:

ga) jogosult a nemzetközi körözési nyilvántartásból,
valamint más külföldi hatóság nyilvántartásából adatot
igényelni,

gb) jogosult, az Európai Unión kívüli országok részére
nemzetközi szerzõdés, viszonosság alapján, illetve az
Európai Unió tagállamának közlekedési nyilvántartása
felé a 9. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat
továbbítani,

gc) a ga) pontban meghatározott adatigénylés lehetõsé-
gének hiányában,, illetve annak kiegészítése céljából jo-
gosult a jármû- és okmányazonosító, valamint mûszaki
adatok átadásával technikai adatok beszerzésére, illetõleg
a körözés tényének a nemzeti nyilvántartásokban történõ
ellenõrzésére külön jogszabály szerint közremûködõ
igénybevételére.”

(3) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése a következõ
j) ponttal egészül ki:

[A külön jogszabályban meghatározott körzet-központi
feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõje:]

„j) a vezetõi engedélyt határozattal visszavonja, ha jár-
mûvezetõ nyilvántartott pontjainak száma – a nyilvántartó
szerv értesítése szerint – eléri vagy meghaladja a 18-at, és
rendelkezik az addig nyilvántartott pontok nullára csök-
kentése iránt.”

(4) A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.
évi LXXXIV. törvény 41. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„41. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közúti
közlekedési nyilvántartási szervet rendeletben kijelölje.”

(5) A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény a következõ 15/A. §-sal egé-
szül ki:

„15/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben jelölje ki a közlekedési elõéleti pontrendszert nyilván-
tartó szervet vagy szerveket.”

(6) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép, egyidejûleg a bekezdés az alábbi i) ponttal egészül
ki:

[(3) Felhatalmazást kap]
„d) a közlekedésrendészetért felelõs miniszter, hogy a

közlekedésrendészeti intézkedések végrehajtásának mód-
ját;”

„i) a közlekedésrendészetért felelõs miniszter, hogy a
közúti jármûvek vezetésére jogosító engedély, a törzs-
könyv, a gépjármû hatósági engedélye és jelzése gyártásá-
nak, forgalmazásának, kiadásának, használatának szabá-
lyait, helyszíni elvételük és visszavonásuk feltételeit, az
engedélyek és jelzések tartalmi, formai követelményét, va-
lamint a megkülönböztetõ és figyelmeztetõ jelzés felszere-

lésének, engedélyezésének szabályait, használatuk és
visszavonásuk rendjét”
[rendeletben állapítsa meg.]

(7) A bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 5. §-a he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) A bûntettesek, a kényszerintézkedés alatt állók,
a büntetõeljárás alatt állók, a DNS-profilok nyilvántartá-
sát, illetve a daktiloszkópiai- és fényképnyilvántartást a
bûnügyi nyilvántartó szerv kezeli és ellátja az adatfeldol-
gozási feladatokat.

(2) A bûnügyi nyilvántartó központi hatóságként végzi
a bûnügyi nyilvántartásban szereplõ adatoknak az Európai
Unió más tagállamával való cseréjével összefüggõ adatfo-
gadási és adatátadási, illetõleg egyéb nemzetközi kötele-
zettségen alapuló adatkezelési feladatokat.”

(8) A bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény a követ-
kezõ 63/A. §-sal egészül ki:

„63/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben jelölje ki a bûnügyi nyilvántartó szervet vagy szerve-
ket.”

(9) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 234. §-a c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

[234. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„c) a kötvénynyilvántartó szerv vagy szervek kijelölé-

sét”
[rendeletben állapítsa meg.]

11. § (1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„d) a központi szerv kijelölését.”

(2) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
a következõ 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben jelölje ki az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendel-
kezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ szervet vagy szer-
veket.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény

4/A. § (5) bekezdésében az „a Belügyminisztérium Köz-
ponti Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala
(a továbbiakban: Belügyminisztérium Központi Nyilván-
tartó Hivatala)” szövegrész helyébe az „az egyéni vállal-
kozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartá-
sát vezetõ szerv” szöveg, 4/B. § (1) bekezdés e) pontjában
az „a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatalát” szövegrész helyébe
az „az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállal-
kozók nyilvántartását vezetõ szervet” szöveg, 4/B. §
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(2) bekezdésében az „a Belügyminisztérium Központi
Nyilvántartó Hivatala” szövegrész helyébe az „az egyéni
vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ vállalkozók nyil-
vántartását vezetõ szerv” szöveg,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (1) be-
kezdésében a „9. §-ban meghatározott – az egész országra
kiterjedõ illetékességgel mûködõ – központi hivatal” szö-
vegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartását kezelõ központi szerv (a továbbiak-
ban: központi szerv)” szöveg, 9. § (1) bekezdésében a
„belügyminiszter irányítása alatt álló önálló központi hi-
vatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a
„központi szerv” szöveg, 9. § (3) bekezdésében, 17. §
(4)–(6) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 37. §
(4) bekezdésében, 48. § (1)–(3) bekezdésében a „Hivatal”
szövegrész helyébe a „központi szerv” szöveg, 9. § (4) be-
kezdésében az „a Belügyminisztérium állampolgársági és
névváltoztatási ügyeket intézõ szerve” szövegrész helyébe
az „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv, a névváltoz-
tatási ügyeket intézõ szerv, az anyakönyvi ügyekért felelõs
miniszter által rendeletben kijelölt szerv” szöveg, 18. §
(1) bekezdésében a „Központi Hivataltól” szövegrész he-
lyébe a „központi szervtõl” szöveg, 18. § (2) bekezdésé-
ben, 21. § k) pontjában a „Hivataltól” szövegrész helyébe a
„központi szervtõl” szöveg, 26. § (5) bekezdésében, 30. §
(7) bekezdésében a „Hivatallal” szövegrész helyébe a
„központi szervvel” szöveg,

c) a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
81. § (1) bekezdésében az „az Országos Személyiadat- és
Lakcímnyilvántartó Hivataltól” szövegrész helyébe az „a
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból” szöveg,

d) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 28. §-ában a „személyiadat- és lakcímnyil-
vántartás központi szerve” szövegrész helyébe a „polgá-
rok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását ke-
zelõ központi szerv” szöveg,

e) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
14. § (4) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilván-
tartás területi rendszerének üzemeltetõjét vagy központi
hivatalát” szövegrész helyébe a „polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szer-
vet” szöveg, 16. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésé-
ben a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hi-
vatalával” szövegrész helyébe a „polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi
szervvel” szöveg, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (2)–(4) be-
kezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 99/D. § (5) bekezdé-
sében, 99/E. § (1) és (4) bekezdésében, 99/G. § (1) bekez-
désében, 99/H. §-ában a „személyiadat- és lakcímnyilván-
tartás központi hivatala” szövegrész helyébe a „polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ
központi szerv” szöveg, 18. § (5) bekezdésében a „szemé-
lyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalától” szö-
vegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcí-

mének nyilvántartását kezelõ központi szervtõl” szöveg,
45. § (4) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilván-
tartás központi hivatalán” szövegrész helyébe a „polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ
központi szervén” szöveg, 99/F. §-ában a „személyiadat-
és lakcímnyilvántartás központi hivatalának” szövegrész
helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szervnek” szöveg, 120. §
(1) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás
központi hivatala vagy területi szerve” szövegrész helyébe
a „polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tását kezelõ szerv” szöveg,

f) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 9/B. § (1) bekezdés c) és g) pontjában,
(4) bekezdésében, 25. §-ában, 33/A. § (1) bekezdésében a
„Hivatal” szövegrész helyébe a „nyilvántartó” szöveg,

g) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-
vény 11. § (4) bekezdésében, „a Belügyminisztérium Köz-
ponti Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivata-
la” szövegrész helyébe az „az egyéni vállalkozói igazol-
vánnyal rendelkezõ vállalkozók nyilvántartását vezetõ
szerv” szöveg,

h) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában
a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivata-
lának” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak
és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervnek”
szöveg, 85. § (3) bekezdésében a „személyiadat- és lak-
címnyilvántartás központi hivatala” szövegrész helyébe a
„polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-
sát kezelõ szerv” szöveg,

i) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 105. § (3) bekezdésében a „Belügy-
minisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész
helyébe az „a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási köt-
vényeket nyilvántartó szerv (a továbbiakban: kötvénynyil-
vántartó szerv)” szöveg, 105. § (5) bekezdésében, 107. §
(1) és (2) bekezdésében, 108. §-ában a „Hivatal” szöveg-
rész helyébe a „kötvénynyilvántartó szerv” szöveg, 107. §
(2), (3) és (4) bekezdésében a „Hivatalt” szövegrész helyé-
be a „nyilvántartó hatóságot” szöveg 157. § (1) bekezdés
l) pontjában a „Hivatallal” szövegrész helyébe a „kötvény-
nyilvántartó szervvel” szöveg,

j) a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányza-
tok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. tör-
vény 2. számú melléklet 4. pontjában a „BM Központi
Adatfeldolgozó Nyilvántartó és Választási Hivatal” szö-
vegrész helyébe az „a polgárok személyi adatainak és lak-
címének nyilvántartását kezelõ központi szerv” szöveg,

k) az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló
2003. évi CXIII. törvény 48. § (6) bekezdésében a „szemé-
lyiadat- és lakcímnyilvántartás központi hivatalával” szö-
vegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartását kezelõ központi szervvel” szöveg,
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l) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 80. § (2) be-
kezdésének második mondatában a „Belügyminisztérium
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hi-
vatalát” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatai-
nak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv”
szöveg,

m) a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter irányítása alatt álló, a közúti közlekedési
nyilvántartást végzõ központi hivatal (a továbbiakban: Hi-
vatal) szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „közleke-
dési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (a továbbiak-
ban: nyilvántartó szerv)” szöveg, 7. §-ában a „Nyilvántar-
tó” szövegrész helyébe az „a nyilvántartó szerv értesítése
alapján a közlekedési igazgatási hatóság” szöveg,

n) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 160. §
(5) bekezdésében a „személyiadat- és lakcímnyilvántartás
központi szervénél” szövegrész helyébe a „polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ köz-
ponti szervnél (a továbbiakban: központi nyilvántartó)”
szöveg, 160. § (9) bekezdés a) pontjában a „személyiadat-
és lakcímnyilvántartás központi szerve” szövegrész helyé-
be a „központi nyilvántartó” szöveg,

o) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
24. §-ában a „Belügyminisztériumnak a belügyminiszter
által kijelölt szerve” szövegrész helyébe a „Kormány által
kijelölt központi útiokmány-nyilvántartó szerv” szöveg
lép.

12. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-

vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 6. § (2) be-
kezdése és 10. §-a, 47. § (3) és (5) bekezdése,

b) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63. §
a) pontja,

c) a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdése
hatályát veszti.

IV. Fejezet

A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK JOGAIRÓL
SZÓLÓ 1993. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

13. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII.
törvény 35. § (2) bekezdésében, 39/B. § (6) bekezdésében
a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal” szövegrészek
helyébe a „nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos
állami feladatok ellátásáért felelõs szerv” szöveg, 55/A. §
(4) bekezdésében a „Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hiva-
tal mindenkori elnöke” szövegrész helyébe a „Kormány

által kijelölt személy” szöveg, 62. § (1) bekezdésében a
„Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal” szövegrész he-
lyébe a „nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos ál-
lami feladatok ellátásáért felelõs, kormányrendeletben ki-
jelölt államigazgatási szerv” szöveg lép.

V. Fejezet

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ
1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

14. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a sza-
bálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 3. §-ában
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a
„megye székhelyén mûködõ vámhivatal, Pest megyében a
Budakörnyéki Vámhivatal, a fõvárosban a Vám- és Pénz-
ügyõrség Fõvárosi Szabálysértési Hivatala” szövegrész
helyébe a „vámhatóság” szöveg, 38. § (5) bekezdésében és
147. § (6) bekezdésében a „nemzeti park igazgatóság” szö-
vegrész helyébe a „védett természeti területek természet-
védelmi kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 76. § (2) bekez-
désében a „vámszervezet” szövegrészek helyébe a „vám-
hatóság” szöveg, 83. § (3) bekezdésében a „személyi adat-
és lakcímnyilvántartás központi szervét vagy az utolsó is-
mert lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes helyi
szervét” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatait
és lakcímét nyilvántartó hatóságot” szöveg, 116. § (2) be-
kezdés a) pontjában a „megyei (fõvárosi) közigazgatási hi-
vatal vezetõje” szövegrész helyébe a „közigazgatási hiva-
tal” szöveg, 116. § (2) bekezdés c) pontjában az „országos
hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „központi hivatal”
szöveg, 116. § (4) bekezdésében az „az igazságügyminisz-
terhez” szövegrész helyébe az „a szabálysértési szabályo-
zásért felelõs miniszterhez” szöveg, 116. § (5)–(6) bekez-
désében az „az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „a szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter” szö-
veg, 134. § (2) bekezdés e) pontjában a „növény-egészség-
ügyi és talajvédelmi állomás és az állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ állomás, valamint a hatósági minõ-
ség-ellenõrzõ szervezetek” szövegrész helyébe a „talajvé-
delmi hatóság, az állategészségügyi hatóság, valamint az
élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg, 134. § (2) bekezdés
f) pontjában a „felügyelet” szövegrész helyébe a „hatóság”
szöveg, 140. § (3) bekezdésében a „bányahatóság” szö-
vegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, a „munka-
biztonsági és munkaügyi felügyelõ” szövegrész helyébe a
„munkavédelmi hatóság és a munkaügyi hatóság” szöveg,
147. § (1) bekezdés a) pontjában a „természetvédelmi ha-
tóság” szövegrész helyébe a „természetvédelmi államigaz-
gatási szerv” szöveg, 147. § (5) bekezdésében a „nemzeti
park igazgatósága” szövegrész helyébe a „védett termé-
szeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv”
szöveg, 155. § (5) bekezdésében az „a Szerencsejáték Fel-
ügyelet és a fogyasztóvédelmi felügyelõség” szövegrész

214 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



helyébe az „az állami adóhatóság és a fogyasztóvédelmi
hatóság” szöveg, 164. §-ában a „vám- és pénzügyõrség”
szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 167. § (1) be-
kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„szabálysértési szabályozásért felelõs miniszter” szöveg,
167. § (2) bekezdésében az „az igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „az igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, 167. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs mi-
niszter” szöveg, az „igazságügyminiszterrel” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszterrel” szöveg
lép.

15. § (1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX.
törvény 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„35. § A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysérté-
si ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják

a) a határõrség;
b) az egészségügyi államigazgatási szerv;
c) a fogyasztóvédelmi hatóság;
d) a bányafelügyelet;
e) a munkaügyi hatóság és a munkavédelmi hatóság;
f) a Nemzeti Hírközlési Hatóság;
g) a védett természeti területek természetvédelmi keze-

léséért felelõs szerv;
h) az állami adóhatóság;
i) a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a szabály-
sértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 34. § (2) bekez-
dése, 38. § (4) bekezdése és 38. § (5) bekezdés második
mondata hatályát veszti.

VI. Fejezet

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért
felelõs szerv

16. § (1) A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai inno-
vációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kormányzati TTI stratégiát a kutatás-fejlesztésért
és technológiai innovációért felelõs miniszter dolgozza ki
és koordinálja annak megvalósítását.”

(2) A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innováció-
ról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. §-a a következõ
f) ponttal egészül ki:

[34. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben szabályozza:]

„f) a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért
felelõs szerv vagy szervek kijelölését.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról

szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 6. § (1) és (2) bekezdé-

sében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnö-
kével” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és tech-
nológiai innovációért felelõs miniszterrel” szöveg, 15. §
(4) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatal elnöke” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért
és technológiai innovációért felelõs szerv” szöveg,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 16. § (3) bekezdés
a) pontjában a „Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
elnöke” szövegrész helyébe a „kutatás-fejlesztésért és
technológiai innovációért felelõs szerv vezetõje” szöveg,

c) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 8. § (7) bekezdésében, 10. § (3) be-
kezdésében és 11. § (8) bekezdésében a „Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal elnöke” szövegrész helyébe a
„kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelõs
szerv” szöveg, 10. § (3) bekezdése d) pontjában a „dönt”
szövegrész helyébe a „döntési javaslatot terjeszt a minisz-
ter elé” szöveg
lép.

17. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról

szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdésében
az „ , illetve a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal”
szövegrész,

b) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 10. § (2) bekezdése
hatályát veszti.

VII. Fejezet

AGRÁRIGAZGATÁS

A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény módosítása

18. § A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 4/A. § (1) bekezdésében az „az illeté-
kes megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal (a továb-
biakban: FM hivatal)” szövegrész helyébe az „a mezõgaz-
dasági igazgatási szerv” szöveg, 4/A. § (2) bekezdésében,
4/B. § (5)–(6) bekezdésében, 9/A. § (2) bekezdésében,
9/B. § (3) és (5) bekezdésében, 9/C. § (1), (3) és (5) bekez-
désében, 9/D. § (1)–(4) bekezdésében, 10. § (1) és (2) be-
kezdésében, 11/B. § (2) bekezdésében, 12/B. § (1) és
(3) bekezdésében, 12/C. § (1) bekezdésében, 13. § (4) be-
kezdésében az „az FM hivatal” szövegrészek helyébe az „a
mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 4/A. § (3) bekez-
dés c) pontjában, 9/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „az
FM hivatalt” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági
igazgatási szervet” szöveg, 4/B. § (2) bekezdésében az „az
FM hivatallal” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági
igazgatási szervvel” szöveg, 5/B. § (1) bekezdésében az
„az illetékes földmûvelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban:
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FM hivatal)” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági
igazgatási szervhez” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „az
illetékes megyei FM hivatal” szövegrész helyébe az „a
mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 7/A. § (4) bekez-
désében, 9/A. § (4) bekezdésében az „az illetékes FM hi-
vatalt” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági igazgatá-
si szervet” szöveg, 7/A. § (4) bekezdésében az „Az FM hi-
vatal” szövegrész helyébe az „A mezõgazdasági igazgatá-
si szerv” szöveg, 8. § (3) bekezdésében a „megyei (fõváro-
si) kárrendezési és kárpótlási hivatalnak (a továbbiakban:
hivatal)” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóságnak”
szöveg, 8. § (3) bekezdés harmadik mondatában a „hiva-
tal” szövegrész helyébe a „kárpótlási hatóság” szöveg,
9/B. § (1) és (3) bekezdésében. 9/D. § (2) bekezdésében az
„az FM hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a mezõgazda-
sági igazgatási szervhez” szöveg, 9/B. § (2) és (6) bekez-
désében, 9/C. § (7) bekezdésében, 9/D. § (2) bekezdésé-
ben, 9/D. § (3) bekezdésében az „Az FM hivatal” szöveg-
részek helyébe az „A mezõgazdasági igazgatási szerv”
szöveg, 9/C. § (10) bekezdésében az „az illetékes FM hi-
vatalnál a Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hi-
vatalhoz címezve” szövegrész helyébe az „a mezõgazda-
sági igazgatási szervhez” szöveg, 9/D. § (2) bekezdésében
a „Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban:
NFA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalap kezelé-
séért felelõs szerv (a továbbiakban: földalapkezelõ szerv)”
szöveg, 9/D. § (2) bekezdésében az „Az NFA” szövegré-
szek helyébe az „A földalapkezelõ szerv” szöveg, 9/D. §
(3) és (5) bekezdésében, 12. § (6) bekezdésében az „az
NFA” szövegrészek helyébe az „a földalapkezelõ szerv”
szöveg, 9/D. § (5) bekezdésében az „az FM hivatali” szö-
vegrész helyébe az „a mezõgazdasági igazgatási szervi”
szöveg, 11. § (5) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) föld-
mûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „mezõgazda-
sági igazgatási szerv” szöveg, 11. § (6) bekezdésében a
„földmûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „mezõ-
gazdasági igazgatási szerv” szöveg, 11/B. § (2) bekezdésé-
ben a „megyei kárrendezési hivatal” szövegrész helyébe a
„kárpótlási hatóság” szöveg, 11/B. § (5) bekezdésében a
„területileg illetékes FM hivatalt” szövegrész helyébe a
„mezõgazdasági igazgatási szervet” szöveg, 12. § (3) be-
kezdésében a „területileg illetékes közúti igazgatósággal
és közlekedési felügyelettel” szövegrész helyébe a „közúti
igazgatásért felelõs szervvel és a közlekedési hatósággal”
szöveg, 12. § (3) bekezdésében a „hivatallal” szövegrész
helyébe a „kárpótlási hatósággal” szöveg, 13. § (3) bekez-
désében a „hivatalnál” szövegrész helyébe a „kárpótlási
hatóságnál” szöveg lép.

19. § A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 7/A. § (5) bekezdésében az „az FVM
Költségvetési Irodának, valamint” szövegrész, 7/A. §
(7) bekezdése, 10. § (1) bekezdésében a „szakhatóság be-
vonásával” szövegrész, 11/A. §-a, 12/F. § (9) bekezdésé-
ben a „ , valamint az érintett szakhatóságok” szövegrész,
13. § (2) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

A halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény módosítása

20. § (1) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 11. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A pályázati kiírást a halászati hatóság írja ki, és
gondoskodik annak a helyben szokásos módon, a szak-
lapokban, valamint a miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában történõ közzétételérõl.”

(2) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 44. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„44. § (1) A halászati hatóság a vízminõség, illetõleg a
vízi élõvilág védelme érdekében hivatalból vagy a vízügyi
hatóság, illetve a felügyelõség kezdeményezésére a halá-
szati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy idõle-
gesen megtilthatja.”

(3) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. § A halászattal összefüggõ irányítási feladatokat a
halgazdálkodásért felelõs miniszter az érintett miniszte-
rekkel együttmûködve látja el.”

(4) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 48. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:

[A halászati felügyelõ hatósági feladatainak ellátása
során]

„i) engedélyezi halfaj külföldrõl származó egyede vagy
ennek továbbtenyésztésébõl származó utódja telepítését.”

(5) A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 56. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a halászati
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a halászat-
ról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 2. §
(3) bekezdésében a „földmûvelésügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „halgazdálkodásért felelõs miniszter” szö-
veg, 19. § (1) bekezdésében az „az elsõ fokú” szövegrész
helyébe az „a” szöveg, 19. § (3) bekezdésében az „az
igénylõ lakóhelye szerinti elsõ fokú” szövegrész helyébe
az „a” szöveg, 21. § (4) bekezdésében az „a bíróság, illetõ-
leg a halvédelmi bírságot kiszabó halászati hatóság köteles
az elkövetõ lakóhelye szerint illetékes” szövegrész helyé-
be az „és a bíróság köteles a” szöveg, 26. § (1) bekezdésé-
ben az „az elsõfokú” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
31. § (1) bekezdésében a „miniszter állami feladatként”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 33. § (3) bekez-
désében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisz-
ter” szöveg, 45. §-át megelõzõ alcímében a „miniszter”
szövegrész helyébe a „halgazdálkodásért felelõs minisz-
ter” szöveg, 46. § (1) bekezdésében az „irányítási” szöveg-
rész helyébe az „irányítási, szervezési” szöveg, 48. §
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(1) bekezdés felvezetõ szövegében a „halászati felügyelõ
szervezési feladatkörében” szövegrész helyébe a „halásza-
ti hatóság” szöveg, 48. §-át megelõzõ alcímében, 48. §
(2) bekezdés felvezetõ szövegében a „halászati felügyelõ”
szövegrész helyébe a „halászati hatóság” szöveg lép.

21. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a halá-
szatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 6. §
harmadik mondata, 24. § (5) és (6) bekezdésében a „me-
gyei” szövegrész, 36. § (1) bekezdésében a „területileg
illetékes” szövegrész, 38. § (3) bekezdésében a „– termé-
szeti és országos jelentõségû védett természeti területen a
felügyelõség, helyi jelentõségû védett természeti területen
a jegyzõ, a fõvárosban a fõjegyzõ természetvédelmi szak-
hatósági hozzájárulásával kiadott –” szövegrész, 43. §-a,
46. § (1) bekezdés b), d)–f) pontja, 46. § (4) bekezdése,
56. § (1) bekezdés f) pontja és i) pontjában az „az elsõ fokú
halászati hatóság illetékességi területét,” szövegrész hatá-
lyát veszti.

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

22. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló
2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés c) pontjában
az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 2. §
(3) bekezdés d) és m) pontjában az „az illetékes” szöveg-
rész helyébe az „a hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, 2. §
(3) bekezdés f) pontjában a „területileg illetékes szakható-
sággal” szövegrész helyébe a „feladatkör szerint érintett
hatósággal” szöveg, 19. § (9) bekezdésében a „megyei nö-
vényvédelmi szolgálatoknak” szövegrész helyébe a „nö-
vényvédelmi szervnek” szöveg, 29. § (1) bekezdésében a
„földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szöveg-
rész helyébe a „növényvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg, 30. § (3) bekezdésében a „központi költségvetés
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejeze-
tében” szövegrész helyébe a „központi költségvetésben”
szöveg lép.

23. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló
2000. évi LXXXIV. törvény 13. § (1) bekezdésében az
„ , ezek országos, területi vagy helyi szervezeteiben” szö-
vegrész hatályát veszti.

A hegyközségekrõl szóló
1994. évi CII. törvény módosítása

24. § A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
5. § (5) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 50. § (1) be-
kezdésében, 55/A. § (2) bekezdésében, 57. § (1),
(3)–(4) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 65. §-ában

az „a földmûvelésügyi” szövegrészek helyébe az „az ag-
rárpolitikáért felelõs” szöveg, 17/A. § (2) bekezdésében az
„az illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalnak” szöveg-
rész helyébe az „a mezõgazdasági igazgatási szervnek”
szöveg, 34. §-ában az „az illetékes megyei földmûvelés-
ügyi hivatal és állami természetvédelmi hatóság, valamint
az Országos Borminõsítõ Intézet” szövegrész helyébe az
„a mezõgazdasági igazgatási szerv, a természetvédelmi
hatóság, a borászati hatóság” szöveg, 36. §-ában az „a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Or-
szágos Borminõsítõ Intézet, az Országos Borszakértõ Bi-
zottság” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter, a borászati hatóság” szöveg, a „minisztérium”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 40. § (5) bekez-
désében a „megyei földmûvelésügyi hivatalnak” szöveg-
rész helyébe a „mezõgazdasági igazgatási szervnek” szö-
veg, 55/A. § (2) bekezdésében, 65. § a) pontjában az „a
pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 57. § (2) bekezdésé-
ben az „A földmûvelésügyi” szövegrészek helyébe az „Az
agrárpolitikáért felelõs” szöveg, a „megyei földmûvelés-
ügyi hivatalok” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági
igazgatási szerv” szöveg, 57. § (3) bekezdésében a „me-
gyei földmûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „me-
zõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 65. § a) és d) pont-
jában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „helyi
önkormányzatokért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény módosítása

25. § (1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szõlõ termõhelyi kataszterét a Kormány által ren-
deletben kijelölt szerv vezeti (a továbbiakban: termõhelyi
katasztert vezetõ szerv). A kataszter módosításáról szóló
határozatot meg kell küldeni az illetékes hegyközségnek és
a települési önkormányzat jegyzõjének is, aki azt hirdet-
ményként közzéteszi. A termõhelyi kataszter rendszerét az
agrárpolitikáért felelõs miniszter rendeletben szabályozza.”

(2) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 23. § (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A forgalomba hozatali engedély kérelemhez csatol-
ni kell a származási bizonyítványt. Származási bizonyít-
vány hiányában vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a
borászati hatóság forgalomba hozatali engedélyt nem ad.”

(3) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 40. § (6) bekezdés helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) A borászati hatóság ellenõrzi az ültetvényberuhá-
zásokat és ültetvénykivágásokat.”
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(4) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés m) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter, hogy rendeletben megállapítsa]

„m) a védett eredetû borok minõsítésének eljárási szabá-
lyait és az eljáró hatóság vagy hatóságok kijelölését;”

(5) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a a következõ új (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a termõhelyi katasztert vezetõ szervet vagy szerveket,
b) a borászati hatóságot vagy hatóságokat,

rendeletben jelölje ki.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a szõlõter-
mesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII.
törvény 2. § 5. pontjában az „a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg, 2. § 17. pontjában az „az
Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (a továbbiak-
ban: OMMI)” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési
hatóság” szöveg, 2. § 18. pontjában, 40. § (1) bekezdés
d) pontjában, 43. § (2) bekezdésében az „az OMMI” szö-
vegrészek helyébe az „a növénytermesztési hatóság” szö-
veg, 3. § (3) bekezdésében a „minisztériumnak” szöveg-
rész helyébe a „termõhelyi katasztert vezetõ szervnek”
szöveg, a „minisztérium” szövegrész helyébe a „termõhe-
lyi katasztert vezetõ szerv” szöveg, 5. § (4) bekezdésében
az „állami elismerésre az OMMI” szövegrész helyébe az
„a növénytermesztési hatóság” szöveg, 7. § (1) bekezdésé-
ben a „Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Köz-
ponti Hivatala (a továbbiakban: MVH Központi Hivata-
la)” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági és vidékfejlesz-
tési támogatási szerv” szöveg, 7. § (2) bekezdésében az „az
illetékes MVH Központi Hivatalához” szövegrész helyébe
az „a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv-
nek” szöveg, 7. § (5) bekezdésében az „Az MVH Központi
Hivatala” szövegrész helyébe az „A mezõgazdasági és vi-
dékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, az „a körzeti föld-
hivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ható-
ságnak” szöveg, az „az OMMI-nak is” szövegrész helyébe
az „a növénytermesztési hatóságnak” szöveg, 8. § (1) be-
kezdésében a „s” szövegrész helyébe az „és” szöveg, 8. §
(1) bekezdés b) pontjában az „az MVH Központi Hivatalá-
nak” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági és vidékfej-
lesztési támogatási szervnek” szöveg, c) pontjában a
„Földmérési és Távérzékelési Intézetnek” szövegrész he-
lyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási
szervnek” szöveg, 9. §-ában az „az illetékes nö-
vény-egészségügyi és talajvédelmi állomás” szövegrész
helyébe az „a talajvédelmi hatóság” szöveg, 10. § (1) be-
kezdésében, 43. § (1) bekezdésében az „az MVH Központi
Hivatala” szövegrészek helyébe az „a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 11. § (1) bekez-
désében az „az MVH” szövegrész helyébe az „a mezõgaz-

dasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 11. §
(4) bekezdésében az „az MVH-nak” szövegrész helyébe
az „a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv-
nek” szöveg, 12. §-ában a „Földmérési és Távérzékelési
Intézet” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformati-
kai államigazgatási szerv” szöveg, 20. § (1) bekezdésében,
21. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 24/A. §
(1) bekezdésében, 28. §-ában, 29. § (1)–(3) bekezdésében,
40. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében,
48. § (3)–(4) bekezdésében, 50. § (4) bekezdésében, 51. §
(4) bekezdésében, 53. § (3) bekezdésében az „az OBI” szö-
vegrészek helyébe az „a borászati hatóság” szöveg, 21. §
(2) bekezdésében az „OBI-minõsítés” szövegrész helyébe
az „a borászati hatóság minõsítése” szöveg, 24. § (2) be-
kezdésében az „az OBI-t” szövegrész helyébe az „a borá-
szati hatóságot” szöveg, 24/A. § (1) bekezdésében, 24/A. §
(6) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésében, 40. § (5) bekez-
désében, 41. § (1) bekezdésében, 44. § (1) és (3) bekezdé-
sében, 48. § (2) és (7) bekezdésében, 50. § (2) bekezdésé-
ben, 51. § (1)–(2) bekezdésében az „Az OBI” szövegré-
szek helyébe az „A borászati hatóság” szöveg, 24/A. §
(4) bekezdésében az „a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium fejezeten” szövegrész helyébe az „az ag-
rárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetén” szöveg, 24/A. § (6) bekezdésé-
ben, 25. § (3) bekezdésében az „az OBI-t” szövegrészek
helyébe az „a borászati hatóságot” szöveg, 25. § (2) bekez-
désében, 32. § (4) bekezdésében az „az OBI-nak” szöveg-
részek helyébe az „a borászati hatóságnak” szöveg, 30. §
(2) bekezdésében az „az OBI-hoz” szövegrész helyébe az
„a borászati hatóságnak” szöveg, 40. § (1) bekezdés
b) pontjában az „az MVH központi hivatala és kirendeltsé-
gei” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági és vidékfej-
lesztési támogatási szerv” szöveg, 41. § (1) bekezdésében
az „ellenõrzõ hatóság képviselõi” szövegrész helyébe az
„e törvényben foglalt hatósági ellenõrzési feladatot ellátó
személyek” szöveg, 40. § (4) bekezdésében az „Az MVH
Központi Hivatala” szövegrészek helyébe az „A mezõgaz-
dasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 43. §
(1) bekezdésében az „az OMMI kezdeményezi az MVH
Központi Hivatalánál” szövegrész helyébe az „a növény-
termesztési hatóság a mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szervnél kezdeményezi” szöveg, 43. § (2) be-
kezdésében az „az MVH Központi Hivatalát” szövegrész
helyébe az „a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga-
tási szervet” szöveg, 44. § (2) bekezdésében a „területi fel-
ügyelõ” szövegrész helyébe a „borászati hatóság köztiszt-
viselõje” szöveg, 46. § (1) bekezdésében az „ellenõrzõ ha-
tóság területi felügyelõi” szövegrész helyébe az „e tör-
vényben foglalt hatósági ellenõrzési feladatot ellátó sze-
mélyek” szöveg, 48. § (1) bekezdésében az „adóhatósá-
got” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg,
48. § (7) bekezdésében az „a Magyar Közlönyben” szö-
vegrész helyébe a „közzéteszi honlapján” szöveg, 49. §
(1) bekezdésében a „helyi önkormányzat jegyzõjénél”
szövegrész helyébe a „kereskedelmi hatóságnál” szöveg,
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49. § (2) és (4) bekezdésében a „jegyzõ” szövegrész helyé-
be a „kereskedelmi hatóság” szöveg, 50. § (1) bekezdésé-
ben az „az OBI-nál” szövegrész helyébe az „a borászati
hatóságnál” szöveg, 57. § (1) bekezdésében az „a földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az
agrárpolitikáért felelõs” szöveg, 57. § (2) bekezdésében az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópo-
litikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

26. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a szõlõ-
termesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény 2. § 26. pontjában az „és a Bor Eredetvé-
delmi Bizottságának felterjesztése” szövegrész, 7. §
(1) bekezdés második mondata, 7. § (3)–(4) bekezdése,
40. § (3) bekezdése hatályát veszti.

Az élelmiszerekrõl szóló
2003. évi LXXXII. törvény módosítása

27. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az
élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény a követ-
kezõ 20/A. §-sal egészül ki:

„20/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben

a) jelölje ki az élelmiszerbiztonsági szervet vagy szer-
veket,

b) jelölje ki a magyar Codex munka szakmai irányítását
végzõ szervet és annak mûködési rendjét,

c) szabályozza a Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának
rendjét.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az élelmi-
szerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 6. § (1) bekez-
désében az „illetékes megyei (fõvárosi) állat-egészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ állomásnak (a továbbiakban: állo-
más)” szövegrész helyébe az „élelmiszerbiztonsági szerv-
nek” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztériumnál” szövegrész helyébe
az „az élelmiszerbiztonsági szervnél” szöveg, 8. § (2) be-
kezdésében az „Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplál-
kozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) szakvéle-
ménye alapján a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szerv szakvéleménye alapján az élelmiszerbiztonsági
szerv” szöveg, 8/A. §-ában az „OÉTI” szövegrész helyébe
az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 11. §
(1) bekezdés a) pontjában az „Országos Élelmiszervizsgá-
ló Intézet és az állomások” szövegrész helyébe az „élelmi-
szerbiztonsági szerv” szöveg, 11. § (1) bekezdés d) pontjá-
ban a „Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat, a me-
gyei növény- és talajvédelmi szolgálatok, valamint a nö-
vényvédelmi igazgatás szervezetének keretében mûködõ
Zöldség-Gyümölcs Minõség-ellenõrzési Szolgálat” szö-
vegrész helyébe a „növényvédelmi szerv” szöveg, 11. §
(1) bekezdésében a „látják el” szövegrész helyébe a „látja
el” szöveg, 12. §-ában az „a Magyar Élelmiszer-biztonsági

Hivatal” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonsági
szerv” szöveg, 13. § (2) bekezdésében az „élelmiszer-vál-
lalkozás telephelye szerint területileg illetékes megyei
egészségbiztosítási pénztárt” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szervet” szöveg, 15. § (1) bekezdésé-
ben az „intézet esetében az országos tisztifõorvos” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv ese-
tében annak” szöveg, 16. § (2) bekezdésében a „Codex
Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság” szövegrész he-
lyébe a „Kormány által kijelölt szerv” szöveg, 19. §
b) pontjában az „a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiz-
tonságért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg, 19. § felvezetõ szövegében az „A földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter a Magyar Élelmiszer-
könyv Bizottság javaslata alapján” szövegrész helyébe az
„Az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter” szöveg,
19. § a) pontjában az „– a gazdasági és közlekedési minisz-
ter, az egészségügyi miniszter, valamint az ifjúsági, csa-
ládügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter egyetérté-
sével –” szövegrész helyébe az „– a kereskedelemért fele-
lõs miniszterrel, az egészségügyért felelõs miniszterrel,
valamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterrel egyet-
értésben –” szöveg, 20. § (3) bekezdés felvezetõ szövegé-
ben az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
hogy az egészségügyi miniszterrel, valamint az ifjúsági,
családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszterrel”
szövegrész helyébe az „az élelmiszerbiztonságért felelõs
miniszter, hogy az egészségügyért felelõs miniszterrel, va-
lamint a fogyasztóvédelemért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 20. § (3) bekezdés a) pontjában a „gazdasági és közle-
kedési miniszterrel” szövegrész helyébe a „kereskedele-
mért felelõs miniszterrel” szöveg, 20. § (3) bekezdés
e) pontjában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 20. §
(4) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter, hogy az egészségügyi miniszterrel együttes
rendeletben, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, vala-
mint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszterrel” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbizton-
ságért felelõs miniszter, hogy az egészségügyért felelõs
miniszterrel együttes rendeletben, a kereskedelemért fele-
lõs miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért felelõs
miniszterrel” szöveg, 20. § (5) bekezdésében az „a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy az ifjúsá-
gi, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter, va-
lamint az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter, hogy a fo-
gyasztóvédelemért felelõs miniszter, valamint az egész-
ségügyért felelõs miniszter” szöveg, 20. § (6) bekezdésé-
ben az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
hogy az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszterrel” szövegrész helyébe az „az élelmiszerbizton-
ságért felelõs miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 20. § (8) bekezdésében az
„egészségügyi miniszter, hogy a földmûvelésügyi és vi-
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dékfejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, család-
ügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszterrel” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter, hogy az
élelmiszerbiztonságért felelõs miniszterrel, valamint a fo-
gyasztóvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg, 20. §
(9) bekezdésében az „egészségügyi miniszter, hogy a gaz-
dasági és közlekedési miniszterrel, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, család-
ügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszterrel” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter, hogy a
kereskedelemért felelõs miniszterrel, az élelmiszerbizton-
ságért felelõs miniszterrel, valamint a fogyasztóvédele-
mért felelõs miniszterrel” szöveg, 20. § (10) és (11) bekez-
désében az „egészségügyi miniszter, hogy a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe
az „egészségügyért felelõs miniszter, hogy az élelmiszer-
biztonságért felelõs miniszterrel” szöveg, 20. § (12) be-
kezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter, hogy
az egészségügyi miniszterrel, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszterrel, valamint az ifjúsági, családügyi,
szociális és esélyegyenlõségi miniszterrel” szövegrész he-
lyébe a „kereskedelemért felelõs miniszter, hogy az egész-
ségügyért felelõs miniszterrel, az élelmiszerbiztonságért
felelõs miniszterrel, valamint a fogyasztóvédelemért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 20. § (13) bekezdésében a „gaz-
dasági és közlekedési miniszter, hogy a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe a „ke-
reskedelemért felelõs miniszter, hogy az élelmiszerbizton-
ságért felelõs miniszterrel” szöveg, 20. § (14) bekezdésé-
ben az „egészségügyi miniszter, hogy a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszterrel, valamint a gazdasági és
közlekedési miniszterrel” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyért felelõs miniszter, hogy az élelmiszerbiztonsá-
gért felelõs miniszterrel, valamint a kereskedelemért fele-
lõs miniszterrel” szöveg lép.

28. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az élel-
miszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény 16. § (3) és
(4) bekezdése, 18. §-a hatályát veszti.

A növényfajták állami elismerésérõl,
valamint a szaporítóanyagok elõállításáról

és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény módosítása

29. § (1) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozatalá-
ról szóló 2003. évi LII. törvény 23. § (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A növénytermesztési hatóság
a) nyilvántartást vezet a növényfajták állami elismerés-

re történõ bejelentésérõl;
b) elvégzi vagy elvégezteti az állami elismerésre beje-

lentett növényfajták fajtavizsgálatát, illetve a növényfaj-
ta-oltalomra bejelentett növényfajták kísérleti vizsgálatát;

c) ellátja a Fajtaminõsítõ Bizottság titkársági feladatait;
d) elõterjesztést készít a Fajtaminõsítõ Bizottság részé-

re a növényfajták állami elismerésére, annak meghosszab-
bítására, illetve visszavonására;

e) a Fajtaminõsítõ Bizottság állásfoglalása szerint kiadja
a növényfajták állami elismerésérõl, annak meghosszabbí-
tásáról, illetve visszavonásáról szóló határozatokat;

f) vezeti és közzéteszi a Nemzeti Fajtajegyzéket, a Le-
író Fajtajegyzéket, továbbá a Szállítói Fajtajegyzéket;

g) bejegyzi az új fajtafenntartókat;
h) minõsíti a szaporítóanyagokat és a törzsültetvényeket;
i) engedélyezi:
ia) az állami elismerésre bejelentett növényfajták egye-

di szaporítását,
ib) a szaporítóanyag szaporítási zárt körzetek kialakítását,
ic) a szaporítóanyag tételek átruházott jogkörben törté-

nõ minõsítését,
id) a fémzárolt szaporítóanyag tételek kiszerelését,
ie) a törzsültetvények létesítését, megszüntetését,
if) a faiskola és palántanevelõ üzem létesítését;
j) engedélyezheti a 15. § (1) bekezdésében foglaltak-

nak meg nem felelõ szaporítóanyag eseti felhasználását;
k) ellenõrzi:
ka) a növényfajták fajtafenntartásának eredményességét,
kb) a szaporítóanyagok elõállítását, feldolgozását, for-

galomba hozatalát, felhasználását,
kc) az átruházott jogkörben végzett szaporítóanyag-té-

tel minõsítést,
kd) a zárt körzetben az elõírt korlátozások betartását;
l) kiszabja a minõségvédelmi bírságot.”

(2) A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a sza-
porítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) szabályozza a minõségvédelmi bírság mértékét és

kiszabásának rendjét és
b) jelölje ki a növénytermesztési hatóságot vagy ható-

ságokat.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a növény-
fajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok
elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 2. § 9. pontjában a „hatósági feladatokat ellátó
intézetnél (a továbbiakban: minõsítõ intézet)” szövegrész
helyébe a „feladatokat ellátó hatóságnál (a továbbiakban:
növénytermesztési hatóság)” szöveg, 2. § 25. pontjában,
3. § (2) bekezdésében, 8. §-ában, 9. § (1) és (2) bekezdésé-
ben, 10. § (2) és (3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében,
12. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 14. § (1) és (3) bekezdé-
sében, 18. § (4) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében,
20. § (1) és (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdés felvezetõ
szövegében és a) pontjában, 23. § (3) bekezdésében, 24. §
b) pontjában, 26. § (2) bekezdésében, 27. §-ában, 28. § (1)
és (3) bekezdésében a „minõsítõ intézet” szövegrészek he-
lyébe a „növénytermesztési hatóság” szöveg, 7. § (1) be-
kezdésében, 14. § (3) bekezdésében a „minõsítõ intézet-
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hez” szövegrész helyébe a „növénytermesztési hatóság-
hoz” szöveg, 7. § (5) bekezdésében az „a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztériummal (a továbbiakban: mi-
nisztérium) vagy a minõsítõ intézettel” szövegrész helyé-
be az „az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) vagy a
növénytermesztési hatósággal” szöveg, 12. § (2) bekezdé-
sében, 19. § (1) bekezdésében a „minõsítõ intézetnek” szö-
vegrész helyébe a „növénytermesztési hatóságnak” szö-
veg, 18. § (3) bekezdésében a „minisztériumnak” szöveg-
rész helyébe a „növénytermesztési hatóságnak” szöveg,
15. § (2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében a „minisz-
térium” szövegrészek helyébe a „növénytermesztési ható-
ság” szöveg, 22. § felvezetõ szövegében a „minisztérium”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 28. § (3) bekez-
désében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisz-
ter” szöveg lép.

30. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a nö-
vényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanya-
gok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.
évi LII. törvény 22. § b)–e) pontja hatályát veszti.

A takarmányok elõállításáról,
forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló

2001. évi CXIX. törvény módosítása

31. § (1) A takarmányok elõállításáról, forgalomba ho-
zataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. tör-
vény 11. §-át megelõzõ alcím és 11. §-a helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„A miniszter és a takarmányozási hatóság feladatai

11. § (1) A miniszter
a) kinevezi a takarmány-adalékanyagok és az állatok

fehérje ellátásának javítására használható termék közössé-
gi engedélyezési és nyilvántartási eljárásának nemzeti re-
ferensét,

b) kijelöli a takarmány-ellenõrzés külön jogszabály
szerinti auditálását végzõ személyeket, illetve szervezetet,

c) irányítja a takarmányokkal és a létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási, ellenõrzési és
vizsgálati feladatok végrehajtását,

d) elõsegíti az új takarmányvizsgálati módszerek hono-
sítását és hazai elterjesztését,

e) gondoskodik az engedélyezési, nyilvántartásba véte-
li, ellenõrzési és takarmányvizsgálati stratégia folyamatos
fejlesztésérõl.

(2) A takarmányozási hatóság
a) kijelöli a hatósági ellenõrzések során vett takar-

mányminták vizsgálatait végzõ laboratóriumokat, és ezek
jegyzékét honlapján közzéteszi,

b) minõsíti, engedélyezi, nyilvántartja, valamint ellen-
õrzi az országban mûködõ takarmányvizsgáló laboratóriu-
mokat, valamint azok vizsgálatait,

c) mûködteti a takarmányvizsgálatok nemzeti referen-
cia laboratóriumát és ellátja annak külön jogszabályban
foglalt feladatait,

d) részt vesz a takarmányvizsgálati módszerek kialakí-
tásában és fejlesztésében,

e) véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi
szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondos-
kodik az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztésérõl,

f) nyilvántartja az országban mûködõ létesítményeket, va-
lamint az Európai Unió tagállamain kívüli országban mûkö-
dõ, az Európai Unióba takarmányt importáló takarmány-elõ-
állító üzemek Magyarországon bejegyzett képviselõit,

g) kijelöli és ellenõrzi a nyilvántartásba vételre kötele-
zett takarmány-elõállító üzemek nyilvántartásba vételéhez
szükséges vizsgálatok elvégzésére jogosult gazdálkodó
szervezeteket,

h) végzi az ellenõrzések során vett minták vizsgálati
eredményeinek országos értékelését a takarmány-bizton-
ság és -minõség vonatkozásában,

i) a hatósági takarmány-ellenõrzés tapasztalatairól és
helyzetérõl folyamatosan tájékoztatja a minisztert, elké-
szíti és a miniszternek megküldi a hatósági takarmány-el-
lenõrzés éves tapasztalatairól szóló jelentést,

j) gondoskodik a hatósági szakemberek képzésérõl,
k) az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra

vonatkozó gyors-vészjelzõ rendszerén keresztül Magyar-
országra érkezõ bejelentés alapján, továbbá a Magyaror-
szágon észlelt veszélyhelyzet esetén megteszi a szükséges
intézkedéseket.

(3) A takarmányozási hatóság engedélyezi
a) a takarmány-elõállító üzemeket,
b) eseti jelleggel az új takarmányok elõállítását, fel-

használását és behozatalát.
(4) A takarmányozási hatóság ellenõrzi
a) a gyógyszeres takarmányt vizsgáló laboratóriumo-

kat, az állatgyógyászati készítmények vizsgálata vonatko-
zásában,

b) a létesítményeket, azok mûködési engedélyében
foglaltak betartását,

c) a takarmányok elõállítását, tárolását, forgalomba ho-
zatalát, felhasználását és szállítását,

d) a takarmány-higiéniai elõírások betartását, a takar-
mányok biztonságát, összetételét, garantált beltartalmát,
mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentessé-
gét, nemkívánatos anyag tartalmának mértékét, csomago-
lását, jelölését,

e) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, doku-
mentációkat,

f) a takarmányok exportját, illetékességi területén való
átszállítását és importját a vámelõírások figyelembe-
vételével,

g) a forgalomba hozott és importált szálas- és tömegta-
karmányok tiltott anyagoktól való mentességét, valamint a
nemkívánatos anyag tartalmának mértékét,
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h) a takarmány-elõállító üzemekben bevezetett
HACCP rendszereket.

(5) A takarmányozási hatóság a vizsgálatok során
a) a vizsgálatok céljára térítésmentesen mintát vehet,
b) beléphet a létesítmények területére, a takarmányokra

vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációt ellenõrizheti,
és azokról – az üzemi, illetve üzleti titok védelmére vonat-
kozó szabályok betartásával – másolatot készíthet.

(6) E törvény rendelkezései nem érintik a piacfelügyele-
ti tevékenységre vonatkozó hatósági feladatok külön jog-
szabály szerinti ellátását.”

(2) A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozatalá-
ról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § A takarmányozási hatóság
a) a külön jogszabályban foglaltak szerint a laborató-

riumok mûködési engedélyét feltételhez köti, módosítja,
felfüggeszti, korlátozza, illetve visszavonja,

b) a külön jogszabályban foglaltak szerint az új takar-
mány eseti engedélyét felfüggeszti, újabb feltételhez köti,
módosítja, illetve visszavonja,

c) a takarmány-elõállító üzemek mûködési engedélyét
feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, illetve
visszavonhatja,

d) a takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthatja,
a takarmány elõállítását, tárolását, forgalmazását, felhasz-
nálását, szállítását, exportját, importját, illetékességi terü-
letén való átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja,
felfüggesztheti és megtilthatja, a környezetvédelmi és vám
elõírások figyelembevételével elrendelheti megsemmisí-
tését,

e) a külön jogszabályban foglaltak szerint csökkentheti
a takarmány értékét, felhasználását feltételhez kötheti, il-
letve módosíthatja, ha a takarmány összetevõi és beltartal-
mi értékei a megengedettnél nagyobb mértékben térnek el
a gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérõ okmá-
nyon feltüntetett értékektõl vagy a takarmány más módon
minõségében károsult,

f) meghatározhatja a megengedett határértéknél több
nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználá-
sának feltételeit, ellenõrzi azok betartását, és errõl tájékoz-
tatja a Szolgálat illetékes intézetét,

g) megtiltja a tiltott anyagot tartalmazó takarmány elõ-
állítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, exportját,
importját, illetékességi területén való átszállítását,

h) megtiltja az állatok egészségét közvetlenül, illetve
az ember egészségét közvetve veszélyeztetõ takarmány
elõállítását, forgalomba hozatalát, felhasználását, export-
ját, importját, illetékességi területén való átszállítását, il-
letve az ilyen takarmány felhasználása esetén azonnal érte-
síti az egészségügyi államigazgatási szervet,

i) megtilthatja a nem megfelelõ csomagolóeszköz és
szállítóeszköz használatát,

j) megtilthatja a jelölési elõírásoktól eltérõ takarmány
forgalomba hozatalát, illetve felhasználását,

k) szabálysértési eljárást kezdeményezhet.”

(3) A takarmányok elõállításáról, forgalomba hozatalá-
ról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény
18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a takarmányozási hatóság vagy hatóságok kijelölését,
b) a Kódex kiadásának rendjét

rendeletben szabályozza.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben

szabályozza
a) a takarmány-elõállító üzem mûködési engedélye

megszerzésének és a létesítmények nyilvántartásba vételé-
nek feltételeit és rendjét,

b) a takarmányok elõállításának, tárolásának, forga-
lomba hozatalának, felhasználásának, csomagolásának,
jelölésének, illetve vizsgálatának feltételeit,

c) az egészségügyért felelõs miniszterrel egyetértésben
a megengedettnél több nemkívánatos anyagot tartalmazó
takarmány felhasználásának feltételeit és rendjét,

d) a megengedettnél nagyobb mértékben a gyártmány-
lapban, illetve a jelölésen vagy a kísérõ okmányon feltün-
tetett értékektõl eltérõ vagy a minõségében károsult takar-
mány felhasználásának feltételeit és rendjét, illetve az ér-
tékcsökkentés kiszámításának módját, mértékét és össze-
gének felhasználását,

e) az új takarmányok engedélyezésének és nyilvántar-
tásba vételének, a nem engedélyezett és nyilvántartásba
nem vett takarmányok elõállítása, felhasználása és beho-
zatala eseti jellegû engedélyezésének, az engedélyek felté-
telhez kötésének, módosításának, felfüggesztésének és
megszüntetésének, valamint a takarmány-alapanyagok,
-adalékanyagok és elõkeverékek laboratóriumi vizsgála-
tainak feltételeit és rendjét,

f) a laboratóriumok takarmányvizsgálatára vonatkozó
engedély kiadásának feltételeit és rendjét,

g) az Európai Unió takarmányozási bizottságainak
munkájában részt vevõ magyar tagok kinevezését,

h) a nemzeti referens kinevezését, feladatait, mûködé-
sének feltételeit, illetve a takarmányozási hatóság felada-
tait az Európai Unió takarmányengedélyezési és -nyilván-
tartási eljárásában,

i) a takarmány-ellenõrzés, a takarmányvizsgálatok el-
lenõrzésének és a szükséges intézkedéseknek a rendjét,
valamint a mintavétel módját,

j) a takarmány-ellenõrzés információs rendszerének
mûködtetését,

k) a vizsgált mintával azonos tételt képezõ takarmány
fogalmát, valamint a minõségvédelmi bírság kiszámításá-
nak módját és mértékét,

l) a Kódex kötelezõ elõírásait,
m) a külgazdasági kapcsolatokért felelõs miniszterrel

egyetértésben a takarmányok exportjának, importjának,
országon való átszállításának feltételeit,

n) az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben a takarmányozási hatóságok által végzett engedélye-
zési, nyilvántartásba vételi és ellenõrzési vizsgálatok dí-
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jait, valamint az engedélyezési és nyilvántartásba vételi el-
járás díját,

o) az auditálás személyi, tárgyi feltételeit és rendjét,
p) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a

takarmányok exportjának, importjának, országon való át-
szállításának ellenõrzését.”

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a takarmá-
nyok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználá-
sáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében
az „– az ÁOGYTI és az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) illetékes inté-
zetének szakhatósági állásfoglalása alapján – az Állomás”
szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság” szö-
veg, 4. § (2) bekezdésében az „Az Állomás” szövegrész
helyébe az „A takarmányozási hatóság” szöveg, 6. §
(2) bekezdésében, 16. § (1) és (4) bekezdésében az „az Ál-
lomás” szövegrész helyébe az „a takarmányozási hatóság”
szöveg, 8. §-ában az „az OMMI” szövegrész helyébe az „a
takarmányozási hatóság” szöveg, 10. § (3) bekezdésében
az „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési” szövegrész he-
lyébe az „Az élelmiszer-biztonságért felelõs” szöveg,
10. § (3) bekezdésében a „jegyzékét a minisztérium” szö-
vegrész helyébe a „jegyzékét az általa vezetett minisz-
térium” szöveg, 16. § (4) bekezdésében a „minisztérium”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

32. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a takar-
mányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és felhasz-
nálásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 3. §-át megelõzõ
alcím és 3. §-a, 4. § (2) bekezdésében az „ , és errõl az
ÁOGYTI-t tájékoztatja” szövegrész, 8. § második monda-
ta, 10/A. §-át megelõzõ alcím és 10/A. §-a, 12. §-a, 15. §-a
hatályát veszti.

A vad védelmérõl,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló

1996. évi LV. törvény módosítása

33. § (1) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, vala-
mint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 27. §
(3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[(3) A vadászati jog (1) bekezdés b) pontja szerinti ha-
szonbérbe adása esetén:]

„b) a vadászati hatóságnak az az ügyintézõje, aki az
érintett tulajdonos, illetve tulajdonosok közössége tör-
vényes képviselõjeként a haszonbérleti szerzõdést megkö-
tötte, a vadászati hatóság által pályázat alapján kiválasztott
haszonbérlõ, illetve vadászatra jogosult ügyében nem gya-
korolhat hatósági jogkört,”

(2) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 91. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„91. § Vad, vadhús felvásárlásakor, feldolgozásakor,
forgalomba hozatalakor a beszerzési forrásról a miniszter

által rendeletben elõírt módon naprakész nyilvántartást
kell vezetni. A nyilvántartás vezetését a vadászati, az ál-
lat-egészségügyi, valamint az egészségügyi államigazga-
tási szerv jogosult ellenõrizni.”

(3) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekez-
dése a következõ c) ponttal egészül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi miniszter
arra, hogy]

„c) a vadászvizsga részletes tartalmi feltételeit és a vizs-
gaszabályzatot”
[rendeletben állapítsa meg.]

(4) A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a vadá-
szati hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a vad vé-
delmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 1. § (2) bekezdésében a „föld-
mûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „vadgazdál-
kodásért felelõs miniszter” szöveg, 11. § (4) bekezdésében
a „Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” szö-
vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg, 11. § (4) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg, 21. § (2) bekezdésében a „minisztérium – a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben –”
szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 22. §
(3) bekezdésében a „minisztérium – természetvédelem
alatt álló terület esetében a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériummal, a HM kezelésében, illetve használatá-
ban levõ terület esetében a Honvédelmi Minisztériummal
egyetértésben –” szövegrész helyébe a „vadászati ható-
ság” szöveg, 54. § (2) bekezdésében, 69. § (5) bekezdésé-
ben a „HM” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „miniszté-
riumnak” szövegrész helyébe a „vadászati hatóságnak”
szöveg, 22. § (6) bekezdésében a „minisztérium – a vadá-
szati, az erdészeti, valamint az állat-egészségügyi hatóság
útján –” szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg,
24. § (2) bekezdésében a „– védett természeti terület eseté-
ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal
egyetértésben – a minisztérium” szövegrész helyébe az „a
vadászati hatóság” szöveg, 24. § (3) bekezdésében a „mi-
nisztérium a vadászati, az erdészeti, valamint az állat-
egészségügyi hatóság útján – a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium a természetvédelmi hatóság útján –”
szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 33. §
(2) bekezdésében a „minisztérium – a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériummal egyetértésben –” szövegrész
helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 35. § (2) bekezdésé-
ben a) pontjában a „népegészségügyi” szövegrész helyébe
az „az egészségügyi” szöveg, 35. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban az „az illetékes növényvédelmi, valamint népegész-
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ségügyi” szövegrész helyébe az „a növényvédelmi, vala-
mint az egészségügyi” szöveg, 41. § (3) bekezdésében a
„miniszter közvetlenül, illetve az érintett vadászati és er-
dészeti hatóságok útján” szövegrész helyébe a „vadászati
hatóság és az erdészeti hatóság” szöveg, 42. § (2) bekezdé-
sében a „Földmûvelésügyi Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a
„miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) honlapján” szöveg, 54. § (1) bekezdés
c) pontjában, 65. § (1) bekezdés a) pontjában és 89. §
(1) bekezdés h) pontjában az „az illetékes” szövegrész he-
lyébe az „a hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, 66. § (3) be-
kezdésében a „miniszter állapítja meg” szövegrész helyé-
be a „miniszter rendeletben állapítja meg” szöveg, 74. §
(6) bekezdés második mondatában a „minisztérium” szö-
vegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 86. §
(2) bekezdésében a „felügyelõk” szövegrész helyébe a
„hatósági feladatokat ellátó személyek” szöveg, 89. §
(1) bekezdésében a „hatóság alkalmazásában álló vadásza-
ti felügyelõ” szövegrész helyébe a „hatósági feladatokat
ellátó személy” szöveg, 89. § (2) bekezdésében a „minisz-
ter által megállapított számlára” szövegrész helyébe a „va-
dászati hatóság számlájára” szöveg, 92. § felvezetõ szöve-
gében a „felügyelõségek” szövegrészek helyébe a „ható-
ság” szöveg, 92. § felvezetõ szövegében az „útján lát el”
szövegrész helyébe az „útján látja el” szöveg, 92. § a) és
c) pontjában a „vezetnek” szövegrész helyébe a „vezet”
szöveg, 92. § b) pontjában a „gondoskodnak” szövegrész
helyébe a „gondoskodik” szöveg, 92. § d) pontjában a
„gyûjtenek, illetve szolgáltatnak” szövegrész helyébe a
„gyûjt, illetve szolgáltat” szöveg, 92. § e) pontjában az
„összeállítják és közzéteszik” szövegrész helyébe az
„összeállítja és közzéteszi” szöveg, 92. § f) pontjában az
„ellátják” szövegrész helyébe az „ellátja” szöveg, 99. §
(1) bekezdésében az „az illetékes vadászati hatóságnál”
szövegrész helyébe az „a vadászati hatóságnál” szöveg,
100. § (1) bekezdés felvezetõ szövegében a „földmûvelés-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe a „vadgazdálkodásért
felelõs miniszter” szöveg, 100. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban a „szabályokat” szövegrész helyébe a „szabályokat,”
szöveg lép.

34. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a vad vé-
delmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról
szóló 1996. évi LV. törvény 18. § (2) bekezdésében az
„ , az erdõt érintõ rész vonatkozásában az erdészeti ható-
ság, védett természeti területet érintõ rész vonatkozásában
pedig a természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági
hozzájárulásával” szövegrész, 19. § (1) bekezdésében az
„az erdõt érintõ rész vonatkozásában az erdészeti hatóság,
védett természeti terület vonatkozásában a természetvé-
delmi hatóság, a HM kezelésében, illetve használatában
levõ rész vonatkozásában a HM elõzetes szakhatósági
hozzájárulásával a földterület, illetve a vízfelület fekvése
szerint illetékes” szövegrész, 25. § (2) bekezdés második
mondata, 27. § (1) bekezdésében a „védett természeti terü-

let vonatkozásában a természetvédelmi hatóság elõzetes
szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 27. § (1) be-
kezdés b) pontjában a „képviselõje” szövegrész, 28. §
(4) bekezdésében az „– a természetvédelmi hatóság elõze-
tes szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 30. §
(2) bekezdésében a „– védett természeti területek vonatko-
zásában a természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági
hozzájárulásával –” szövegrész, 32. § (1) bekezdés máso-
dik mondata, 35. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetékes”
szövegrész, 38. § (3) bekezdésében az „– erdõt érintõ rész
vonatkozásában az erdészeti hatóság, természetvédelem
alatt álló területrész vonatkozásában a természetvédelmi
hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával –” szöveg-
rész, 38. § (4) bekezdésében az „ , a vadászati hatóság elõ-
zetes szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 39. §
(1) bekezdésében az „– a védett természeti területet érintõ-
en a természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hoz-
zájárulásával –” szövegrész, 42. § (2) bekezdésében és
48. § (1) bekezdésében az „állami feladatként” szövegrész,
45. § (2) és (3) bekezdésében az „– az erdõt érintõ rész vo-
natkozásában az erdészeti hatóság, a védett természeti te-
rület vonatkozásában a természetvédelmi hatóság elõzetes
szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 51. § (1) be-
kezdésében a „mûködési helye szerint illetékes” szöveg-
rész, 59. § b) pontjában az „az illetékes rendõrhatóság által
kiállított” szövegrész, 59. § d) pontja, 62. § (2) bekezdésé-
ben a „jogosult vadászterületének helye szerint illetékes”
szövegrész, 66. § (3) bekezdésében az „ , és teszi közzé a
minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész, 73. § (1) és
(2) bekezdésében a „vad elejtésének helye szerint illeté-
kes” szövegrész, 73. § (3) bekezdésében a „vad elejtésének
helye szerint illetékes, vagy a miniszter által rendeletben
megjelölt” szövegrész, 74. § (6) bekezdésében a „javasla-
tára a minisztérium” szövegrész, 80. § (2) bekezdésében az
„– erdõt érintõen az erdészeti hatóság, természetvédelmi
területet érintõen a természetvédelmi hatóság elõzetes
szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 80. § (3) be-
kezdés második mondata, 86. § (1) bekezdése, 87. §
(2)–(3) bekezdése, 88. §-a, 89. § (1) bekezdés h) pontjában
az „a vadászati felügyelõség vezetõjének megbízása alap-
ján” szövegrész, 90. §-át megelõzõ alcímbõl a „földmûve-
lésügyi” szövegrész, 90. § (1) és (2) bekezdése, 90. §
(3) bekezdés b), d) és f) pontja, 92. § felvezetõ szövegében
a „szervezési feladatkörükben” szövegrész, 92. § g) pont-
ja, 93. §-t megelõzõ alcíme, 93–94. §-a, 100. § (1) bekez-
dés a) pontjában a „valamint” szövegrész hatályát veszti.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló
1997. évi CXLI. törvény módosítása

35. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi
CXLI. törvény 47. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(4) Az eljárás felfüggesztésérõl az ingatlanügyi ható-
ság végzésben dönt, e végzése ellen felügyeleti jogkör
gyakorlásának nincs helye.”

(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 90. § (5) bekezdés a következõ c)–d) pontokkal
egészül ki:

[(5) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben
szabályozza]

„c) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését,

d) az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályait.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. §
(1) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes
körzeti földhivatal és Budapesten a Fõvárosi Kerületek
Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal)”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
10. § (2) bekezdésében az „A földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „Az ingat-
lan-nyilvántartásért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) rendeletben” szöveg, 15. § (3) bekezdésében a
„körzeti földhivatallal” szövegrész helyébe az „ingatlan-
ügyi hatósággal” szöveg, 17. § (1) bekezdés e) pontjában
az „a körzeti földhivatali határozat elleni fellebbezés és a
megyei földhivatali határozat elleni bírósági” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatósági határozat elleni” szö-
veg, 20. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében,
27/A. §-ában, 36. § (1) bekezdésében, 40. § (2) bekezdésé-
ben, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 52. § (1) bekezdés
f) pontjában az „a földhivatal” szövegrészek helyébe az
„az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 23. § (5) bekezdésében
az „a pénzügyminiszterrel egyetértésben a földmûvelés-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszterrel egyetértésben a miniszter” szöveg,
26. § (4) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illeté-
kes körzeti fölhivatalhoz” szövegrészek helyébe az „ingat-
lanügyi hatósághoz” szöveg, 26. § (4) bekezdésében, 42. §
(1) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 60. § (4) bekez-
désében, 62. § (2) bekezdésében az „a földhivatali” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg,
26. § (8) bekezdésében, 28. § (4) bekezdésében az „a föld-
hivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósá-
got” szöveg, 26. § (8)–(9) bekezdésében, 28. § (3)–(4) be-
kezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 39. § (3) bekezdés
h) pontjában, 42. § (1) és (3) bekezdésében, 44. § (3) be-
kezdésében, 47/A. § (2) bekezdésében, 49. § (5) bekezdé-
sében, 50. § (4) bekezdésében, 53. § (1) bekezdésében,
67. § (1) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 81. §
(2) bekezdésében, 89. § (2)–(3) bekezdésében az „a körzeti
földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi ha-
tóság” szöveg, 27. § (2) bekezdésében az „ingatlan fekvé-
se szerint illetékes körzeti fölhivatalnak” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 27. § (5) be-
kezdésében, 64. § (3) bekezdésében az „a körzeti földhiva-
talnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság-
nak” szöveg, 28. § (1) bekezdésében a „körzeti földhiva-

tal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
28. § (2) bekezdése felvezetõ szövegében, 37. § (3) bekez-
désében, 44. § (1) bekezdésében az „a körzeti földhivatal-
hoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósághoz”
szöveg, 31. § (1) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében,
66. § (2) bekezdésében az „A földhivatal” szövegrész he-
lyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 36. § (3) be-
kezdésében az „A földhivatali” szövegrész helyébe az „Az
ingatlan-nyilvántartási” szöveg, 36. § (1)–(2) bekezdésé-
ben a „földmûvelésügyi miniszter útján az igazságügy-
miniszterhez” szövegrész helyébe a „miniszter útján az
igazságügyért felelõs miniszterhez” szöveg, 35. § (2) be-
kezdésében, 36. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs
miniszter” szöveg, 37. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekez-
désében, 47/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „földhivatal-
hoz” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz”
szöveg, 37. § (3) bekezdésében, 89. § (3) bekezdésében az
„a körzeti földhivatalnál” szövegrész helyébe az „az ingat-
lanügyi hatóságnál” szöveg, 39. § (3) bekezdés f) pontjá-
ban, 47/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 54. § (6) bekezdé-
sében, 68. § (6) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész
helyébe az „ingatlanügyi hatósági” szöveg, 42. § (2) és
(4) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében, 64. § (1) bekez-
dése felvezetõ szövegében és (2) bekezdésében az „a kör-
zeti földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságot” szöveg, 46. §-ában, 89. § (1) bekezdésében az
„a körzeti földhivatal vezetõje” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóság” szöveg, 49. § (4) bekezdésében,
49/A. §-ában „a körzeti földhivatal vezetõje, vagy az általa
aláírási joggal felruházott ingatlan-nyilvántartási elõadó”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság vezetõje,
vagy az általa kijelölt személy” szöveg, 52. § (1) bekezdés
a) pontjában, 53. § (2) bekezdésében az „illetékhivatal-
nak” szövegrészek helyébe az „állami adóhatóságnak”
szöveg, 52. § (1) bekezdés h) pontjában a „megyei, fõváro-
si közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási hivatalnak” szöveg, 52. § (1) bekezdés i) pont-
jában az „ , a bejegyzést kérõ adóhatóságnak, illetõleg az
elsõ fokú illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ál-
lami adóhatóságnak” szöveg, 52. § (1) bekezdés l) pontjá-
ban a „termõföld fekvése szerint illetékes megyei földmû-
velésügyi hivatalnak” szövegrész helyébe a „mezõgazda-
sági igazgatási szervnek” szöveg, 53. § (1) bekezdésében
az „illetékes illetékhivatalnak” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóságnak” szöveg, 54. § (1) és (5) bekezdésé-
ben, 75. § (4) bekezdésében, 87. § (2) bekezdésében az „a
földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi ha-
tóság” szöveg, 54. § (3) bekezdésében az „a megyei földhi-
vatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság”
szöveg, 55. § (2) bekezdésében az „a körzeti földhivatali”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg,
56. § (2) bekezdésében az „és a fellebbezés” szövegrész
helyébe az „a határozat fellebbezéssel megtámadható és a
fellebbezés” szöveg, 56. § (3) bekezdésében a „fellebbe-
zés” szövegrész helyébe a „jogorvoslat” szöveg, 56. § (3)
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és (4) bekezdésében a „fellebbezést” szövegrész helyébe a
„jogorvoslati kérelmet” szöveg, 56. § (4) bekezdésében a
„fellebbezéssel” szövegrész helyébe a „jogorvoslati kére-
lemmel” szöveg, valamint a „fellebbezés” szövegrész he-
lyébe a „jogorvoslati kérelem” szöveg, 57. § (2) bekezdé-
sében a „megyei földhivatal” szövegrész helyébe a „hatá-
rozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbí-
rálására jogosult szerv” szöveg, 57. § (3) bekezdésében az
„a megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „a határozat
ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálásá-
ra jogosult szerv” szöveg, 57. § (2)–(4) bekezdésében az
„a körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlan-
ügyi hatóság” szöveg, 57. § (4) bekezdésében a „megyei
földhivatal új” szövegrész helyébe a „határozat ellen van
helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult
szerv új” szöveg, 57. § (4) bekezdésében a „megyei földhi-
vatal határozatával” szövegrész helyébe a „fellebbezés el-
bírálására jogosult szerv határozatával” szöveg, 58. §
(1) bekezdésében a „megyei földhivatali” szövegrész he-
lyébe a „fellebbezéssel meg nem támadható ingatlanügyi
hatósági” szöveg, 58. § (1) bekezdésében az „A megyei
földhivatal” szövegrész helyébe a „Ha a határozat ellen
van helye fellebbezésnek, a fellebbezés elbírálására jogo-
sult szerv” szöveg, 59. § (1) bekezdésében az a „megyei
földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságnak” szöveg, 59. § (3) bekezdésében az
„(1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1) bekez-
désben” szöveg, valamint a „megyei földhivatal útján
megküldi a körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe a
„megküldi az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 60. §
(2) bekezdésében az „a megyei földhivatalt” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 60. §
(4) bekezdésében a „– megyei földhivatal útján – a körzeti
földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságnak” szöveg, 66. § (1) bekezdésében az „A földhi-
vatalhoz” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi ható-
sághoz” szöveg, 66. § (3) bekezdésében az „a földhivata-
loknak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság-
nak” szöveg, 68. § (1) bekezdésében a „bármelyik körzeti
földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ható-
ság” szöveg, 68. § (6) bekezdésében a „földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 71. §-ában az „ingatlan-nyilvántartást ve-
zetõ körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlan-
ügyi hatóság” szöveg, 72. § (1) bekezdésében az „A Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium) szövegrész helyébe az „Az ingat-
lanügyi hatóság” szöveg, 72. § (1) bekezdés d) pontjában a
„Kincstári Vagyoni Igazgatóság” szövegrész helyébe a
„kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 72. §
(2) bekezdésében, 73. § (1) bekezdésében, 73/A. § (1) be-
kezdésében, 74. § (1) bekezdésében az „A minisztérium”
szövegrész helyébe az „Az ingatlan-nyilvántartási ható-
ság” szöveg, 73. § (2) bekezdésében, 73/A. § (3) bekezdé-
sében az „a minisztériumot” szövegrész helyébe az „az in-
gatlanügyi hatóságot” szöveg, 75. § (1) és (4) bekezdésé-

ben az „a minisztérium” szövegrész helyébe az „az ingat-
lanügyi hatóság” szöveg, 80. §-ában, 84. § (2) bekezdésé-
ben a „földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg, 81. § (2) bekezdésében az „az ingatlan
fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal” szövegrész
helyébe az „a naplót vezetõ ingatlanügyi hatóság” szöveg,
86. §-ában az „a körzeti földhivatal javaslatára a megyei
földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ható-
ság” szöveg, 90. § (1) bekezdésében az „igazságügy-
miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, valamint a belügymi-
niszterrel egyetértésben – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszterrel, az államháztartásért felelõs miniszter-
rel, valamint a területfejlesztésért és területrendezésért fe-
lelõs miniszterrel egyetértésben – a miniszter” szöveg,
90. § (2)–(3) bekezdésében a „földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, 90. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 90. § (4) bekezdésében a „környezetvé-
delmi és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben
határozza meg” szöveg, 90. § (4) bekezdésében a „szabá-
lyok megalkotására” szövegrész helyébe a „szabályokat”
szöveg, 90. § (5) bekezdésében a „kormány” szövegrész
helyébe a „Kormány” szöveg lép.

36. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. §
(2) bekezdése, 38. §-a és az azt megelõzõ alcím, 52. §
(1) bekezdés g) pontjában az „elsõ fokú” szövegrész, 52. §
(4) bekezdésében a „fellebbezés, illetõleg a bírósági” és a
„fellebbezõt, illetõleg a” szövegrész, 55. § (1) és
(3)–(4) bekezdése, 55. § (2) bekezdésében az „és a kézbe-
sítéstõl számított tizenöt napon belül terjeszthet elõ felleb-
bezést” szövegrész, 56. § (1) bekezdése, 56. § (4) bekezdé-
sében az „és az ügyre vonatkozó iratokkal együtt fel kell
terjeszteni a megyei földhivatalhoz” szövegrész, 56. §
(5) bekezdése, 57. § (1) és (5) bekezdése, 58. § (2) bekez-
dése, 58. § (3) bekezdése, 58. § (4) bekezdés elsõ és har-
madik mondata, 59. § (1) bekezdésében az „ , és a kérelmet
az ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a tulajdoni lap má-
solatával együtt a beérkezéstõl számított 3 napon belül a
megyei földhivatalhoz fel kell terjeszteni” szövegrész,
59. § (2) bekezdése, 60. § (1) bekezdésében a „megyei
földhivatal határozata ellen benyújtott keresetre indult”
szövegrész, 64. § (4) bekezdése, 86. §-ában a „fellebbezés-
nek és” szövegrész hatályát veszti.

A növényvédelemrõl szóló
2000. évi XXXV. törvény módosítása

37. § (1) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
törvény 6. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendel-
kezés lép:
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„(2) Az állami védekezés elrendelésére a növényvédel-
mi szerv jogosult.”

(2) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 7. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Ha az önkormányzat nem tesz eleget a belterületi
földek esetében az 5. §-ban elõírt földhasználói kötelezett-
ségének, a növényvédelmi szerv elrendeli a közérdekû vé-
dekezést.”

(3) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § A növények, növényi termékek határforgalmának
növényvédelmi ellenõrzését a növényvédelmi szerv látja
el.”

(4) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 14. § (2) bekezdésének helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) Az engedélyezõ hatóság az engedélyezési eljárás
keretében a külön jogszabályban meghatározottak figye-
lembevételével dönt

a) a növényvédõ szerek alkalmazásának feltételeirõl,
b) az ember és az állat egészségének, valamint a kör-

nyezet és a természet védelmének érdekében szükséges al-
kalmazási elõírásokról.”

(5) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 35. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A növényvédelmi szerv a Növényvédelmi Gépek
Jegyzékében tartja nyilván azokat a géptípusokat, ame-
lyekre a benyújtott nyilatkozat alapján – kijuttatási szem-
pontból – forgalomba hozatali engedélyt adott ki.”

(6) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 37. § (1) bekezdés b) pontjának helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[(1) A termésnövelõ anyagok, termesztõközegek és nö-
vénykondicionáló szerek (a továbbiakban együtt: termés-
növelõ anyagok) – az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mû-
trágyák kivételével – csak akkor hozhatók forgalomba, ha]

„b) az engedélyezõ hatóság által kiadott engedéllyel
rendelkeznek.”

38. § (1) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
törvény 37. § (2) bekezdésének helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Állati hulladékokból készített komposzt mezõgaz-
dasági területen csak akkor használható fel, ha a talajvé-
delmi hatóság azt engedélyezi.”

(2) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„49. § A növényvédelem irányítása a miniszter feladata,
e feladatkörében

a) meghatározza a nemzetközi kötelezettségekkel, va-
lamint az ország agrárgazdaságának céljaival összhangban
a növényvédelem feladatait,

b) meghatározza a növényvédelmi szakképesítések
vizsgáztatási követelményeit,

c) meghatározza a kötelezõ szakmai továbbképzés
rendszerét és tematikáját,

d) közremûködik a növényvédelmi közép- és felsõfokú
oktatás, valamint a posztgraduális képzés alaptantervi kö-
vetelményeinek meghatározásában, továbbá felügyeli
ezek érvényesülését,

e) a növényi károsítók elõfordulásának, járványos fel-
lépésének leküzdésével kapcsolatos feladatokat lát el (be-
leértve a növények, növényi termékek nemzetközi forgal-
mazásával összefüggõ ellenõrzést is),

f) kezdeményezheti a károsítók okozta rendkívüli hely-
zetben a veszélyeztetett területen a térítés ellenében törté-
nõ közcélú munkavégzést, a létesítmény, a szállító-, nö-
vényvédõ és más eszközök, valamint anyagok igénybevé-
telét, valamint a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
szervek közremûködését.”

(3) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„50. § A növényvédelmi szerv
a) kijelöli az egyes károsítók vonatkozásában a védett

zónákat;
b) kezdeményezheti a károsítók okozta rendkívüli

helyzetben a veszélyeztetett területen a térítés ellenében
történõ közcélú munkavégzést, a létesítmény, a szállító-,
növényvédõ és más eszközök, valamint anyagok igénybe-
vételét, valamint a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
szervek közremûködését;

c) eljár a károsítók behurcolásával, terjedésével, járvá-
nyos fellépésével, kártételük megakadályozásával kapcso-
latos ügyekben;

d) ellátja a zárlati, a vizsgálatköteles nem zárlati és az
egyéb növényi károsítók elõfordulásának, járványos fellé-
pésének leküzdésével kapcsolatos feladatokat, beleértve a
növények, növényi termékek nemzetközi forgalmazásával
összefüggõ szakmai szabályozást és ellenõrzést is;

e) közremûködik a növényvédelmi közép- és felsõfokú
oktatás, valamint a posztgraduális képzés alaptantervi kö-
vetelményeinek meghatározásában.”

(4) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 53. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A növényvédelmi szerv
a) a helyi piacokon a termelõnél ellenõrzi a növények,

növényi termékek forgalomba hozatalához szükséges kü-
lön jogszabályban meghatározott növény-egészségügyi
igazolás meglétét, ennek hiányában az árusítást betiltja;

b) a háziméhekre veszélyes, bejelentésköteles növény-
védelmi tevékenység termelõi bejelentése esetén a véde-
kezés helyétõl 5 km-es körzeten belül (veszélyességi kör-
zet), a helyben szokásos módon haladéktalanul értesíti a
méhesek tulajdonosait (kezelõit) a méhekre veszélyes nö-
vényvédõ szer alkalmazásának helyérõl, idõpontjáról, a
felhasználásra kerülõ növényvédõ szerrõl, és egyben fel-
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szólítást ad ki a méhek veszélyességi körön kívüli vagy
más alkalmas módon való biztonságba helyezésére;

c) tájékoztatja a méhészeket a letelepedési tilalomra
vonatkozó határozatáról.”

(5) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. tör-
vény 60. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) A bírságot a növényvédelmi szerv jogosult kiszab-
ni.”

39. § (1) A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
törvény 65. § (1) bekezdése a következõ új d) ponttal egé-
szül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„d) a növényvédelmi szerv vagy szervek kijelölését”

[rendeletben állapítsa meg.]

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a növény-
védelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 4. § (3) bekez-
désében az „az illetékes megyei (fõvárosi) növény- és ta-
lajvédelmi szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat)” szöveg-
rész helyébe az „a növényvédelmi szerv” szöveg, 4. §
(4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekez-
désében, 62. § (1) bekezdésében a „Szolgálat” szövegrész
helyébe a „növényvédelmi szerv” szöveg, 6. § (4) bekez-
désében, 7. § (1) bekezdésében a „fellebbezésnek” szöveg-
rész helyébe a „jogorvoslatnak” szöveg, 5. § (1) bekezdés
b) pontjában, 30. §-ában az „az illetékes Szolgálatnak”
szövegrész helyébe az „a növényvédelmi szervnek” szö-
veg, 7. § (1) bekezdésében a „külterületen az illetékes
Szolgálat, belterületen a települési, fõvárosban a kerületi
önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ)” szöveg-
rész helyébe az „a növényvédelmi szerv” szöveg, 7. §
(4) bekezdésében, 61. § (2) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg, 7. § (4) bekezdésében a „minisz-
térium” szövegrész helyébe a „növényegészségügyért fe-
lelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg, 7. §
(5) bekezdésében az „a körzeti földhivatal (a továbbiak-
ban: földhivatal)” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóság” szöveg, 7/A. § (2) bekezdésében az „illetékes
földhivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi ható-
ságnak” szöveg, 7/A. § (3)–(4) bekezdésében az „a földhi-
vatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság”
szöveg, 7/A. § (4) bekezdésében az „A földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
7/A. § (5) bekezdésében az „a földhivatalt” szövegrész he-
lyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 7/A. § (1) be-
kezdésében a „külterületen a Szolgálat, belterületen a
jegyzõ” szövegrész helyébe az „a növényvédelmi szerv”
szöveg, 7/A. § (2) bekezdésében a „Földmérési és Távér-
zékelési Intézet” szövegrész helyébe a „földmérési és tér-
informatikai államigazgatási szerv” szöveg, 7/A. § (7) be-
kezdésében a „Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talnak” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági és vidékfej-

lesztési támogatási szervnek” szöveg, a „fellebbezésre”
szövegrész helyébe a „jogorvoslati eljárásra” szöveg, a
„Földmérési és Távérzékelési Intézetnek” szövegrész he-
lyébe a „földmérési és térinformatikai államigazgatási
szervnek” szöveg, 10/A. §-ában a „Központi Szolgálat, a
Szolgálat és a növényvédelmi felügyelõ hatósági” szöveg-
rész helyébe a „növényvédelmi szerv” szöveg, 11. §
(1) bekezdésében a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által külön jogsza-
bályban meghatározott” szövegrész helyébe a „Kormány
által kijelölt” szöveg, 15. § (5) bekezdés a) pontjában,
42/A. §-ában a „Központi Szolgálatnak” szövegrész he-
lyébe a „növényvédelmi szervnek” szöveg, 15. § (5) be-
kezdés b) pontjában a „Központi Szolgálat elõirányzat fel-
használási” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szerv”
szöveg, 16. § (5) bekezdésében az „az engedélyezési eljá-
rásban részt vevõ” szövegrész helyébe a „szakhatóság
közremûködése esetén a közremûködõ” szöveg,
19. §-ában, 20. § (1) bekezdésében, 24. § (1) és (3) bekez-
désében, 25. § (3) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében,
29. § (2) bekezdésében a „Központi Szolgálat” szövegrész
helyébe a „növényvédelmi szerv” szöveg, 24. § (2) bekez-
désében, 36. §-ában, 47. § (1) bekezdésében, 51. § felveze-
tõ szövegében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „nö-
vényvédelmi szerv” szöveg, 31. § (6) bekezdésében az „A
növényvédelmi” szövegrész helyébe a „Szakhatóság köz-
remûködése esetén a növényvédelmi” szöveg, 32. § (1) be-
kezdésében a „külön jogszabályban elõírt szakhatóságok,
valamint a Központi Szolgálat állásfoglalása alapján a
jegyzõ” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szerv” szö-
veg, 32. § (2) bekezdésében a „Szolgálat szakhatósági ál-
lásfoglalása alapján az egyéb szakhatósági állásfoglalások
megléte esetén a jegyzõ” szövegrész helyébe a „növényvé-
delmi szerv” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a „miniszté-
rium erre kijelölt intézetének” szövegrész helyébe a „nö-
vényvédelmi szervnek” szöveg, 34. § (6) bekezdésében a
„minisztérium által kijelölt intézetnek” szövegrész helyé-
be a „növényvédelmi szervnek” szöveg, 40. § (5) bekezdé-
sében a „Ha az” szövegrész helyébe a „Ha szakhatóság
közremûködése esetén az” szöveg, 44. § (3) bekezdésében
az „az illetékes vízügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a
vízügyi hatóság” szöveg, az „Egészségügyi Minisztérium
által kijelölt szerv” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg, 45. § (5) bekezdésében a
„Szolgálatot” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szer-
vet” szöveg, az „a hatósági állatorvost” szövegrész helyé-
be az „az állat-egészségügyi hatóságot” szöveg, 52. §-a
felvezetõ szövegének helyébe az „A növényvédelmi
szerv” szöveg, 52. § f) pontjában a „Kamara Országos
Szervezetével” szövegrész helyébe a „Kamarával” szö-
veg, 53. § (3) bekezdés felvezetõ szövegében a „Szolgálat
igazgatója” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szerv”
szöveg, 54. § (2) bekezdés felvezetõ szövegében, 56. §-át
megelõzõ alcímben, 56. § (2) bekezdés felvezetõ szövegé-
ben és (3) bekezdésében a „felügyelõ” szövegrész helyébe
a „szerv” szöveg, 61. § (1) bekezdésében a „Szolgálat
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igazgatója, illetve a jegyzõ” szövegrész helyébe a „nö-
vényvédelmi szerv” szöveg, 61. § (2) bekezdésében az „az
azt kiszabó Szolgálat, illetve a települési önkormányzat”
szövegrész helyébe az „a növényvédelmi szerv, illetve a
60. § (1) bekezdés b)–c) pontjai, valamint a 60. § (2) be-
kezdés b)–c) pontjai esetében a települési önkormányzat”
szöveg, 61. § (4) bekezdésében a „Szolgálat, illetve a tele-
pülési önkormányzat” szövegrész helyébe a „60. § (1) be-
kezdés b)–c) pontjai, valamint a 60. § (2) bekezdés
b)–c) pontjai esetében a települési önkormányzat” szöveg,
62. § (1) bekezdésében a „Szolgálatnak” szövegrész he-
lyébe a „növényvédelmi szervnek” szöveg, 65. § (2), (3),
(4) és (6) bekezdésében a „földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 65. § (3), (4) és (6) bekezdésében az „egészségügyi
miniszterrel” szövegrész helyébe az „egészségügyért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 65. § (3) bekezdésében a „kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszterrel” szövegrész helyé-
be a „környezetvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg, a
65. § (4) és (6) bekezdésében a „környezetvédelmi minisz-
terrel” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs
miniszterrel” szöveg, 65. § (5) bekezdésében az „egész-
ségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs miniszter” szöveg, a „földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszterrel” szövegrész helyébe a „miniszterrel”
szöveg, 65. § (6) bekezdésében az „a pénzügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg lép.

40. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a nö-
vényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény 7. §
(6) bekezdése, 12. § (1) bekezdés elsõ mondata, 14. §
(3) bekezdés második mondata, 38. § (3) bekezdés máso-
dik mondata, 38. § (7) bekezdése, 48. §-a és az azt megelõ-
zõ alcím, 49. §-át, 50. §-át, 51. §-át, 52. §-át, 53. §-át,
54. §-át, 57. §-át megelõzõ alcím, 51. § a), b) és h) pontjá-
ban a „Központi Szolgálatot, a Szolgálatot, továbbá” szö-
veg, 52. § a) pontjában az „elsõ fokon eljáró hatóságként”
szövegrész, 52. § b) pontjában az „elsõ fokú hatósági jog-
körében eljárva” szövegrész, 53. § (1) és (2) bekezdése,
53. § (3) bekezdés a), d), e), l), o) pontja és b) pontjában az
„a szakigazgatási intézkedései megalapozásához a minisz-
térium által meghatározott” szövegrész, 54. § (1) bekezdé-
se, 55. §-a, 56. § (1) bekezdése, 57. §-a, 58. §-a, 59. §
(2) bekezdése, 60. § (4) bekezdése, 60. § (5) bekezdésében
az „ , illetve a jegyzõ” szövegrész hatályát veszti.

A Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint a magán-állatorvosi tevékenység

gyakorlásáról szóló
1995. évi XCIV. törvény módosítása

41. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar
Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevé-
kenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 3. §

(1) bekezdés h) és k) pontjában az „az illetékes” szöveg-
rész helyébe az „a hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, 3. §
(1) bekezdés k) pontjában az „a megyei (fõvárosi) állat-
egészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomás (a továbbiak-
ban: állomás)” szövegrész helyébe az „az állat-egészség-
ügyi hatóság” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „a Földmû-
velésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „az állat-
egészségügyért felelõs miniszter által vezetett miniszté-
rium” szöveg, 4. § (3) bekezdésében az „a magán-állator-
vos székhelye szerint illetékes állomást” szövegrész he-
lyébe az „az állat-egészségügyi hatóságot” szöveg, 15. §
(1) bekezdés a) pontjában az „állami állategészségügyi
szolgálat szerveinél” szövegrész helyébe az „állat-egész-
ségügyi hatóságnál” szöveg, 26. § (1) bekezdésében az „a
földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az ál-
lategészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 27. § (3) be-
kezdésében a „központi költségvetés Földmûvelésügyi
Minisztérium” szövegrész helyébe a „központi költségve-
tésnek az állategészségügyért felelõs miniszter által veze-
tett minisztérium” szöveg, 32. § (2) bekezdésében az „állo-
más vezetõjének” szövegrész helyébe az „állat-egészség-
ügyi hatóságnak” szöveg, 42. § (7) bekezdésében a „föld-
mûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló
1997. évi CXIV. törvény módosítása

42. § Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény a következõ új 11. §-sal egészül ki:

„11. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az agrár-
gazdasági adatbázist mûködtetõ szervet vagy szerveket
rendeletben jelölje ki.”

43. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az agrár-
gazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény
2. §-ában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 6. § (4) be-
kezdésében, 9. § (1)–(3) és (6) bekezdésében, 10. § (2) be-
kezdés b) pontjában a „földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 7. §
(2) bekezdés b) pontjában az „a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárgaz-
dasági adatbázist mûködtetõ szerv” szöveg lép.

44. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az agrár-
gazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 6. §
(1) bekezdése hatályát veszti.

A Nemzeti Földalappal összefüggõ módosítások

45. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tör-

vény 1. § (2) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vi-
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dékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az ag-
rárpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 1. § (3) bekez-
désében a „Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet” szöveg-
rész helyébe a „Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs
szerv (a továbbiakban: földalapkezelõ szerv)” szöveg,
3. §-át megelõzõ címben a „Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezet” szövegrész helyébe a „földalapkezelõ szerv”
szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkeze-
lõ Szervezet (a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyé-
be a „földalapkezelõ szerv” szöveg, 3. § (1) és (3) bekez-
désében, 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában, 4. §
(4)–(6) bekezdésében, 4/A. § (4) bekezdésében, 6. §
(2)–(3) bekezdésében, 13. § (6) és (8) bekezdésében,
13/A. § (2) bekezdésében, 14–15. §-ában az „az NFA”
szövegrészek helyébe az „a földalapkezelõ szerv” szö-
veg, 3. § (2)–(3) bekezdésében, 3. § (4)–(5) bekezdésé-
ben, 4. § (1) bekezdésében, 11. §-ában, 13. § (1)–(2),
(6)–(7) és (9)–(10) bekezdésében, 13/A. § (3)–(5) be-
kezdésében az „Az NFA” szövegrészek helyébe az „A
földalapkezelõ szerv” szöveg, 3. § (4) bekezdésében a
„Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 4. § (1) bekez-
désében az „NFA” szövegrész helyébe az „a földalapke-
zelõ szerv” szöveg, 4. § (2) bekezdés d) pontjában, 9. §
(1) bekezdésében az „az NFA-hoz” szövegrész helyébe
az „a földalapkezelõ szervhez” szöveg, 6. § (1) bekez-
dés a) pontjában a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(a továbbiakban: KVI)” szövegrész helyébe a „kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 6. § (2) be-
kezdésében a „KVI-nek” szövegrész helyébe a „kincstá-
ri vagyon kezeléséért felelõs szervnek” szöveg, 6. §
(3) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében a „KVI” szö-
vegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs
szerv” szöveg, 8. § (1) és (4) bekezdésében, 10. § (1) be-
kezdésében az „az MNFA Kht.” szövegrész helyébe az
„a földalapkezelõ szerv” szöveg, 8. § (2) bekezdésében
az „az MNFA Kht.-nek” szövegrész helyébe az „a föld-
alapkezelõ szervnek” szöveg, 11. §-ában a „Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben” szövegrész he-
lyébe a „miniszter által vezetett minisztérium hivatalos
lapjában” szöveg, 12. §-ában az „Az MNFA Kht.” szö-
vegrész helyébe az „A földalapkezelõ szerv” szöveg,
13. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) földmûve-
lésügyi hivatal” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági
igazgatási szerv” szöveg, 15. §-ában az „az NFA-nak”
szövegrész helyébe az „a földalapkezelõ szervnek” szö-
veg, 16. § (2) bekezdésében az „az NFA elõirányzatból”
szövegrész helyébe az „a földalapkezelõ szerv elõirány-
zatából” szöveg, 16. § (3) bekezdésében az „Az
NFA-val” szövegrész helyébe az „A földalapkezelõ
szervvel” szöveg, 21. §-ában a „hogy a Nemzeti Föld-
alap” szövegrész helyébe a „hogy a Nemzeti Földalap
kezeléséért felelõs szervet vagy szerveket rendeletben
jelölje ki, valamint a Nemzeti Földalap” szöveg,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 106. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelõ

Szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalap keze-
léséért felelõs szerv” szöveg, 109/F. § (2) bekezdés
c) pontjában a „Nemzeti Földalap Kezelõ Szervezet
(a továbbiakban: NFA)” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Földalap kezeléséért felelõs szerv (a továbbiakban: föld-
alapkezelõ szerv)” szöveg, 109/K. § (17) bekezdésében az
„az NFA-nak” szövegrész helyébe az „a földalapkezelõ
szervnek” szöveg, 109/K. § (17) bekezdésében az „Az
NFA” szövegrész helyébe az „A földalapkezelõ szerv”
szöveg, 109/K. § (18) bekezdésében az „az NFA” szöveg-
részek helyébe az „a földalapkezelõ szerv” szöveg,

c) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 1. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelõ
Szervezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalap keze-
léséért felelõs szerv” szöveg,

d) a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüg-
gõ egyes kérdésekrõl szóló 1997. évi XXXIII. törvény 1. §
(1) bekezdésében a „Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet”
szövegrész helyébe a „Nemzeti Földalap kezeléséért fele-
lõs szerv” szöveg
lép.

46. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Nemze-
ti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 3. § (4) be-
kezdése hatályát veszti.

Az agrárpiaci rendtartásról szóló
2003. évi XVI. törvény módosítása

47. § (1) Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény 32. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a Termékpálya Bizottságok általános mûködési

rendjének meghatározásáról,
b) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási

szerv vagy szervek kijelölésérõl, valamint
c) a piaci árinformációs rendszer mûködtetéséért fele-

lõs szerv vagy szervek kijelölésérõl
rendeletben gondoskodjon.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az agrár-
piaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 2. §
21. pontjában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg, 3. § (1) bekezdésében a „Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH)” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági és vidékfej-
lesztési támogatási szerv” szöveg, 4. § (4) bekezdés
a) pontjában a „gazdasági és közlekedési miniszter” szö-
vegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, az „a külügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
európai integrációs ügyekért felelõs miniszter” szöveg, a
„pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „gazdaságpoli-
tika makrogazdasági szabályozásáért felelõs miniszter”
szöveg, 4. § (7) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében az
„az MVH” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági és vi-
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dékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 4. § (7) bekezdé-
sében az „az Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Inté-
zet (a továbbiakban: AKII)” szövegrész helyébe az „a pia-
ci árinformációs rendszert mûködtetõ szerv” szöveg, 7. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában a „Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „mi-
niszter által vezetett minisztérium” szöveg, 29. § (6) be-
kezdésében a „megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal-
hoz (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „me-
zõgazdasági igazgatási szervhez” szöveg, a „Hivatal az ál-
lamigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény alap-
ján” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági igazgatási
szerv a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján”
szöveg lép.

48. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az agrár-
piaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 4. §
(6) bekezdésében az „ , a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztériumot képviselõ” szövegrész, 19. §
(2) bekezdése, valamint 32. § (6) bekezdésében az „– az
AKII által mûködtetett részében –” szövegrész hatályát
veszti.

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló
1998. évi XXVIII. törvény módosítása

49. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az ál-
latok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve
nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem
tartozó veszélyes állatnak az országba való behozatalához
az állatvédelmi hatóság elõzetes tartási engedélye szüksé-
ges. Az állatvédelmi hatóság a határozatát a rendõrségnek
megküldi.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 10. § (1) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „te-
nyésztési hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdésében az „a
tervezett tartás helye szerint illetékes települési, fõváros-
ban kerületi önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban:
jegyzõ)” szövegrész helyébe az „az állatvédelmi hatóság”
szöveg, 20. § (3) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a
„természetvédelem illetékes állami szerve” szövegrész he-
lyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 22. § (2) be-
kezdés a)–b) pontjában az „a jegyzõnek” szövegrész he-
lyébe az „az állatvédelmi hatóságnak” szöveg, 22. § (2) be-
kezdés a) pontjában a „természetvédelem illetékes állami
szervének” szövegrész helyébe a „természetvédelmi ható-
ságnak” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „természetvéde-
lemért felelõs minisztériumnak is” szövegrész helyébe a
„természetvédelmi hatóságnak” szöveg, 23. § (1) bekezdé-

sében, 45. § (2) bekezdésében, 45/A. §-ában az „a jegyzõ”
szövegrész helyébe az „az állatvédelmi hatóság” szöveg,
23. § (1) bekezdésében, 40. § (4) bekezdésében a „termé-
szetvédelem illetékes területi állami szerve” szövegrész
helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg, 23. §
(2) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe az
„a hatáskörrel rendelkezõ” szöveg, 25. § (5) bekezdésében
az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állategészség-
ügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szö-
veg, 29. § (4) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében az „ál-
lategészségügyi” szövegrész helyébe az „állatvédelmi”
szöveg, 45/A. §-ában az „állategészségügyi” szövegrész
helyébe az „állatvédelmi hatóság, az állat-egészségügyi”
szöveg, 31. § (1) bekezdésében az „a tartás helye szerinti
állategészségügyi” szövegrész helyébe az „az állatvédel-
mi” szöveg, 39. § (1) bekezdésében a „természetvédelem
illetékes állami területi szerve” szövegrész helyébe a „ter-
mészetvédelmi hatóság” szöveg, 41. § (1) bekezdésében
az „állatotthon tervezett helye szerint illetékes jegyzõ”
szövegrész helyébe az „állatvédelmi hatóság” szöveg,
45. § (2) bekezdésében a „természetvédelem állami terüle-
ti szerve” szövegrész helyébe a „természetvédelmi ható-
ság” szöveg, 47. §-ában a „földmûvelésügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 49. § (3) bekez-
dés b) pontjában az „a jegyzõ állatok védelmével” szöveg-
rész helyébe az „az állatvédelmi hatóság kijelölését” szö-
veg, 49. § (4) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi
és vízügyi” szövegrész helyébe a „természetvédelemért fe-
lelõs” szöveg, a „nemzeti kulturális örökség miniszterével,
valamint a belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „ren-
dészetért felelõs miniszterrel” szöveg, 49. § (4) bekezdés
c) pontjában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„rendészetért felelõs miniszterrel” szöveg, 49. § (4) bekez-
dés d) pontjában a „közlekedési, hírközlési és vízügyi”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs” szöveg, 49. §
(4) bekezdés e) pontjában az „a mûvelõdési és közoktatá-
si” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs” szöveg,
az „az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi” szövegrész
helyébe az „a közlekedésért felelõs” szöveg, a „környezet-
védelmi és területfejlesztési” szövegrész helyébe a „termé-
szetvédelemért felelõs” szöveg, az „a népjóléti” szöveg-
rész helyébe az „az egészségügyért felelõs” szöveg, 49. §
(4) bekezdés f) pontjában a „környezetvédelmi és terület-
fejlesztési” szövegrész helyébe a „természetvédelemért fe-
lelõs” szöveg, az „az ipari, kereskedelmi és idegenforgal-
mi” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelõs” szö-
veg lép.

50. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 20. § (2) bekezdésében az „– az állategészségügyi ha-
tóság és a természetvédelem illetékes állami szervének
szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 20. § (3) be-
kezdésében az „ , a tervezett tartás helye szerint illetékes
jegyzõ és állategészségügyi hatóság szakhatósági hozzájá-
rulásával” szövegrész, 21. § (2) bekezdésében az „ , a ter-
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vezett tartás helye szerint illetékes jegyzõ és állategészség-
ügyi hatóság hozzájárulásával” szövegrész, 21. § (3) be-
kezdése, 39. § (3) bekezdésében az „az állat-egészségügyi
hatóság szakhatósági hozzájárulásával együtt” szöveg-
rész, 41. § (4) bekezdése hatályát veszti.

51. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állatok
védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
az alábbi alcímmel és új 24/A–24/E. §-okkal egészül ki:

„Veszélyes ebek tartása és az állatviadalok tilalma

24/A. § (1) Veszélyes ebnek minõsül a Kormány által
rendeletben meghatározott, az életre és a testi épségre ter-
mészetes hajlamainál fogva fokozottan veszélyes eb.

(2) Tilos a veszélyes eb bármely módon való szaporítá-
sa, tenyésztése – ideértve a vétlen szaporulatot is –, az or-
szágba való behozatala, kivitele, elidegenítése, reklámo-
zása, hirdetése, bármely formában történõ versenyezteté-
se, õrzõ-védõ feladatokra való tartása, képzése és alkalma-
zása.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az állatvédelmi
hatóság embernek vagy állatnak – ingerlése nélkül – oko-
zott súlyos sérülés miatt egyedileg ebet veszélyesnek mi-
nõsíthet (a továbbiakban: veszélyesnek minõsített eb).

(4) A veszélyes és a veszélyesnek minõsített eb kizáró-
lag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel, kor-
mányrendeletben meghatározott feltételek esetén és mó-
don, egyedi azonosítóval ellátva tartható.

(5) A veszélyes és veszélyesnek minõsített ebet polgári
jogi szempontból vadállatnak kell tekinteni.

24/B. § (1) Tilos az állatok között olyan viadal, az álla-
tok egymás elleni uszításával olyan küzdelem (a továb-
biakban együtt: állatviadal) szervezése, tartása, amely az
állatok sérülését vagy elpusztulását okozhatja. Tilos to-
vábbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon
való közremûködés, részvétel, fogadáskötés.

(2) Tilos állatviadal céljára
a) állatot tartani, tenyészteni, kiképezni, idomítani, va-

lamint más személynek átadni, vagy forgalmazni;
b) épületet vagy egyéb helyet, anyagi eszközt más sze-

mély rendelkezésére bocsátani.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a

külön jogszabályok alapján az állatoknak vadászaton való
alkalmazására.

24/C. § Az állatvédelmi hatóság a 24/A. § (4) bekezdése
szerinti engedélyezési eljárásban jogosult kezelni

a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,
b) az ebtartó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvõké-

pességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
c) az eb tartási helyét (a település neve, kerület, ház-

szám).
24/D. § (1) Az állatvédelmi hatóság a veszélyes ebekrõl

és a veszélyessé minõsített ebekrõl nyilvántartást vezet,
amely az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,
b) az eb tartási helyét,

c) az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét,
egyedi jelét (mikrochip számát) és marmagasságát,

d) az eb egyéb egyedi jellemzõit,
e) ivartalanított eb esetén az ivartalanítás idõpontját.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt adatokat az eb elpusztu-

lásától, elvesztésétõl, tulajdonosváltozásától számított há-
rom évig kell nyilvántartani.

24/E. § (1) Ha a veszélyes ebre vonatkozó ebtartás sza-
bályait megszegik és emiatt az eb embernek vagy állatnak
sérülést okoz, az állatvédelmi hatóság elrendeli az eb éle-
tének kioltását.

(2) Ha a veszélyesnek minõsített ebre vonatkozó ebtar-
tás szabályait megszegik és emiatt az eb

a) embernek 8 napon belül gyógyuló sérülést vagy ál-
latnak kisebb sérülést okoz, az eb ivartalanítását,

b) embernek vagy állatnak ismételten az a) pont szerin-
ti sérülést okoz, vagy embernek 8 napon túl gyógyuló sérü-
lést, illetve állatnak súlyos sérülést okoz, az eb életének ki-
oltását
elrendeli az állatvédelmi hatóság.

(3) A veszélyes vagy veszélyessé minõsített eb tulajdo-
nosa ellen indított büntetõ- vagy szabálysértési eljárás so-
rán jogerõs határozattal elkobzott eb életének kioltását el
kell rendelni.

(4) A jogerõs határozattal elrendelt hatósági beavatko-
zások (ivartalanítás, tartós egyedi azonosítás), továbbá a
lefoglalás, az elkobzás és az eb élete kioltásának költségei
az eb tulajdonosát terhelik.”

52. § E törvény hatálybalépésével az állam- és közbiz-
tonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejû rendelet hatá-
lyát veszti.

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosítása

53. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a mezõ-
gazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az
ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi
LXXIII. törvény preambulumában a „Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „mezõgaz-
dasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 1. §
(1) bekezdésében a „Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalra (a továbbiakban: MVH)” szövegrész helyébe a
„mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre”
szöveg, 2. § d)–e) pontjában, 3. § e) és l) pontjában, 6. §
(6) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (1), (3) és
(7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdés e) és f) pontjában,
10. § (5) bekezdésében, 10/A. § (2) bekezdésében, 12. §
(6)–(7) bekezdésében, 15. § (4) és (5) bekezdésében,
15/A. § (1) és (2) bekezdésében, 15/C. § (1) és (2) bekez-
désében, 15/D. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (1) és
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(4) bekezdésében, 16. § (2) bekezdés b) pontjában, 17. §
(2) bekezdésében, 20. § (1) és (2) bekezdésében, 36. § (1)
és (2) bekezdésében, 37/B. § (3) és (5) bekezdésében az
„az MVH” szövegrészek helyébe az „a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 6. § (1)–(5) és
(7)–(8) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. § (2) és
(7) bekezdésében, 10/A. § (1) bekezdésében, 12. § (1)–(2),
(4) és (7) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 15/C. §
(1) bekezdésében, 15/D. § (1) és (3) bekezdésében, 35. §
(1) és (3) bekezdésében, 36. § (1) és (2) bekezdésében,
37. §-ában, 37/A. § (4) és (5) bekezdésében az „Az MVH”
szövegrész helyébe az „A mezõgazdasági és vidékfejlesz-
tési támogatási szerv” szöveg, 6. § (3) bekezdésében az „az
MVH a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési támogatási szerv az agrárpolitikáért felelõs mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 6. § (5) be-
kezdés b) pontjában az „a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által
kezelt importengedély” szövegrész helyébe az „az import-
engedély” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „az
MVH-nak” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervnek” szöveg, 8. § (2) és
(4) bekezdésében, 45. § (2)–(3) bekezdésében a „földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyé-
be a „miniszter” szöveg, II. Részének címében az „MVH”
szövegrész helyébe a „MEZÕGAZDASÁGI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI SZERV” szöveg,
10. § (1)–(2) bekezdésében az „az MVH Központi Hivata-
lához” szövegrész helyébe az „a mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési támogatási szervhez” szöveg, 35. § (3) bekezdé-
sében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, 45. § (3) bekezdésében az „az informatikai és hír-
közlési miniszterrel” szövegrész helyébe az „a közigazga-
tási informatikáért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

54. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a mezõ-
gazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az
ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi
LXXIII. törvény 7. § (2) bekezdése hatályát veszti.

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény módosítása

55. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény 12. §-a az alábbi (3) bekez-
déssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az agrárkár-enyhítési szervet vagy szerveket,
b) az agrárkár-megállapító szervet vagy szerveket

rendeletben jelölje ki.”

56. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény l. § (2) bekezdésében az

„agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: mi-
niszter) által kijelölt szervezet (a továbbiakban: Szerve-
zet)” szövegrész helyébe az „agrárkár-enyhítési szerv”
szöveg, 3. § (1) bekezdésében az „a Szervezettel” szöveg-
rész helyébe az „az agrárkár-enyhítési szervvel” szöveg,
3. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (1) be-
kezdés felvezetõ szövegében, 11. § (2) bekezdésében az
„A Szervezet” szövegrész helyébe az „Az agrárkár-enyhí-
tési szerv” szöveg, 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „a kü-
lön jogszabályban kijelölt szakigazgatási” szövegrész he-
lyébe az „az agrárkár-megállapító” szöveg, 4. § (1) bekez-
dés d) pontjában, 5. § (2) bekezdésében az „a szakigazga-
tási” szövegrész helyébe az „az agrárkár-megállapító”
szöveg, 4. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (2) bekezdésé-
ben az „a Szervezethez” szövegrész helyébe az „az agrár-
kár-enyhítési szervhez” szöveg, 4. § (3) bekezdésében,
10. §-ában az „a Szervezet” szövegrész helyébe az „az ag-
rárkár-enyhítési szerv” szöveg, 4. § (3) bekezdésében az „a
Szervezetnek” szövegrész helyébe az „az agrárkár-enyhí-
tési szervnek” szöveg lép.

57. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló
2006. évi LXXXVIII. törvény 12. § (2) bekezdésében az
„a Szervezet és a szakigazgatási szerv kijelölését,” szö-
vegrész hatályát veszti.

Az erdõbirtokossági társulatról szóló
1994. évi XLIX. törvény módosítása

58. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az erdõ-
birtokossági társulatról szóló 1994. évi XLIX. törvény 6. §
(1) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe az
„a” szöveg lép.

59. § Az erdõbirtokossági társulatról szóló 1994. évi
XLIX. törvény 6. § (1) bekezdésében az „erdõterület fek-
vése szerint illetékes” szövegrész hatályát veszti.

A termõföldrõl szóló
1994. évi LV. törvény módosítása

60. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a ter-
mõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 40. §-át követõen a
következõ új 40/A–40/F. §-okkal és az azt megelõzõ al-
címmel egészül ki:

„Gyümölcstermesztési célú hasznosítás

40/A. § (1) Az 1500 m2-nél nagyobb területen gyü-
mölcsfaültetvény, valamint 500 m2-nél nagyobb területen
bogyósgyümölcs ültetvény csak engedéllyel telepíthetõ a
külön jogszabályban meghatározott Nemzeti Fajtajegy-
zékben vagy Szállítói Fajtajegyzékben szereplõ fajtákkal.

(2) A telepítési engedély iránti kérelmet a telepítés he-
lye szerint illetékes jegyzõhöz a telepítés megkezdése elõtt
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legalább egy hónappal kell benyújtani. A kérelemnek tar-
talmaznia kell a telepítési terület helyrajzi számát, annak
méretét, a telepíteni kívánt gyümölcsfajt és annak fajtáit, a
sor- és tõtávolságot, a termõhely ökológiai alkalmasságá-
nak igazolását, valamint a terméktanácsi javaslatot.

(3) A jegyzõ a telepítési engedélyt a (2) bekezdés sze-
rinti tartalommal legfeljebb két év idõtartamra adja ki. A
határozat az ingatlan határától meghatározott ültetési tá-
volságot írhat elõ. A telepítési engedély egy példányát a
mezõgazdasági igazgatási szervnek, valamint mûvelési-
ág-változás esetén az ingatlanügyi hatóságnak is meg kell
küldeni.

40/B. § (1) Az eltelepített ültetvény termõre fordulását
az ültetvény használója köteles bejelenteni a mezõgazda-
sági igazgatási szervnek a növénytermesztési hatóság iga-
zolásának csatolásával.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti gyümölcsültetvények
kivágását a kivágást követõen egy hónapon belül a tulaj-
donosnak vagy használónak be kell jelentenie a mezõgaz-
dasági igazgatási szervnek. Ha egy éven belül újratelepí-
tést nem terveznek, a mûvelésiág-változást be kell jelente-
ni az ingatlanügyi hatóságnak.

40/C. § (1) A gyümölcsültetvény-katasztere minden, az
1. § (1) bekezdésében megjelölt ültetvény tekintetében tar-
talmazza az ültetvények azonosító adatait (település, hely-
rajzi szám, területnagyság), az ültetvény használójának
azonosító adatait (név, lakcím, illetve szervezet megneve-
zése és székhelye), és a mezõgazdasági igazgatási szerv ál-
tal adott regisztrációs számát, valamint a mezõgazdasági
hasznosítású földterületének nagyságát.

(2) Az ültetvénykataszter tartalmazza
a) az ültetvény jellemzõit:

1. jelleg,
2. telepítési jellemzõk,
3. fekvés, kitettség,
4. térállás, sor- és tõtávolság,
5. öntözhetõség,
6. mûvelésmód,
7. támaszrendszer,
8. telepítés ideje,
9. fajtamegoszlás,

10. alanyhasználat,
11. termõképesség;

b) az ültetvényhez kapcsolódó feldolgozó és tárolóka-
pacitás adatait; valamint

c) a termék hasznosításának, értékesítésének irányára
vonatkozó adatokat.

(3) A kataszter adattartalma statisztikai célra felhasznál-
ható, abból az adatok a Központi Statisztikai Hivatal
(a továbbiakban: KSH) részére egyedi azonosításra alkal-
mas módon statisztikai célból átadhatók.

40/D. § (1) A gyümölcsös ültetvény kataszterét a mezõ-
gazdasági igazgatási szerv vezeti.

40/E. § (1) Azok a gyümölcsösültetvény-használók,
akik nem járultak hozzá a szõlõ- és gyümölcsös ültetvé-
nyek összeírásáról szóló 2000. évi CXLIII. törvény alap-

ján felvett adataiknak a KSH részére történõ átadásához,
illetve akik a megkeresés ellenére sem jelentkeztek be a
gyümölcsültetvény-kataszterbe, vagy akiket a KSH koráb-
ban nyilvántartásba vétel miatt nem keresett meg, kötele-
sek a 2/A. § (2) bekezdése szerinti adatokat 2005. május
31-ig a mezõgazdasági igazgatási szerv megyei kirendelt-
ségének jelenteni.

(2) Hiányos adatszolgáltatás, illetve a regisztrációs és a
kataszteri rendszerbe bejelentett adatok eltérése esetében a
mezõgazdasági igazgatási szerv hiánypótlásra szólítja fel
az ültetvényhasználót.

(3) Az ültetvényhasználó a nyilvántartásba vételt köve-
tõen az adataiban bekövetkezett változást harminc napon
belül köteles bejelenteni a mezõgazdasági igazgatási szerv-
nél.

40/F. § (1) A gyümölcsültetvény-kataszterbe bejelentett
adatok valódiságát a mezõgazdasági igazgatási szerv a
földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv közre-
mûködésével ellenõrzi.

(2) Aki valótlan adatokat jelent, vagy az adatszolgálta-
tást felszólítás ellenére sem teljesíti, a mezõgazdasági
igazgatási szerv 20 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedõ
pénzbírsággal sújtja.”

(2) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. §
(1) bekezdése a következõ új h) és i) ponttal egészül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelettel
megállapítsa]

„h) a talajvédelmi hatóság vagy hatóságok kijelölését,
i) a mezõgazdasági igazgatási szerv vagy szervek kije-

lölését.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a termõ-
földrõl szóló 1994. évi LV. törvény 3. § i) pontjában a
„családi gazdaság központja szerint illetékes megyei (fõ-
városi) földmûvelésügyi hivatal” szövegrész helyébe a
„mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 8/A. § (2) be-
kezdés a) pontjában az „a lakóhelye, illetve tartózkodási
helye szerint illetékes területi” szövegrész helyébe az „az”
szöveg, 8/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „tevékenység
végzésének helye szerint illetékes megyei földmûvelés-
ügyi hivatal (a továbbiakban: FM hivatal)” szövegrész he-
lyébe a „mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 8/A. §
(3) bekezdésében az „Az FM hivatalnak” szövegrész he-
lyébe az „A mezõgazdasági igazgatási szervnek” szöveg,
8/A. § (3) bekezdésében, 8/C. § (1) bekezdésében az „az
FM hivatal” szövegrészek helyébe az „a mezõgazdasági
igazgatási szerv” szöveg, 8/B. § (2) bekezdésében a „ter-
mõföld fekvése szerinti illetékes az FM hivatalnak” szö-
vegrész helyébe a „mezõgazdasági igazgatási szervnek”
szöveg lép, 8/C. § (1) bekezdésében a „termõföld fekvése
szerint illetékes FM hivatal” szövegrész helyébe a „mezõ-
gazdasági igazgatási szerv” szöveg, 8/C. § (1) és (2) be-
kezdésében az „Az FM hivatal” szövegrész helyébe az
„A mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, 21. § (4) be-
kezdésében az „a telep fekvése szerint illetékes megyei
(fõvárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állo-
más” szövegrész helyébe az „az állat-egészségügyi ható-
ság” szöveg, 25/B. § (2) bekezdésében az „Állami Erdé-
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szeti Szolgálat” szövegrész helyébe az „erdészeti hatóság”
szöveg, 74. § b) pontjában a „szakhatósági hozzájárulá-
sok” szövegrész helyébe a „valamint szakhatóság közre-
mûködése esetén a szakhatóság hozzájárulásának” szöveg,
75. § (1) bekezdésében az „a szakhatósági hozzájárulások-
ban” szövegrész helyébe a „szakhatóság közremûködése
esetén annak hozzájárulásában” szöveg, 75. § (4) bekezdé-
sében az „illetékességébe” szövegrész helyébe a „hatáskö-
rébe” szöveg, 88/A. § (3) bekezdésében az „a lakóhelye, il-
letve tartózkodási helye szerint illetékes területi” szöveg-
rész helyébe az „az” szöveg, 3. számú melléklet 2. pont
felvezetõ részében az „A törvényben elõírt szakhatósági
hozzájárulások beszerzésének elmulasztása, illetve az ab-
ban” szövegrész helyébe a „Szakhatóság közremûködési
kötelezettsége esetén a hozzájárulásában” szöveg, 3. szá-
mú melléklet 2. pont b) alpontjában az „a 70. § (1) bekez-
désében elõírtak betartására kiadott szakhatósági hozzájá-
rulásban” szövegrész helyébe a „ha a 70. § (1) bekezdésé-
ben elõírtak betartása kapcsán szakhatóság közremûködé-
se szükséges, az annak hozzájárulásában” szöveg lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 2. §

(3) bekezdésében az „elsõ fokú” szövegrész, 8/C. § (5) be-
kezdése, 60. § (6) és (7) bekezdése, 69. § (2) bekezdése,
70. § (2) bekezdése, 71. §-a, 72. § (1) bekezdésében a „ , to-
vábbá a 63. § (1) bekezdésében és a 70. §-ban meghatáro-
zott esetekben szakhatósági hozzájárulást” szövegrész,
75. § (4) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrész,
88/B. § (2) bekezdésében az „elsõfokú” szövegrész, 3. szá-
mú melléklet 2. pont c) alpontja,

b) a szõlõ- és gyümölcstermesztésrõl, valamint a bor-
gazdálkodásról szóló 1970. évi 36. törvényerejû rendelet
hatályát veszti.

A fegyveres biztonsági õrségrõl,
a természetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló

1997. évi CLIX. törvény módosítása

61. § A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédel-
mi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
17. § (1) bekezdésében az „az illetékes megyei földmûve-
lésügyi hivatalnak” szövegrész helyébe az „a mezõgazda-
sági igazgatási szervnek” szöveg, 21. § (1) bekezdésében,
22. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei földmûvelésügyi
hivatal” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági igazgatási
szerv” szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „megyei földmû-
velésügyi hivatalt” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági
igazgatási szervet” szöveg lép.

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény módosítása

62. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenységrõl
szóló 1996. évi LXXVI. törvény 25. § (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Bizottságba két-két tagot jelöl ki a miniszter és a
honvédelemért felelõs miniszter, egy-egy tagot jelölnek ki
a Kormány által kijelölt miniszterek, valamint a Központi
Statisztikai Hivatal elnöke, a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke és a Kutatási és Technológiai Innovációs Ta-
nács elnöke.”

(2) A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a földmérési és térinformatikai államigaz-

gatási szervet vagy szerveket,
b) jelölje ki a Bizottságba egy-egy tagot delegáló mi-

nisztereket,
c) határozza meg az egyes sajátos célú földmérési és

térképészeti tevékenység részletes szabályait és követel-
ményrendszerét.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a földméré-
si és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI.
törvény 6. § (2) bekezdésében a „földmûvelésügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „térképészetért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 6. § (2) bekezdésé-
ben, 24. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (3)–(4) bekezdé-
sében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 6. § (3) bekez-
désében az „illetékességi területükön a körzeti földhivata-
lok, illetve a Fõvárosi Kerületek Földhivatala
(a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal), vagy a me-
gyei földhivatalok, illetve a Fõvárosi Földhivatal (a továb-
biakban együtt: megyei földhivatal) kezelik” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatóság kezeli” szöveg, 11. §
(5) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 17. § (3) bekez-
désében az „a körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az
„az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 11. § (7) bekezdésében,
12. § (6) bekezdésében az „illetékes körzeti földhivatal”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,
12. § (4) bekezdésében az „a körzeti földhivatalnak” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,
12. § (5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 29. §
(4) bekezdésében az „a földhivatal” szövegrészek helyébe
az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 12. § (5)–(6) bekez-
désében az „A földhivatal” szövegrész helyébe az „Az in-
gatlanügyi hatóság” szöveg, 16. § (2) bekezdésében az
„illetékes megyei földhivatalhoz” szövegrész helyébe az
„ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 16. § (4) bekezdésében
az „illetékes körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe
az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 17. § (4) bekezdésé-
ben a „minisztérium (országos hatáskörû szerv) vagy az ál-
tala megbízott szerv” szövegrész helyébe a „miniszter
(központi államigazgatási szerv)” szöveg, 19. § (2) bekez-
dés b) pontjában, 19. § (3) bekezdésében, 20. § (3) bekez-
désében az „illetékes megyei földhivatal” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 19. § (4) bekezdé-
sében az „a megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdésében az
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„illetékes megyei földhivatalnak” szövegrész helyébe az
„ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, az „A megyei földhi-
vatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság”
szöveg, 24. § (1) bekezdésében, 29. § (1)–(2) és (4) bekez-
désében a „földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyé-
be a „miniszter” szöveg, 26. § (1) bekezdésében a „szerve-
zetei elsõ fokon a körzeti földhivatalok, másodfokon a me-
gyei földhivatalok, valamint országos illetékességgel a
központi földmérési szervezet” szövegrész helyébe a
„szervezete az ingatlanügyi hatóság és a földmérési és tér-
informatikai államigazgatási szerv” szöveg, 29. § (4) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg lép.

63. § A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló
1996. évi LXXVI. törvény 4. § (4) bekezdése, 19. § (4) be-
kezdés második mondata, 26. § (3)–(5) bekezdése, 27. §
d) pontjában az „a földmérési szakfelügyelet útján” szö-
vegrész hatályát veszti.

Az állattenyésztésrõl szóló
1993. évi CXIV. törvény módosítása

64. § (1) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV.
törvény 17. § f) és i) pontja helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek, egyidejûleg a § az alábbi j)–m) pontokkal
egészül ki:

[17. § A tenyésztési hatóság az állattenyésztés hatósági
feladatainak keretében]

„f) elismerést ad ki;
i) új állatfajtákat és tenyésztõ szervezetet elismer;
j) elvégzi és ellenõrzi a tenyésztésszervezéssel kapcso-

latos feladatokat;
k) ellátja az õshonos és védett állatfajok génforrásainak

megõrzésével kapcsolatos feladatokat;
l) ellenõrzi a tenyészállatok és szaporítóanyagok elõál-

lítását, tárolását, forgalmazását és felhasználását;
m) vezeti az inszeminátori névjegyzéket, hatósági bi-

zonyítványt ad ki.”

(2) Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a tenyésztési
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állatte-
nyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 3. § 20. pontjá-
ban az „a földmûvelésügyi miniszter által alapított, állatte-
nyésztési hatósági feladatokat is ellátó államigazgatási szer-
vezet” szövegrész helyébe az „az állattenyésztési hatósági
feladatok ellátásáért felelõs szerv” szöveg, 3. § 23. pontjá-
ban a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „te-
nyésztési hatóság” szöveg, 3. § 23. pontjában, 19. § (2) be-
kezdés d) pontjában, 20. § (1) bekezdésében, 21. § (2) és
(5) bekezdésében, 23. § (1)–(2) bekezdésében, 24. § (2) be-

kezdésében, 26. § (1) bekezdésében a „minisztérium” szö-
vegrész helyébe a „tenyésztési hatóság” szöveg, 11. §
(1) bekezdésében az „a minisztérium – a környezetvédele-
mért felelõs minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrár-
politikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a
természetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 14. § (1) be-
kezdés a) pontjában, 15. §-át megelõzõ alcímben, 15. §
(1) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a „minisztéri-
um – a tenyésztõ hatóság véleményét figyelembe véve –”
szövegrész helyébe a „tenyésztési hatóság” szöveg, 22. §
(3) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész helyébe a
„miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium)” szöveg, 44. §-ában a „tartanak” szövegrész he-
lyébe a „tenyésztenek, tartanak” szöveg, 46. §-ában a „föld-
mûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „tenyésztési
hatóság” szöveg, 49. § (1) bekezdés a) pontjában a „föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész he-
lyébe a „miniszter” szöveg, b) pontjában a „földmûvelés-
ügyi, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „miniszter, valamint a termé-
szetvédelemért felelõs miniszter” szöveg lép.

65. § Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. tör-
vény 15. § (1) bekezdés b) és d) pontja, 15. § (2) bekezdé-
se, 16. § g) pontjában az „ , illetve a minisztérium” szöveg-
rész, 23. § (2) bekezdésében az „a tenyésztési hatóság ja-
vaslata alapján” szövegrész, 44. § e) pontja, 49. § (1) be-
kezdés a) pont 16. alpontja hatályát veszti.

Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény módosítása

66. § (1) Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.
évi LIV. törvény 98. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„98. § (1) Az erdészeti hatóság
a) ha az erdõgazdálkodó elmulasztja az erdõ védelmére

és mûvelésére vonatkozó, e törvényben elõírt kötelezettsé-
gek teljesítését, új erdõgazdálkodót jelöl ki;

b) engedélyezi az erdõterület honvédelmi, nemzetbiz-
tonsági és határrendészeti célra történõ igénybevételét.

(2) Az erdészeti hatóság szervezési feladatai keretében
a) gondoskodik a körzeti erdõtervek készítésérõl;
b) jogszabályban meghatározott módon ellátja az erdõ-

gazdálkodással kapcsolatos ellenõrzési, pénzügyi, elszá-
molási feladatokat;

c) az Adattár részére a szükséges adatokat összegyûjti,
elemzi;

d) a miniszter megbízása alapján gondoskodik az erdõ-
védelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kap-
csolatos feladatok ellátásáról;

e) ellátja a külön jogszabályban részére meghatározott
feladatokat;
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f) nyilvántartja az erdõgazdálkodókat;
g) amennyiben az erdõterület tulajdonosa, használója,

illetõleg az erdõgazdálkodó a törvényben foglalt kötelezett-
ségének nem tesz eleget, az új erdõgazdálkodó kijelölését
megelõzõen felhívja a kötelezettségének teljesítésére;

h) javaslatot tesz a károsítók elleni védekezéshez adha-
tó állami támogatásra;

i) nyilvántartást vezet az erdészeti szakszemélyzet tag-
jairól;

j) közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenységhez
nyújtott állami támogatások igénybevételével kapcsolatos
eljárásban;

k) együttmûködik az illetékes települési önkormányzat
képviselõ-testületével a településrendezési és -fejlesztési
feladatok ellátásában.”

(2) Az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV.
törvény 106. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az erdészeti
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV.

törvény 5. §-ában az „a földmûvelésügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe az „az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter”
szöveg, 11. § (2) bekezdésében a „Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjá-
ban” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisz-
térium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján, továbbá
hivatalos lapjában” szöveg, 14. § (2) bekezdésében az
„egyebekben javaslatot tesz arra, hogy a miniszter – az érin-
tett költségére – a szükséges munkák elvégzése céljából
más erdõgazdálkodó szerv kijelölésérõl gondoskodjon, ille-
tõleg állami tulajdonban levõ erdõ esetében a vagyonkezelõ
személyének megváltoztatását kezdeményezze” szövegrész
helyébe a „valamint – az érintett költségére – a szükséges
munkák elvégzése céljából más erdõgazdálkodó szervet je-
löl ki, illetõleg állami tulajdonban levõ erdõ esetében a va-
gyonkezelõ személyének megváltoztatását kezdeményezi”
szöveg, 14. § (3) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész
helyébe az „az erdészeti hatóság” szöveg, 17. § (2) bekezdés
c) pontjában, 17. § (4) bekezdés g) pontjában a „honvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs mi-
niszter” szöveg, 17. § (4) bekezdés h) pontjában, 21. §
(4) bekezdés f) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „határrendészetért felelõs miniszter” szöveg,
24. § (4) bekezdésében az „illetékes miniszterekkel” szö-
vegrész helyébe a „hatáskörrel rendelkezõ miniszterekkel”
szöveg, 26. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztéri-
um elõzetes hozzájárulásával – a területileg illetékes erdé-
szeti hatóság” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter elõzetes hozzájárulásával – az erdészeti hatóság”
szöveg, 29. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztéri-
um” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs minisz-
ter” szöveg, 40. § (2) bekezdésében az „a közegészségügyi”
szövegrész helyébe az „az egészségügyi” szöveg, 49. §
(2) bekezdésében az „Az erdészeti hatóság” szövegrész he-

lyébe a „Szakhatóság közremûködése esetén e szakható-
ság” szöveg, 56. § (1) bekezdésében a „belügyminiszterrel”
szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 66. § (3) bekezdésében a „honvé-
delmi célra történõ igénybevételét a honvédelemért felelõs
miniszter, a nemzetbiztonsági és határrendészeti célra törté-
nõ igénybevételét az e célokért” szövegrész helyébe a „hon-
védelmi, nemzetbiztonsági vagy határrendészeti célra törté-
nõ igénybevételét a honvédelemért felelõs miniszter, a pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, ille-
tõleg a határrendészetért” szöveg, 73. § (2) bekezdés
c) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „hatóság”
szöveg, 78. § (5) bekezdésében az „az illetékes minisztéri-
um” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkezõ ható-
ság” szöveg, 87. §-ában az „a mûködési helye szerint illeté-
kes erdészeti hatóság” szövegrész helyébe az „az erdészeti
hatóság” szöveg, 93. § (2) bekezdésében az „eljárások ese-
tén a természetvédelmi hatóság” szövegrész helyébe az „el-
járásokban szakhatóság közremûködése esetén a szakható-
ság” szöveg, 96. § (1) bekezdésében az „és egyes hatósági
feladatait a kormányzati munkamegosztás keretében” szö-
vegrész helyébe a „feladatait” szöveg, 97. § s)–t) pontjaiban
az „állami erdészeti szolgálat szerveinek” szövegrész helyé-
be az „erdészeti hatóság” szöveg, 98. §-át megelõzõ alcím-
ben az „állami erdészeti szolgálat” szövegrész helyébe az
„erdészeti hatóság” szöveg lép.

67. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az erdõrõl
és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény 13. §
(2) bekezdésében az „erdõgazdálkodó székhelye szerinti”
szövegrész, 16. § (3) bekezdésében az „– az elsõdleges ren-
deltetés szerint illetékes hatóság szakhatósági hozzájárulá-
sával –” szövegrész, 17. § (4) bekezdés a)–b) pontja, 17. §
(4) bekezdésében az „ , illetõleg szakhatósági hozzájárulása
alapján” szövegrész, 21. § (2) és (3) bekezdése, 24. § (3) be-
kezdésében az „állami feladatként” szövegrész, 26. § (3) be-
kezdésében és 29. § (3) bekezdésében az „a hullámtéren
lévõ erdõ esetében a vízügyi hatóság, védett természeti terü-
letet érintõ rész vonatkozásában a természetvédelmi ható-
ság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával, illetõleg” szö-
vegrész, 28. §-ában az „– az érintett szakhatóság elõzetes
hozzájárulásával –” szövegrész, 31. § (1) bekezdésében az
„az országos erdészeti hatóság útján állami feladatként”
szövegrész, 35. § (4) bekezdésében az „– az érintett hatóság
elõzetes szakhatósági hozzájárulása alapján –” szövegrész,
38. § (1) bekezdésben az „az illetékes szakhatóságok elõze-
tes hozzájárulásával” szövegrész, 39. § (3) bekezdésében a
„– védett természeti területet érintõ rész vonatkozásában a
természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájáru-
lásával –” szövegrész, 40. § (2) bekezdésében az „az erdé-
szeti hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával” szö-
vegrész, 41. § (5) bekezdésében az „– a védett természeti te-
rületet érintõ részre vonatkozóan a természetvédelmi ható-
ság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész,
43. § (1) bekezdésében a „– védett természeti területet érintõ
rész esetében a természetvédelmi hatóság elõzetes szakha-
tósági hozzájárulásával –” szövegrész, 44. § (3) bekezdésé-
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ben és 70. § (1) bekezdésében a „– védett természeti terüle-
tet érintõ rész vonatkozásában a természetvédelmi hatóság
elõzetes szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 47. §
(1) bekezdésében az „– a növényvédelmi hatóság, valamint
védett természeti területet érintõ rész vonatkozásában a ter-
mészetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulá-
sával –” szövegrész, 47. § (2) bekezdésében az „– az erdé-
szeti hatóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával –” szö-
vegrész, 47. § (3) bekezdésében az „– az erdészeti hatóság,
valamint a védett természeti területet érintõ részre vonatko-
zóan a természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági
hozzájárulásával –” szövegrész, 48. § (4) bekezdésében a „–
védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság
elõzetes szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 56. §
(2) bekezdésében a „területileg illetékes” szövegrész, 59. §
(2) bekezdés második mondata, 63. §-ában a „– védett ter-
mészeti területen lévõ erdõ esetén a természetvédelmi ható-
ság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész,
66. § (2) bekezdése, 67. § (3) bekezdésében az „– az érintett
szakhatóságok bevonásával –” szövegrész, 68. § (2) bekez-
désében az „ , és az illetékes hatóság elõzetes szakhatósági
hozzájárulása alapján” szövegrész, 71. § (2) bekezdésében a
„javaslatára a miniszter” szövegrész, 73. § (2) bekezdés
b) pontjában az „az erdészeti hatóság elõzetes szakhatósági
hozzájárulása alapján” szövegrész, 73. § (4) bekezdésében
az „– a védett természeti területet érintõ részre vonatkozóan
a természetvédelmi hatóság elõzetes szakhatósági hozzájá-
rulásával –” szövegrész, 73. § (5) bekezdésében az „illeté-
kes” szövegrész, 74. § (1) bekezdésében az „az erdészeti ha-
tóság elõzetes szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész,
92. § (1) és (4) bekezdése, 93. § (3)–(5) bekezdése, 94. §-a,
96. § (2) bekezdése, 97. § d)–e) pontja, 106. § (1) bekezdé-
sében az „a törvény végrehajtásával kapcsolatos részletes
szabályokat, így különösen” szövegrész, 106. § (1) bekez-
dés 11. pontja hatályát veszti.

Az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló
1997. évi XLVI. törvény módosítása

68. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Orszá-
gos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. tör-
vény 20. § (4) bekezdésében a „vadászati felügyelõség”
szövegrész helyébe a „vadászati hatóság” szöveg, 26. §
(1) bekezdésében a „földmûvelésügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „vadgazdálkodásért felelõs miniszter” szö-
veg, 39. § (7) bekezdésében a „földmûvelésügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg lép.

Az állategészségügyrõl szóló
2005. évi CLXXVI. törvény módosítása

69. § (1) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi
CLXXVI. törvény 2. § 23. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[2. § E törvény alkalmazásában:]

„23. országos fõállatorvos: az állategészségügyi és élel-
miszer-ellenõrzõ szolgálat Kormány által meghatározott
képviselõje;”

(2) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § A Terv végrehajtásának ellenõrzését a miniszter
által felállított Ellenõrzõ Testület végzi, amely az országos
fõállatorvos felügyelete alatt áll. Az Ellenõrzõ Testület
tagjait a miniszter nevezi ki az állategészségügyi és élelmi-
szer-ellenõrzõ szolgálat képviselõi közül.”

(3) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 25. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az állat-egészségügyi feladatokat

a) a miniszter,

b) az állat-egészségügyi hatóság,

c) a jogosult állatorvos,

d) az állami állategészségügyi laboratórium,

e) a Magyar Állatorvosi Kamara (a továbbiakban: ka-
mara), valamint

f) a magánállatorvos

látja el.

(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontjaiban felsoroltak együtt
alkotják az állami állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ
szolgálatot, amelynek élén az országos fõállatorvos áll.”

(4) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 30. § (1) bekezdés h) és i) pontjai helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
j)–k) pontokkal egészül ki:

[(1) A miniszter az állategészségügy irányítási, szerve-
zési feladatainak keretében]

„h) gondoskodik az állami állat-egészségügyi feladatok
végrehajtásának megszervezésérõl;

i) megállapodik a kamarával a magánállatorvosok köz-
célú igénybevételének feltételeirõl;

j) járványveszély esetén annak megelõzésére, illetve
felszámolására az ország egész területén irányítja a véde-
kezést, melynek során az e törvényben foglalt feladatok
megosztását az állami állategészségügyi és élelmiszer-el-
lenõrzõ szolgálat egyes szervei között a jogszabályokban
foglaltaktól eltérõen is megállapíthatja;

k) elkészíti a Tervet, valamint megszervezi, irányítja,
felügyeli annak végrehajtását, elvégzi a Terv szükséges
módosítását, valamint saját területére vonatkozóan ellátja
az integrált többéves nemzeti ellenõrzési tervvel kapcsola-
tos koordinációs és kapcsolattartói feladatokat;”
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(5) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 34. § c)–d) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[34. § Az állomás az állat-egészségügyi irányítási, szer-
vezési feladatainak keretében]

„c) intézkedik az állatgyógyászati készítmények minõ-
ségi problémái és mellékhatásai megelõzése és megszün-
tetése érdekében;

d) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot
tart és együttmûködik a települési önkormányzatokkal, a
közigazgatási hivatallal, az egészségügyi államigazgatási
szervvel, a környezetvédelmi hatósággal, a fogyasztóvé-
delmi hatósággal, a vámhatósággal, a rendvédelmi szer-
vekkel, valamint a kamara területi szerveivel;”

(6) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 34. §-a a következõ q) ponttal egészül ki:

[34. § Az állomás az állat-egészségügyi irányítási, szer-
vezési feladatainak keretében]

„q) irányítja és ellenõrzi a jogszabályokban elõírt állat-
egészségügyi feladatok (kötelezõ védõoltás, diagnosztikai
vizsgálat, parazitózisok elleni védekezés stb.) végrehajtá-
sát, külön jogszabályban meghatározott esetben részt vesz
a végrehajtásban.”

(7) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 35. § (2) bekezdése a következõ d)–f) pontokkal
egészül ki:

[(2) Az állomás engedélyezi:]
„d) az állatrakodót, valamint az élõállat-szállító jármû-

vet;
e) a nem állam által mûködtetett, élelmiszer-higiéniai

és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ állat-egészségügyi
laboratóriumok mûködését;

f) az állatorvosi laboratóriumok mûködését.”

70. § (1) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi
CLXXVI. törvény 35. § (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az állat-egészségügyi hatóság külön jogszabály
szerint nyilvántartásba veszi

a) az állatszállítót, állatkereskedõt, gyûjtõállomást, ke-
reskedõi telepet, etetõ-itató állomást, pihentetõ állomást, a
nem állati eredetû élelmiszer-elõállító és -elosztó helyet,
valamint a külön jogszabály szerint az állat-egészségügyi
felügyelet alá tartozó helyet;

b) az élõállat-szállító jármûvet;
c) az állatorvosokat;
d) az állatorvosi laboratóriumokat;
e) az állati eredetû melléktermék kezelését, szállítását

végzõ üzemeket;
f) az élelmiszer-elõállító, -elosztó, állati eredetû élelmi-

szert feldolgozó üzemek és állati eredetû élelmiszer nagy-
kereskedelmét végzõ létesítményeket;

g) a nem állam által mûködtetett, élelmiszer-higiéniai
és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ állat-egészségügyi
laboratóriumokat.”

(2) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 35. § (5) bekezdése a következõ i)–w) pontokkal
egészül ki:

[(5) Az állomás ellenõrzi:]
„i) az állattartónál, -szállítónál, -forgalmazónál az ál-

lat-egészségügyi szabályok megtartását, az állatok egész-
ségi állapotát;

j) állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempont-
ból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a lege-
lõt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épüle-
tet, az állattartás során használt gépet, berendezést, vala-
mint alkalmazott technológiát;

k) az állat-egészségügyi szabályok megtartását az állat-
tartó helyen, gyûjtõállomáson, kereskedõi telepen, ete-
tõ-itató állomáson, pihentetõ állomáson, állatvásáron, ál-
latkiállításon, állatbemutatón, állatkertben, állatverse-
nyen, állatpanzióban, állatmenhelyen, állatkereskedésben;

l) a jogszabályban elõírt vizsgálatok, kezelések végre-
hajtását;

m) a külön jogszabályban foglaltak szerint az élõ állat
és állati eredetû termék belföldi szállítását és belsõ piaci
kereskedelmét;

n) az élõ állat és állati eredetû termék kivitelét;
o) a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen az élelmi-

szer-elõállító, -elosztó, -forgalmazó hely harmadik ország-
ba irányuló exportra való alkalmasságát;

p) az állati eredetû élelmiszereknek feldolgozásra és
emberi fogyasztásra való alkalmasságát;

q) a járványügyi és élelmiszer-higiéniai elõírások meg-
tartását az élelmiszer elõállítása, tárolása, az állati eredetû
termékek feldolgozása, szállítása, forgalmazása során;

r) az állatgyógyászati készítmény kiskereskedelmi for-
galmazását;

s) a takarmány-elõállítóknál, -felhasználóknál, -forgal-
mazóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai elõírások
megtartását;

t) az állatok tenyésztésének, szaporításának körülmé-
nyeit;

u) a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igény-
lõ állati eredetû melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlan-
ná tételét;

v) az állatorvosi laboratóriumok mûködését;
w) a nem állam által mûködtetett, élelmiszer-higiéniai

és -biztonsági célú vizsgálatokat végzõ állat-egészségügyi
laboratóriumok mûködését.”

(3) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 35. § (6) bekezdése e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
f)–h) pontokkal egészül ki:

[(6) Az állomás elsõ fokú állat-egészségügyi hatósági
jogkörében:]

„e) külön jogszabály szerint járványügyi és élelmi-
szer-biztonsági szempontból korlátozhatja, illetve megtilt-
hatja az állati eredetû élelmiszer, nyersanyag, kész élelmi-
szer felhasználását, forgalomba hozatalát;
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f) szükség esetén dönt az idegen állományból vagy kül-
földrõl származó állatok fogadására kiválasztott elkülöní-
tõ (karantén) alkalmasságáról, valamint az állatok elkülö-
nítésének (karanténozásának) feltételeirõl;

g) külön jogszabályban foglaltak szerint elvégzi, illet-
ve ellenõrzi a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levá-
gott állat húsvizsgálatát;

h) az állat belföldi szállítása során megvizsgálja a szár-
mazási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szál-
lítóeszközt, igazolja az állat forgalomképességét és kiállít-
ja a szállításhoz szükséges okiratot.”

(4) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 35. §-a a következõ (7)–(8) bekezdésekkel egészül
ki:

„(7) Az állat-egészségügyi hatóság
a) igazolja az állatállomány külön jogszabály szerinti

betegségektõl, fertõzésektõl való mentességét;
b) kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szüksé-

ges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot.
(8) Az állat-egészségügyi hatóság a (4) bekezdés e) és

f) pontja szerinti nyilvántartást honlapján közzéteszi.”

(5) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az állat-egészségügyi hatóság határállomási fel-
adatainak ellátása során együttmûködik a szomszédos kül-
földi állat-egészségügyi szervekkel, a vámhatósággal, a
növényvédelmi szervvel, valamint a határõrizeti és egyéb
szervekkel.”

71. § (1) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi
CLXXVI. törvény 40. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„40. § Az állat-egészségügyi hatóság
a) elsõsorban diagnosztikai és más szakmai vizsgála-

tokkal közremûködik az állatbetegségek okainak megálla-
pításában, a fertõzöttség felderítésében, a helyi és országos
mentesítési és betegségfelszámolási programok végrehaj-
tásában, közremûködik a diagnosztikai módszerek folya-
matos korszerûsítésében;

b) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló
vizsgáló módszerek alkalmazása érdekében diagnosztiku-
mokat és eszközöket állít elõ, illetve szerez be;

c) a miniszter megbízása alapján felmérõ és célvizsgá-
latokat végez;

d) részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és
más állat-egészségügyi szakemberek képzésében;

e) vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai
adattárban kezeli;

f) a miniszter kijelölése alapján ellátja a referencia-la-
boratórium feladatait, az élelmiszer-vizsgáló laboratóriu-
mok minõsítését és körvizsgálatokkal való ellenõrzését,
szakmai felülvizsgálatát;

g) folyamatosan végzi az élelmiszer-ipari gépek, be-
rendezések higiéniai alkalmassági vizsgálatát;

h) vezeti az állatorvosok országos nyilvántartását;
i) mûködteti az Országos Állat-egészségügyi Informa-

tikai Rendszert;
j) engedélyezi az állatorvosi laboratóriumok mûködé-

sét és azokról nyilvántartást vezet;
k) vizsgálja az állatorvosi laboratóriumok szakmai mû-

ködését;
l) az állat-egészségügyi hatóság jelentése alapján veze-

ti az állati eredetû melléktermék kezelését, szállítását vég-
zõ üzemek országos nyilvántartását, valamint gondosko-
dik saját internetes honlapján annak közzétételérõl.”

(2) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 45. §-t megelõzõ alcíme helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„Állat-egészségügyi bírság és igazgatási
szolgáltatási díj”

(3) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény a „Záró rendelkezések” alcímet megelõzõen az
alábbi 45/A. §-sal egészül ki:

„45/A. § A jogosult állatorvos a feladatkörébe tartozó
eljárásokért külön jogszabály szerinti igazgatási szolgálta-
tási díjat köteles beszedni, amely díj az állat-egészségügyi
hatóság bevételét képezi. A jogosult állatorvos köteles a
díjat az állat-egészségügyi hatóságnak befizetni.”

(4) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI.
törvény 47. § (2) bekezdése 18. pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[(2) Felhatalmazást kap a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg:]

„18. a többéves nemzeti ellenõrzési terv végrehajtása el-
lenõrzésének részletes szabályait;”

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állat-
egészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 7. §
(3) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter” szövegrész helyébe az „az állat-egészség-
ügyért felelõs miniszter” szöveg, 8. § (3) bekezdésében az
„– a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az
„– a miniszter” szöveg, 8. § (4) bekezdésében a „Magyar
Rendõrség” szövegrész helyébe a „rendõrség” szöveg, 9. §
(2) bekezdésében az „a 36. § (2) bekezdés a) pontja szerint
eljárni, és” szövegrész helyébe az „ellátni a járványügyi
feladatokat, megtenni a járvány megelõzéséhez és felszá-
molásához szükséges mindazon feladatokat, amelyeket
e törvény a feladat-, illetve hatáskörébe utal, valamint”
szöveg, 9. § (3) bekezdésében az „illetékes állomás igaz-
gató fõállatorvosa által közcélú munkavégzésre – a 32. §
j) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „állat-egészség-
ügyi hatóság által közcélú munkavégzésre – a 30. § (1) be-
kezdés i) pontja szerinti” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a
„Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium feje-
zetben” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett mi-
nisztérium fejezetében” szöveg, 11. § (3) bekezdésében az
„állati eredetû melléktermék helye szerint illetékes állo-
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más” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi hatóság”
szöveg, 12. § (2) bekezdésében az „a telephelye szerint
illetékes állomás” szövegrész helyébe az „az állat-egész-
ségügyi hatóság” szöveg, az „az illetékes környezetvédel-
mi és közegészségügyi hatóság” szövegrész helyébe az „a
környezetvédelmi hatóság és az egészségügyi államigaz-
gatási szerv” szöveg, 12. § (3) bekezdésében az „a kezelõ
székhelye szerint illetékes állomás” szövegrész helyébe az
„az állat-egészségügyi hatóság” szöveg, 13. § (1)–(2) be-
kezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 22. § (1)–(3) bekez-
désében, 35. § (1)–(2) és (5) bekezdés felvezetõ szövegé-
ben az „állomás” szövegrész helyébe az „állat-egészség-
ügyi hatóság” szöveg, 13. § (2) bekezdésében az „arról”
szövegrész helyébe az „arról – szakhatóság közremûködé-
se esetén –” szöveg, 16. § (4) bekezdésében az „illetékes
állomásnál” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi
hatóságnál” szöveg, 18. §-ában a „minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szöveg, 20. § (1) bekezdésében
az „állomás, illetve az Állatgyógyászati Oltóanyag-,
Gyógyszer- és Takarmány-ellenõrzõ Intézet (a továbbiak-
ban: ÁOGYTI) – külön jogszabályban foglaltak szerint –”
szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi hatóság” szö-
veg, 23. § (3) bekezdésében az „a minisztérium” szöveg-
rész helyébe az „az állat-egészségügyi hatóság” szöveg,
26. § (3) bekezdésében az „állomás” szövegrész helyébe
az „állat-egészségügyi hatóság” szöveg, 29. §-át megelõzõ
alcímben az „állategészségügyi hatóságok fórumrendsze-
re” szövegrész helyébe az „állami állat-egészségügyi és
élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat” szöveg, 32. § felvezetõ
szövegében az „A minisztérium az állategészségügy” szö-
vegrész helyébe az „Az állat-egészségügyi hatóság” szö-
veg, 34. § felvezetõ szövegében az „állomás az” szöveg-
rész helyébe az „állat-egészségügyi hatóság” szöveg, 35. §
(1) bekezdés b) pontjában az „a Területi Intézetet” szöveg-
rész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szervet”
szöveg, 35. § (6) bekezdés felvezetõ szövegében az „állo-
más elsõfokú állat-egészségügyi hatósági jogkörében”
szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi hatóság” szö-
veg, 37. § (1) bekezdés felvezetõ szövegében a „határállo-
máson mûködõ hatósági állatorvos (a továbbiakban: határ-
állomási állatorvos)” szövegrész helyébe a „hatóság a ha-
tárállomásokon” szöveg, 38. § (1) bekezdés felvezetõ szö-
vegében az „élelmiszer-higiéniai kirendeltségen mûködõ
hatósági állatorvos (a továbbiakban: élelmiszer-higiénikus
állatorvos)” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi
hatóság élelmiszer-higiéniai feladatai körében” szöveg,
38. § (1) bekezdés h) pontjában a „36. § (2) bekezdésének
g), (3) bekezdésének d)–i), valamint m) pontja” szöveg-
rész helyébe a „35. § (5) bekezdés l)–q) és u) pontja, vala-
mint (7) bekezdés b) pontja” szöveg, 41. § felvezetõ szöve-
gében az „OÉVI” szövegrész helyébe az „állami ál-
lat-egészségügyi laboratórium” szöveg, 42. §-ában az
„ÁOGYTI” szövegrész helyébe az „állat-egészségügyi ha-
tóság állatgyógyászati oltóanyag-, gyógyszer- és takar-
mányellenõrzési feladatai körében” szöveg, 44. § (2) be-
kezdés e) pontjában az „a kerületi fõállatorvost” szöveg-

rész helyébe az „az állat-egészségügyi hatóságot” szöveg,
44. § (3) bekezdés a) pontjában az „a jogosult állatorvos-
sal” szövegrész helyébe az „az állat-egészségügyi ható-
sággal” szöveg, 44. § (1)–(3) bekezdésében az „A jegyzõ”
szövegrész helyébe az „Az állat-egészségügyi nyilvántar-
tást vezetõ szerv” szöveg, 45. § (3) bekezdésében a „saját
hatáskörében az állomás, a kerületi hivatal és az
ÁOGYTI” szövegrész helyébe az „az állategészségügyi
hatóság” szöveg, 45. § (4) bekezdésben az „állomás, az
ÁOGYTI által kiszabott bírság összegét az ÁOGYTI” szö-
vegrész helyébe az „állat-egészségügyi hatóság” szöveg, a
„hatóságok állat-egészségügyi feladatainak ellátására fi-
gyelemmel a minisztérium” szövegrész helyébe a „minisz-
ter” szöveg, 47. § (1) bekezdésében az „állapítsa meg a jo-
gosult állatorvos hatáskörének és mûködésének részletes
szabályait” szövegrész helyébe a „jelölje ki az állat-egész-
ségügyi hatóságot vagy hatóságokat, az állami állat-egész-
ségügyi laboratóriumot vagy laboratóriumokat és az ál-
lat-egészségügyi nyilvántartást vezetõ szervet vagy szer-
veket, valamint állapítsa meg a jogosult állatorvos jogállá-
sát, feladat- és hatáskörét” szöveg, 47. § (2) bekezdésében
a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szöveg, 47. § (3) bekezdésében
a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszter” szöveg, az „a pénzügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg lép.

72. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állat-
egészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 2. §
3. pontja, 20. pontja és 31. pontja, 4. § (2) bekezdése, 4. §
(3) bekezdésében a „vagy szakhatósági állásfoglalása”
szövegrész, 7. § (1) bekezdése, 9. § (3) bekezdésében az
„ , és a hatósági állatorvost megilletõ védelemben része-
sül” szövegrész, 12. § (2) bekezdésében az „– az illetékes
környezetvédelmi és közegészségügyi hatóság szakható-
sági állásfoglalása figyelembevételével –” szövegrész,
21. §-a, 25. §-át megelõzõ alcíme, 25. § (3)–(4) bekezdése,
26. § (1)–(2) bekezdése, 27. § (1) bekezdésében az „illeté-
kességi területén” szövegrész, 29. §-a, 30. §-át megelõzõ
alcíme, 30. § (1) bekezdés a)–e) pontjai, 30. § (2) bekezdé-
sében az „az érintett miniszterekkel, országos hatáskörû
szervek vezetõivel, valamint” szövegrész, 31. §-át meg-
elõzõ alcíme, 31. §-a, 32. §-át megelõzõ alcíme, 32. § a), f),
i), j), k), l), m), o), p), r) pontjai, 32. § d) pontjában a „ , kü-
lön jogszabályban foglaltak szerint felállítja az országos
járványvédelmi központot” szövegrész, 34. §-át megelõzõ
alcíme, 34. § a) pontjában az „az illetékességi területén”
szövegrész, f)–g) pontjai, o) pontjában az „Országos Me-
zõgazdasági Minõsítõ Intézettõl az” szövegrész, p) pontja,
35. § (3) bekezdése, 35. § (5) bekezdés a) pontja, 36. §-át
megelõzõ alcíme, 36. §-a, 37. §-át megelõzõ alcíme, 37. §
(1) bekezdés a) pontjában az „állat-egészségügyi határál-
lomáson” szövegrész, 37. § (1) bekezdés d) és g) pontja,
37. § (1) bekezdés f) pontjában az „állat-egészségügyi”
szövegrész, 38. §-át megelõzõ alcíme, 38. § (1) bekezdés
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j) pontja, 38. § (2) bekezdése, 39. §-át megelõzõ alcíme,
39. §-a, 40. §-át megelõzõ alcíme, 41. § c), e–i) és k) pont-
ja, 42. § b) pontjában az „a külön jogszabály szerinti biocid
termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére irá-
nyuló eljárásban szakhatóságként közremûködik, továb-
bá” szövegrész, 42. § n)–p) pontja, 44. § (2) bekezdés
f) pontjában a „kerületi fõállatorvos által hozott” szöveg-
rész, 47. § (2) bekezdés 19. pontja, 21. pontja és 24. pontja
hatályát veszti.

Ingatlanügyi hatóság

73. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-
vény 273. § (3) bekezdésében, 376. § (1) bekezdésében az
„a földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságot” szöveg, 339. § (2) bekezdés f) pontjában az „a
földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságnak” szöveg, 383. §-ában az „a földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

b) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 17. §
(3) bekezdésében, 91. § (1) bekezdésében az „a földhiva-
talhoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság-
hoz” szöveg, 17. § (3) bekezdésében az „a földhivatal”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
33. § (2) bekezdés 24. pontjában az „a földhivatalnál” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
68. § (1) bekezdésében, 77/A. § mindkét (3) bekezdésé-
ben, 80. § (1) bekezdés c) pontjában az „a földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
92. § (1)–(3) bekezdésében az „A földhivatal” szövegrész
helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

c) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §
(3) bekezdésében, 52. § 8. pontjában a „földhivatalhoz”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,
14/A. § (5) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint ille-
tékes földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságot” szöveg, valamint az „A földhivatal” szövegrész
helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 52. §
7. pontjában az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóság” szöveg, valamint az „a földhivatal-
hoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósághoz”
szöveg,

d) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének ren-
dezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 12. § (1) bekez-
désében az „illetékes megyei (fõvárosi) földhivatalt
(a továbbiakban: földhivatal)” szövegrész helyébe az „in-
gatlanügyi hatóságot” szöveg, 12. § (3) bekezdésében az
„a földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatósághoz” szöveg, 13. § (2) bekezdésében az „a földhi-
vatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot”
szöveg,

e) egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
törvény 51. § (3) bekezdésében az „a föld fekvése szerint
illetékes földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlan-
ügyi hatóság” szöveg,

f) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 29. § h) pontjában az „a területi-
leg illetékes földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingat-
lanügyi hatóságot” szöveg, 38. § (4) bekezdésében az „a
földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ható-
ság” szöveg,

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 109/F. § (7) bekezdésében az „illetékes földhivatal-
nál” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnál” szö-
veg, 109/G. § (2) bekezdésében a „földhivatali” szöveg-
rész helyébe az „ingatlanügyi hatósági” szöveg,

h) a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 5. § (4) bekezdésében, 11/B. § (2) be-
kezdésében, 12. § (3)–(4) bekezdésében, 12/A. § (4) be-
kezdésében, 12/D. § (4) bekezdésében, 12/F. § (3) bekez-
désében az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az in-
gatlanügyi hatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „a
megyei földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlan-
ügyi hatóság” szöveg, 7/A. § (4) bekezdésében az „A föld-
hivatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság”
szöveg, 9/D. § (2) bekezdésében az „illetékes földhivatalt”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” szöveg,
9/D. § (3) bekezdésében, 12/A. § (3) bekezdésében,
12/F. § (4) bekezdésében az „a körzeti földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
7/A. § (5) bekezdésében, 9/D. § (3) bekezdésében az „ille-
tékes körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az „in-
gatlanügyi hatóságnak” szöveg, 9/D. § (4) bekezdésében
az „illetékes körzeti földhivatalt” szövegrész helyébe az
„ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 9/D. § (5) bekezdésében
a „földhivatali” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi ható-
sági” szöveg, 12/B. § (3) bekezdésében az „a földhivatali”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósági” szöveg,
12/C. § (1) bekezdésében az „illetékes körzeti földhivatal-
lal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósággal” szö-
veg, 9/C. § (2)–(4) bekezdésében, 12/D. § (3) bekezdésé-
ben az „illetékes körzeti földhivatal” szövegrész helyébe
az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 12/F. § (1) bekezdésé-
ben az „illetékes körzeti földhivatalnál” szövegrész helyé-
be az „ingatlanügyi hatóságnál” szöveg, 12/F. § (2),
(5)–(6) és (10) bekezdésében az „A körzeti földhivatal”
szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
12/F. § (8) bekezdésében az „a körzeti földhivatalnál a me-
gyei földhivatalhoz címzett” szövegrész helyébe az „az in-
gatlanügyi hatóságnál” szöveg, 15. §-ában a „földhivatali”
szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási” szöveg,

i) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
26/A. § (1) bekezdésében az „illetékes földhivatalnak”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,
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26/B. § (4)–(5) bekezdésében az „illetékes földhivatalt”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szö-
veg,

j) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 47. § (2) bekezdésében a „földhivatalt” szövegrész
helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 138. § (2) be-
kezdésében, 153. § (3) bekezdésében, 156/F. § (6) bekez-
désében, 163. § (1) bekezdésében, 191. § (5) bekezdésé-
ben, 195. §-ában az „a földhivatalt” szövegrészek helyébe
az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 138. § (3)–(4) be-
kezdésében, 144. § (2) bekezdésében az „A földhivatal”
szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
138. § (5) bekezdésében, 196. §-ában a „földhivatali” szö-
vegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántartási” szöveg,
138/A. §-ában, 140/A. § (1) bekezdésében, 145. § (1) be-
kezdés c) pontjában, 153. § (2) bekezdés b) pontjában,
220. §-ában az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóság” szöveg, 144. § (1) bekezdés d) pont-
jában, 156/B. § (2) bekezdés d) pontjában és (3) bekezdé-
sében az „a földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az in-
gatlanügyi hatóságnak” szöveg,

k) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 2. §
(3) bekezdésében, 8/B. § (2) bekezdésében, 8/C. § (1) be-
kezdésében, 25/A. § (6) bekezdésében, 25/C. § (1) bekez-
désében, 28. § (2) bekezdésében, 29. §-ában, 30. § (1) be-
kezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 36. § (3) bekezdésé-
ben, 39. § (3) bekezdésében, 42. § (3)–(4) bekezdésében,
43. §-ában, 50. § (1) és (3) bekezdésében, 51. § (1)–(3) be-
kezdésében, 88/C. § (1) bekezdésében, 2. számú melléklet
3. pont b) alpontjában az „a földhivatal” szövegrészek he-
lyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 9. § (1) bekez-
désében az „a föld fekvése szerinti körzeti földhivatal
(a továbbiakban: fölhivatal)” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóság” szöveg, 9. § (3) bekezdésében,
56/D. § (1) bekezdésében az „a körzeti földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
11/A. §-ában az „a föld fekvése szerinti földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
25/A. § (1) és (4) bekezdésében, 25/C. § (1) és (3) bekez-
désében, 27. § (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében
az „A földhivatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi
hatóság” szöveg, 25/A. § (2) és (4) bekezdésében, 25/B. §
(2) bekezdésében, 25/D. § (1)–(2) bekezdésében az „a
földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatósághoz” szöveg, 25/A. § (3) bekezdésében, 27. §
(2) bekezdésében az „a földhivatalnál” szövegrész helyébe
az „az ingatlanügyi hatóságnál” szöveg, 25/B. § (1) bekez-
désében az „A földhivatalnak” szövegrész helyébe az „Az
ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 25/B. § (2) bekezdésé-
ben az „a körzeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az
„az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 28. § (1) bekezdésé-
ben az „a földhivataltól” szövegrész helyébe az „az ingat-
lanügyi hatóságtól” szöveg, valamint a „földhivataltól”
szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságtól” szöveg,
39. § (2) bekezdésében, 41. §-ában, 45. § (4) bekezdésé-
ben, 51. § (2) bekezdésében az „a földhivatalnak” szöveg-

rész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,
42. § (1) bekezdésében a „földhivatalhoz” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 43. §-ában az
„a földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságot” szöveg, 46. § (1) bekezdésében az „a területileg
illetékes földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlan-
ügyi hatóság” szöveg, 25/A. § (6) bekezdésében az „illeté-
kes megyei (fõvárosi) földhivatalt” szövegrész helyébe az
„az ingatlanügyi hatóságot” szöveg,

l) a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény
44. §-ában az „illetékes körzeti földhivatalt” szövegrész
helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 45. § (2) be-
kezdésében az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóság” szöveg,

m) a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (3) bekezdésében az
„a földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ha-
tóság” szöveg,

n) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 59. §-ában, 60. § (2) bekezdésében, 63. § (4) be-
kezdés a) pontjában, 1. számú melléklet 9.3.2. pont a) al-
pontjában az „a földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 64. § (4) bekezdésében
az „a földhivatalba” szövegrész helyébe az „az ingatlan-
ügyi hatósághoz” szöveg, 64/A. § (2) bekezdésében a
„földhivatali” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyilvántar-
tási” szöveg,

o) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 12. § (1)–(2) bekezdésé-
ben a „földhivatali” szövegrész helyébe az „ingatlan-nyil-
vántartási” szöveg,

p) az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény 73. § (2) bekezdés a) pontjában az „illetékes
földhivatalt” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatósá-
got” szöveg, 73. § (2) bekezdés b) pontjában az „a földhi-
vatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság”
szöveg, 73. § (4) bekezdésében az „a földhivataloknál”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál” szö-
veg, 73. § (5) bekezdésében az „A földhivatal” szövegrész
helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

q) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módo-
sításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatá-
si szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
32/E. § (3) bekezdésében az „illetékes földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 29. §
(2) bekezdésében, 32/E. § (2) bekezdésében az „a megyei
földhivatal” szövegrészek helyébe az „az ingatlanügyi ha-
tóság” szöveg, 29. § (4) bekezdésében, 32. § (1) bekezdé-
sében, 32/F. § (1) bekezdésében az „a földhivatal” szöveg-
rész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 32. §
(1) bekezdésében az „a földhivatalhoz” szövegrész helyé-
be az „az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, 32/A. § (7) be-
kezdésében az „ingatlan fekvése szerinti illetékes megyei
ideértve a Fõvárosi Földhivatalt is (a továbbiakban együtt:
megyei földhivatal)” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi
hatóság” szöveg, 32/C. § (1) bekezdés k) és l) pontjában az
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„a földhivatalnál” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságnál” szöveg, 32/D. §-ában a „földhivatalnál” szö-
vegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
32/E. § (2) bekezdésében az „illetékes földhivatalnál” szö-
vegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
29. § (2) bekezdésében, 32/E. § (4) bekezdésében az „in-
gatlan fekvése szerint illetékes földhivatal” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 33. § (4) bekezdé-
sében a „földhivatali” szövegrész helyébe az „ingat-
lan-nyilvántartási” szöveg,

r) a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló
1997. évi XXX. törvény 5. § (7) bekezdésében az „a föld-
hivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság”
szöveg,

s) a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI.
törvény 7. § (3) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében az
„a földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ha-
tóság” szöveg,

t) az általános mezõgazdasági összeírásról szóló 1999.
évi XLVI. törvény 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „a
földhivatalok” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi ha-
tóság” szöveg,

u) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
16. § (3) bekezdésében az „az illetékes körzeti földhivatal”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

v) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 14. § (1) bekezdés g) pontjában az „ingat-
lan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalt” szöveg-
rész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok mó-

dosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 163. § (1) be-
kezdésében az „a földhivatalhoz” szövegrész helyébe az
„az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

b) a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tör-
vény 12. §-ában az „illetékes körzeti földhivatalnál” szö-
vegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságnál” szöveg,
13. § (6) bekezdésében az „a földhivatalnak” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg,

c) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 283. §
(3) bekezdésében az „a földhivatalba” szövegrész helyébe
az „az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

d) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi
XLII. törvény 310. § (1) bekezdésében az „a földhivatal-
hoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósághoz”
szöveg,

e) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi
XCI. törvény 211. § (14) bekezdésében, 218. § (1) bekez-
désében az „a földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

f) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 13. §-ában az „eljáró körzeti földhivatal
(Budapesten a Fõvárosi Kerületek Földhivatala)” szöveg-
rész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg, 17/B. §
(7) bekezdés b) pontjában a „földhivatali” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanügyi hatósági” szöveg,

g) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
10. § (2) bekezdésében az „a földhivatalnak” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnak” szöveg, 43. §
(3) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 62. § (4) bekez-
désében az „a földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatósághoz” szöveg,

h) a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 7. § (5) bekezdésében az „a kör-
zeti földhivatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlan-
ügyi hatóságnak” szöveg,

i) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény 5. § (2) bekezdésében az „a földrészlet fekvése sze-
rint illetékes körzeti földhivatalnak (a továbbiakban: föld-
hivatal)” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság-
nak” szöveg, 5. § (3) bekezdésében, 6. §-ában az „a földhi-
vatalnak” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság-
nak” szöveg, 9. § (5) bekezdésében az „A földhivatal” szö-
vegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

j) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 136. §
(4) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes
földhivatalnak” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi ható-
ságnak” szöveg, valamint az „A földhivatal” szövegrész
helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 150. §
(4) bekezdésében az „ingatlan fekvése szerint illetékes
földhivatallal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi ható-
sággal” szöveg,

k) a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
és az azzal összefüggõ egyes ágazati törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XXXVIII. törvény 16. § (4) bekezdé-
sében az „A földhivatal” szövegrész helyébe az „Az ingat-
lanügyi hatóság” szöveg,

l) a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény 12. §
f) pontjában az „a földhivatalhoz” szövegrész helyébe az
„az ingatlanügyi hatósághoz” szöveg, az „a földhivatal”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,
valamint a „földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „ingat-
lanügyi hatósághoz” szöveg,

m) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény, valamint a társadalmi szervezetek által használt álla-
mi tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl
szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 2005.
évi CLXXVII. törvény 4. § (4) bekezdésében az „illetékes
körzeti földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi
hatóság” szöveg,
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n) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 85. § (3) be-
kezdésében az „a földhivatalt” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 91. § (3) bekezdésében az
„a cég székhelye szerint illetékes földhivatalt” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg, 102. §
(3) bekezdés a) pontjában az „a cég ingatlanának fekvése
szerint illetékes földhivatalt” szövegrész helyébe az „az
ingatlanügyi hatóságot” szöveg,

o) a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény
172/A. §-ában a „földhivatal, pénzintézet” szövegrész he-
lyébe az „ingatlanügyi hatóság, pénzügyi intézmény” szö-
veg
lép.

74. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló

1993. évi II. törvény 13. § (5) bekezdése,
b) a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 39. §

(4) bekezdése, 46. § (2) és (5) bekezdése, 48. § (1) bekez-
désében az „ , illetõleg elõterjesztést tesz az engedélyezés-
re jogosult megyei földhivatalhoz” szövegrész, 57. §-a,

c) a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények összeírásáról
szóló 2000. évi CXLIII. törvény 4. §-a
hatályát veszti.

Egyéb módosítások

75. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. §

(1) bekezdés p) pontjában a „Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatal” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv” szöveg,

b) a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §
(1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi
hivatal (a továbbiakban: hivatal)” szövegrész helyébe a
„mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg, a 7. § (6) bekez-
désében a „megyei Földmûvelésügyi Hivatal” szövegrész
helyébe a „mezõgazdasági igazgatási szerv” szöveg,

c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 81/A. §-ban a „Megyei Földmûvelésügyi Hivatal”
szövegrészek helyébe a „mezõgazdasági igazgatási szerv”
szöveg,

d) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (2) bekezdés l) pontjában a „Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe a
„mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv” szö-
veg,

e) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés c) pontjában a
„Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész
helyébe a „mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szerv” szöveg,

f) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel össze-
függõ törvények módosításáról szóló 2005. évi XLIX. tör-
vény 38. § (13) bekezdésében az „Országos Élelmiszerbiz-
tonsági és Tápálkozástudományi Intézet” szövegrész he-
lyébe az „élelmiszerbiztonsági szerv” szöveg,

g) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. § (4) bekezdés i) pontjában a „rend-
szer mûködtetése céljából az Agrárgazdasági Kutató és In-
formatikai Intézetet” szövegrész helyébe a „rendszert mû-
ködtetõ szervet” szöveg, 16. § (4) bekezdés f) pontjában a
„Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt” szövegrész
helyébe a „mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási
szervet” szöveg, 16. § (5) bekezdés b) pontjában a „Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal” szövegrész helyébe
a „mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv”
szöveg,

h) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 6. § (2) bekezdésében az „az Országos Borminõsí-
tõ Intézet” szövegrész helyébe az „a borászati hatóság”
szöveg, 81. § (3) bekezdés b) pontjában a „szakhatósági”
szövegrész helyébe a „hatósági” szöveg
lép.

76. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal létesí-
tésérõl és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendel-
kezések módosításáról szóló 1991. évi VII. törvény.

VIII. Fejezet

SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

77. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-

vény 333. § (1) bekezdésében a „városi gyámhivatal” szö-
vegrész helyébe a „helyi illetékességgel eljáró gyámhiva-
tal” szöveg,

b) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 3. § g) pontjában a „megyei, fõvárosi szociá-
lis és gyámhivatal” szövegrész helyébe a „szociális ható-
ság” szöveg,

c) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 28. § (2) bekezdé-
sében, 100. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)
gyámhivatalnál” szövegrész helyébe a „gyámhivatalnál”
szöveg,

d) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
201. § (10) bekezdésében a „beteg lakóhelye szerint illeté-
kes gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „gyámhivatal-
nak” szöveg
lép.

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 245



78. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a sze-
mélyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. tör-
vény 3. § g) pontjában az „ , az ifjúsági, családügyi, szociá-
lis és esélyegyenlõségi miniszter, valamint az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium”
szövegrész hatályát veszti.

IX. Fejezet

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁS

79. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és
azok 1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV.
törvény 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az Alapok kezelésével kapcsolatos kérdésekben
a) a Nyugdíjbiztosítási Alap tekintetében a Nyugdíj-

biztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási
szerv,

b) az Egészségbiztosítási Alap tekintetében az egész-
ségbiztosítási szerv
mint a vonatkozó pénzügyi alap kezelõje dönt.”

(2) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben je-
lölje ki az egészségbiztosítási szervet vagy szerveket, vala-
mint az orvosszakértõi szervet vagy szerveket, valamint a
vasutas egészségbiztosítási szervet vagy szerveket.”

(3) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 94. § (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Az (1)–(4) bekezdésekben foglalt eljárásokban a
vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító szerv vezetõje
jár el, ha a határozatot a vasutas nyugdíj-megállapító és
-folyósító szerv hozta.”

(4) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény a következõ 101/A. §-sal egészül ki:

„101/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Nyug-
díjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási
szervet vagy szerveket, a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervet vagy szerveket, valamint a vasutas nyugdíj-megál-
lapító és -folyósító szervet vagy szerveket rendeletben je-
lölje ki.”

(5) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a tár-
sadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény 5. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„5. § Az Alap kezeléséért felelõs társadalombiztosítási
szerv végzi

a) az Alaphoz tartozó vagyonnal kapcsolatos nyilván-
tartási, illetõleg a jogszabályban meghatározott vagyonke-
zelési, pénzügyi feladatokat,

b) az Alapból finanszírozott ellátások megállapításá-
nak és folyósításának jogszabályban meghatározott fel-
adatait, illetõleg ellátja a külön jogszabály alapján végzett,
nem az Alapból finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos
igazgatási feladatokat.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-

vény 341. § b) pontjában a „társadalombiztosítási szerv”
szövegrész helyébe a „határozatot hozó szerv” szöveg, a
„másodfokon eljáró” szövegrész helyébe a „nem ez a
szerv” szöveg, 341. § c) pontjában a „társadalombiztosítá-
si igazgatóság (kirendeltség)” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv vagy nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szerv” szöveg, 341. § d) pontjában a „társadalombizto-
sítás helyi szervének” szövegrész helyébe a „határozatot
hozó egészségbiztosítási szerv vagy nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv” szöveg,

b) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 41. §
(6) bekezdésében az „a gyermek születési helye szerint ille-
tékes megyei egészségbiztosítási pénztárnak” szövegrész
helyébe az „az egészségbiztosítási szervnek” szöveg,

c) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
4/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „társadalombiztosítási
igazgatási szervet” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítá-
si igazgatási szervet és egészségbiztosítási szervet” szöveg,

d) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990.
évi LV. törvény 3. § (1) bekezdésében az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szervvel” szöveg,

e) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §
(1) bekezdés h) pontjában az „Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság”
szövegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szerv, a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbizto-
sítási szerv” szöveg,

f) egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes
nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi
XII. törvény 5. § (1) bekezdésében a „nyugdíjfolyósító
szervek a nyugdíjjal együtt folyósítják” szövegrész helyé-
be a „nyugdíjfolyósító szerv a nyugdíjjal együtt folyósítja”
szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „társadalombiztosítási
igazgatási szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv” szö-
veg,

g) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 29. § b) pontjában az „Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár igazgatási szerveit” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szervet és a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatási szervet” szöveg,

h) az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogta-
lanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII.
törvény 20/A. § (1) bekezdésében a „Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság” szövegrész helyébe a „nyugdíjfolyósító
szerv” szöveg, 20/A. § (2) bekezdésében az „az Országos
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Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (ONYF)” szövegrész
helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 20/A. § (3) bekezdésé-
ben az „Az ONYF” szövegrész helyébe az „A Nyugdíjbiz-
tosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv”
szöveg,

i) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 83/D. § h) pontjában a „társadalombizto-
sítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv”
szöveg,

j) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/C. § (13) bekezdésében az „Országos Egészség-
biztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság, illetve azok szervei” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap ke-
zeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szerv” szöveg, 50. § (2) bekezdés d) pontjá-
ban az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõ-
igazgatója” szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv vezetõje”
szöveg, 50. § (2) bekezdés e) pontjában az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szerv vezetõje” szöveg, 52. §
(5) bekezdésében az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
vezetõje” szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és az
egészségbiztosítási szerv vezetõje” szöveg, 86/A. § (1) be-
kezdésében az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgató-
ság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szöveg-
rész helyébe az „egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíj-
biztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási
szerv” szöveg, 86/F. § (2) bekezdés a) pontjában az
„egészségbiztosítás központi hivatali szerve esetében”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv eseté-
ben – ha országos illetékességgel jár el –” szöveg, a „nyug-
díjbiztosítás központi hivatali szerve” szövegrész helyébe
a „Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiz-
tosítási szerv” szöveg, az „igazgatási szervek tekintetében
a társadalombiztosítás központi hivatali szerveinek” szö-
vegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv és a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv tekintetében az egészségbiz-
tosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért fele-
lõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 86/H. § (2) bekezdé-
sében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatóját”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv és a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbizto-
sítási szerv vezetõjét” szöveg, 95. § (6) bekezdésében,
98. § (6) bekezdésében, 101. § (7) és (9) bekezdésében az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrészek he-
lyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg, 102. §
(12) bekezdés d) pontjában a „társadalombiztosítási igaz-
gatási szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv” szöveg,

k) a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény
6. § (5) bekezdésében az „az Országos Társadalombiztosí-
tási Fõigazgatóság Országos Orvosszakértõi Intézete”
szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg, 7. §
(1) bekezdésében az „az Országos Társadalombiztosítási
Fõigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának” szö-
vegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szerv” szöveg,

l) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § k) pont-
jában az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a
nyugdíjfolyósító szerv” szöveg,

m) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok
1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. tör-
vény 11. § (3) bekezdésében az „igazgatási szerv” szöveg-
rész helyébe az „egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szerv” szöveg, 11/A. § (1)–(3) bekezdé-
sében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Or-
szágos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,

n) az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló
1993. évi LIX. törvény 10. § (1) bekezdésében az „Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szervvel” szöveg,

o) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 81. § (3) bekezdésében az „a Magyar
Állam tulajdonába és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár” szövegrész helyébe az „állami tulajdonba és az
egészségbiztosítási szerv” szöveg,

p) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
91. § (3) bekezdésében az „a fõvárosi, megyei egészség-
biztosítási pénztárnak” szövegrész helyébe az „az egész-
ségbiztosítási szervnek” szöveg,

q) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvény 62. § (4) bekezdés f) pontjában az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztárral” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szervvel” szöveg, 62. §
(4) bekezdés g) pontjában az „az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Fõigazgatósággal” szövegrész helyébe az „a Nyugdíj-
biztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási
szervvel” szöveg,

r) a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi XXVIII.
törvény 2. § e) pont ea) alpontjában az „egészségbiztosítás
szervei” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szerv” szöveg, 2. § f) pont fc) alpontjában az „állami,
egészségbiztosítási” szövegrész helyébe az „egészségbiz-
tosítási szerv, az állami” szöveg, 2. § m) pontjában a „vagy
egészségbiztosítási szervektõl” szövegrész helyébe a
„szervektõl vagy az egészségbiztosítási szervtõl” szöveg,
24. §-ában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szervnek” szö-
veg,

s) a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 3. §
(3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénz-
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tár Országos Orvosszakértõi Intézetének (a továbbiakban:
OOSZI) a hadirokkant lakóhelye szerint illetékes elsõfokú
bizottsága” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv”
szöveg, 22. § (2) bekezdésében, 26. § (2) bekezdés a) pont-
jában az „OOSZI” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi
szerv” szöveg,

t) a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi
LI. törvény 2. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontjában az
„egészségbiztosítási szervek” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv” szöveg, 2. § (2) bekezdés
c) pontjában az „egészségbiztosítás szervei” szövegrész
helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg, 2. § (2) be-
kezdés k) pontjában a „vagy egészségbiztosítási szervtõl”
szövegrész helyébe a „szervtõl vagy az egészségbiztosítási
szervtõl” szöveg, 19. § (9) bekezdésében az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztárnak” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szervnek” szöveg,

u) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 47. § (2) bekezdésében a „társadalombiztosítási szer-
veket” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervet, az egészségbiztosítási szervet” szöveg,

v) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995.
évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés u) pontjában az „Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatója” szöveg-
rész helyébe az „egészségbiztosítási szerv vezetõje” szö-
veg, 6. § (1) bekezdés v) pontjában az „az Országos Nyug-
díjbiztosítási Fõigazgatóság fõigazgatója” szövegrész he-
lyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv vezetõje” szöveg,

w) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 70. § (9) bekezdés d) pontjában az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv” szöveg
lép.

80. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I.

törvény 32. § (9) bekezdésében az „Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztárral, valamint az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Fõigazgatósággal” szövegrész helyébe az „egészség-
biztosítási szervvel, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervvel” szöveg,

b) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 3. § e) pontjában az „Országos Nyugdíjbizto-
sítási Fõigazgatóság igazgatási szervei, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei” szöveg-
rész helyébe az „egészségbiztosítási szerv, a nyugdíjbizto-
sítási igazgatási szerv” szöveg, 20. § (2) bekezdés i) pont-
jában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint
az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és területi
igazgatási szerveik” szövegrész helyébe az „egészségbiz-
tosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért fele-
lõs nyugdíjbiztosítási szerv, valamint a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv” szöveg, 21. § (1) bekezdésében az „Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban:

OEP)” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv”
szöveg, 21. § (3) bekezdésében az „érintett lakóhelye sze-
rint illetékes megyei, fõvárosi egészségbiztosítási pénztár”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg,
22. §-ában az „OEP” szövegrész helyébe az „egészségbiz-
tosítási szerv” szöveg, 24. § b) pontjában az „OEP és igaz-
gatási szervei” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szerv” szöveg,

c) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. § (4) bekezdés
d) pontjában a „nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási
önkormányzat igazgatási szervét” szövegrész helyébe a
„nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet és az egészségbizto-
sítási szervet” szöveg, 10. § (4) bekezdés e) pontjában,
16. § (1) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szerv” szöveg,

d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
179. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szerv” szöveg,

e) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (1) bekez-
dés c) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár
területileg illetékes fõvárosi vagy megyei szerve” szöveg-
rész helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg,

f) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módo-
sításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatá-
si szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
30. § (1) bekezdés h) pontjában az „Országos Egészség-
biztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõ-
igazgatóság” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyug-
díjbiztosítási szerv,” szöveg, 32/B. § (1) bekezdés h) pont-
jában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az
„az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szerv abban az esetben, ha országos illetékességgel
jár el, valamint a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért fele-
lõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,

g) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 100. § (1) bekezdés f) pont-
jában az „és igazgatási szervezetei” szövegrész helyébe az
„ , az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv” szöveg,

h) a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII.
törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról
szóló 1997. évi X. törvény 3. § (2) bekezdésében a „Nyug-
díjfolyósító Igazgatóságnak (a továbbiakban: NYUFIG)”
szövegrész helyébe a „nyugdíjfolyósító szerv” szöveg, 3. §
(3) bekezdésében a „NYUFIG” szövegrész helyébe a
„nyugdíjfolyósító szerv” szöveg, 3. § (4) bekezdésében az
„az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továb-
biakban: ONYF)” szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbizto-
sítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv”
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szöveg, 3. § (5) bekezdésében az „az ONYF” szövegrész
helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 3. § (6) bekezdésében az
„Az ONYF” szövegrész helyébe az „A Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,

i) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII.
törvény 3. § i) pontjában az „Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár, valamint ezek igazgatási szervei (a továbbiakban: tár-
sadalombiztosítási igazgatási szervek)” szövegrész helyé-
be az „egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és a nyugdíj-
biztosítási igazgatási szerv” szöveg, 5. § (2) bekezdés
c) pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár el-
lenõrzõ fõorvosa” szövegrész helyébe az „egészségbizto-
sítási szerv” szöveg, 5. § (2) bekezdés d) pontjában a „tár-
sadalombiztosítás szervei” szövegrész helyébe a „társada-
lombiztosítási igazgatási szerv” szöveg, 10. § (1) bekezdé-
sében az „egészségbiztosítási szerveknek” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szervnek” szöveg, 10. §
(1) bekezdésében az „egészségbiztosítás igazgatási szer-
vei” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv”
szöveg, 20. § (4) és (5) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésé-
ben, 22/B. § (4) bekezdésében az „Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár” szövegrészek helyébe az „egészségbizto-
sítási szerv” szöveg,

j) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíj-
ra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § r) pont 2. alpontjában
az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság
(a továbbiakban: ONYF) és területi igazgatási szervei”
szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelé-
séért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatási szerv” szöveg, 4. § r) pont 3. alpontjában az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban:
OEP) és területi igazgatási szervei” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv” szöveg, 40. § a) pontjában az
„az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szöveg-
rész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért fe-
lelõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 40. § b) pontjában
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg, 41. § (2) be-
kezdésében a „társadalombiztosítási igazgatási szerv” szö-
vegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és
az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: társadalom-
biztosítási igazgatási szervek)” szöveg, 41. § (5) bekezdé-
sében az „OEP” szövegrész helyébe az „egészségbiztosí-
tási szerv” szöveg, 41. § (4) bekezdésében az „Az Orszá-
gos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár és azok igazgatási szervei” szöveg-
rész helyébe az „A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért fe-
lelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szerv, az egészségbiztosítási szerv” szöveg, 41. §
(5) bekezdésében az „az ONYF” szövegrész helyébe az „a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbizto-

sítási szerv” szöveg, 44. § (4) bekezdésében, 54. § (2) be-
kezdés a) pontjában az „OEP és területi igazgatási szervei”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg,
52. § (2) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) egészség-
biztosítási pénztár” szövegrész helyébe az „az egészség-
biztosítási szerv” szöveg, 54. § (1) bekezdésében az „A
4. § r) pontjában említett” szövegrész helyébe az „Az”
szöveg,

k) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 3. § (3) bekezdésében a „nyugdíjbiz-
tosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv” szövegrész he-
lyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg, 3. §
(4) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervekhez” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervhez” szöveg, 5. § a) pontjában a „foglal-
koztatókra;” szövegrész helyébe a „foglalkoztatókra, to-
vábbá” szöveg, 5. § b) pontjában a „nyugellátásban, hoz-
zátartozói nyugellátásban részesülõ személyekre;” szö-
vegrész helyébe az „és hozzátartozói nyugellátásban ré-
szesülõ személyekre, valamint” szöveg, 5. § c) pontjában a
„társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társada-
lombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998.
évi XXXIX. törvény 6. §-ában foglalt nyugdíj-biztosítási
igazgatási szervekre;” szövegrész helyébe a „Nyugdíjbiz-
tosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervre
és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervre,” szöveg, 5. §
d) pontjában a „MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóságra és a
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt.-re (a továbbiakban:
GYSEV Rt.)” szövegrész helyébe a „vasutas nyug-
díj-megállapító és -folyósító szervre” szöveg, 37. § (3) be-
kezdésében a „társadalombiztosítási igazgatási szervek”
szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
és az egészségbiztosítási szerv (a továbbiakban: társada-
lombiztosítási igazgatási szervek)” szöveg, 64. § (5) be-
kezdésében az „az igénylõ lakóhelye alapján a Fõvárosi és
Pest Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, a megyei
nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál és ezek kirendeltsé-
geinél, illetve – ha az elhunyt jogszerzõ korábban nyugel-
látásban részesült – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál
(a továbbiakban együtt: nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv” szövegrész helyébe az „a nyugdíj-megállapító
szervnél, illetve – ha az elhunyt jogszerzõ korábban nyug-
ellátásban részesült – a nyugdíjfolyósító szervnél” szöveg,
66. § (1) bekezdésében az „az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság fõigazgatója, a nyugdíjbiztosítási igazgatá-
si szerv vezetõje, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság
vezetõje” szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv és a vasutas nyugdíj-megál-
lapító és -folyósító szerv vezetõje” szöveg, a 66. § (2) be-
kezdésében az „Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazga-
tóság fõigazgatója, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
vezetõje, illetve a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság vezetõ-
je” szövegrész helyébe az „A Nyugdíjbiztosítási Alap ke-
zeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szerv és a vasutas nyugdíj-megállapító és
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-folyósító szerv vezetõje” szöveg, 64. § (7) bekezdésében
az „a lakóhely szerint illetékes nyilvántartási állomáson,
illetõleg a MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóságnál, a GYSEV
Rt.-nél érvényesítik igényüket. Az igényt a MÁV Rt.
Nyugdíj Igazgatóság, illetõleg a GYSEV Rt. bírálja el.”
szövegrész helyébe a „vasutas nyugdíj-megállapító és -fo-
lyósító szervnél érvényesíthetik igényüket. Az igényt
e szerv bírálja el.” szöveg, 79. § (1) bekezdésében a „nyug-
díjbiztosítási szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szervek” szöveg, 79. § (1) bekezdésében
az „Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság által” szö-
vegrész helyébe az „e célra” szöveg, 80. § (1) bekezdésé-
ben az „az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv”
szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv” szöveg, 80. § (2) bekezdésében az „az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „a Nyugdíj-
biztosítási Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási
szerv és az egészségbiztosítási szerv” szöveg, 95. § (1) be-
kezdésében a „MÁV Rt. Nyugdíj Igazgatóság” szövegrész
helyébe a „vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósító
szerv” szöveg, 96. § (7) bekezdésében az „az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság vezetõje” szövegrész
helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv vezetõje” szöveg, 97. § (5) bekez-
désében az „az illetékes nyugdíjfolyósító szervnek” szö-
vegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szervnek” szöveg,
98. § (1) bekezdésében az „az illetékes nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervnél” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szervnél” szöveg, 99. § (1) bekezdésé-
ben az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság”
szövegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelé-
séért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 99. § (2) be-
kezdésében az „Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazga-
tóság” szövegrész helyébe az „A Nyugdíjbiztosítási Alap
kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg, 99. §
(2) bekezdésében az „Az illetékes” szövegrész helyébe az
„A” szöveg, 100. §-ában a „nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerveinek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv” szöveg,

l) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény 3. § (3) bekezdésében az
„az illetékes nyugdíj-biztosítási szervnek” szövegrész he-
lyébe az „a nyugdíjbiztosítási szervnek” szöveg, 24. §
(4) bekezdés b) pontjában az „az illetékes társadalombiz-
tosítási szervvel” szövegrész helyébe az „a nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szervvel” szöveg, az „az illetékes” szöveg-
rész helyébe az „a” szöveg,

m) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
48. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szervvel” szöveg, 51. § (2) bekezdésében a „társadalom-
biztosítási szerv” szövegrész helyébe a „társadalombizto-
sítási feladatokat ellátó szerv” szöveg,

n) a társadalmi szervezetek által használt állami tulaj-
donú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997.

évi CXLII. törvény 5. § (4) bekezdésében az „Egészség-
biztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjpénztár területileg
illetékes szerve” szövegrész helyébe az „egészségbiztosí-
tási szerv, nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg,

o) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
149. § (2) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõigazgatója” szövegrész helyébe az „egészség-
biztosítási szerv vezetõje” szöveg, 149/A. § (4) bekezdésé-
ben az „illetékességi területén mûködõ MEP-ek és
ÁNTSZ intézetek, továbbá” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv, az egészségügyi államigazga-
tási szerv, továbbá az illetékességi területén mûködõ” szö-
veg, 149/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei egész-
ségbiztosítási szervek” szövegrész helyébe az „egészség-
biztosítási szerv” szöveg,

p) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
16. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, továbbá az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigaz-
gatóság igazgatási szerve” szövegrész helyébe az „egész-
ségbiztosítási szerv, továbbá a nyugdíjbiztosítási igazgatá-
si szerv” szöveg, 27. §-ában a „nyugdíjbiztosítási szerv-
nek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervnek” szöveg,

q) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõsé-
gük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/C. §
(1) bekezdésében az „Országos Orvosszakértõi Intézet
(a továbbiakban: OOSZI) illetékes szakértõ bizottsága”
szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv” szöveg,
23/C. § (2) bekezdésében és 23/D. § (2) bekezdésében az
„OOSZI” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi szerv”
szöveg,

r) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a tár-
sadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében a „társa-
dalombiztosítás igazgatási szerveinek” szövegrész helyé-
be a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészség-
biztosítási szerv” szöveg, 2. § (1) bekezdésében az „Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv” szöveg, 2. § (1) bekezdésében
az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szö-
vegrész helyébe az „a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs nyugdíjbiztosítási szerv (a továbbiakban együtt:
alap kezeléséért felelõs társadalombiztosítási szerv)” szö-
veg, 2. § (3) bekezdésében az „Az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Fõigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár” szövegrész helyébe az „A Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási
szerv” szöveg, 9. § (2) és (3) bekezdésében az „a központi
hivatali szervvel” szövegrész helyébe az „az alap kezelé-
séért felelõs társadalombiztosítási szervvel” szöveg,
9/A. § (3) és (4) bekezdésében az „a központi hivatali szer-
vek” szövegrész helyébe az „az alap kezeléséért felelõs
társadalombiztosítási szervek” szöveg, 9/C. § (3) bekezdé-
sében az „a központi hivatali szerv” szövegrész helyébe az
„az alap kezeléséért felelõs társadalombiztosítási szerv”
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szöveg, 9/C. § (7) bekezdésében az „alap központi hivatali
szervének” szövegrész helyébe az „alap kezeléséért fele-
lõs társadalombiztosítási szerv” szöveg,

s) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1998.
évi LXVII. törvény 22. § (6) bekezdésében a „foglalkozta-
tó székhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgató-
ságnál (kirendeltségnél), a vasutaknál, a MÁV Rt. Nyug-
díjigazgatóságnál” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosí-
tási igazgatási szervnél, a vasutaknál, a vasutas nyug-
díj-megállapító és -folyósító szervnél” szöveg,

t) az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II.
törvény 3. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségbiztosí-
tási szervtõl” szöveg,

u) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továb-
bá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. §-ában az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szö-
vegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv” szöveg, va-
lamint a „továbbá ennek érdekében a fõvárosi és megyei
egészségbiztosítási pénztárak (a továbbiakban: MEP)”
szövegrész helyébe a „valamint ennek érdekében az egész-
ségbiztosítási szervek” szöveg, 3. § (2) bekezdésében,
13. § (3) bekezdésében az „OEP” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv” szöveg, 3. § (8) bekezdésében
az „A MEP” szövegrész helyébe az „Az egészségbiztosítá-
si szerv” szöveg, 3. § (9) bekezdésében az „a MEP” szö-
vegrész helyébe az „az egészségbiztosítási szerv” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgál-

tatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 12. § (3) bekezdésében az „Országos
Egészségbiztosítási Pénztárt” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szervet” szöveg,

b) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 200. § (3) bekezdésében az „Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár” szövegrész helyébe az „egészségbiztosí-
tási szerv” szöveg,

c) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §
(1) bekezdés 53. pont a) alpontjában az „Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár és az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítá-
si szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,

d) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi
XLII. törvény 313. § (1) bekezdésében a „lakóhelye sze-
rint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szöveg-
rész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szö-
veg, 313. § (2) bekezdésében a „volt pénztártag lakóhelye
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szö-
vegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv”

szöveg, 313. § (3) bekezdésében a „lakóhely szerint illeté-
kes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez” szövegrész he-
lyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez” szöveg,

e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 106. § (1) bekezdés d) pontjában az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap ke-
zeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szerv” szöveg,
109/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztárhoz és az Országos Nyugdíjbiztosí-
tási Fõigazgatósághoz” szövegrész helyébe az „egészség-
biztosítási szervhez és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelé-
séért felelõs nyugdíjbiztosítási szervhez” szöveg,

f) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
szóló 2003. évi LXXXIII. törvény 29. § (7) bekezdésében
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak” szövegrész
helyébe az „egészségbiztosítási szervnek” szöveg,

g) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 24. §-ában az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosítási szervnél” szöveg,

h) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
2. § (5) bekezdés b) pontjában az „Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztárral” szövegrész helyébe az „egészségbizto-
sítási szervvel” szöveg,

i) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
375. § (3) bekezdés c) pontjában a „társadalombiztosítás
igazgatási szerveinek” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv”
szöveg,

j) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosításáról szóló
2004. évi LIV. törvény 3. § (2)–(4) bekezdésében az „az
illetékes nyugdíjbiztosítási” szövegrész helyébe az „a
nyugdíjbiztosítási” szöveg,

k) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek
jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 7. § (1) bekez-
désében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztárral”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szervvel” szö-
veg,

l) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontjában az
„Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos-
szakértõi Intézete” szövegrész helyébe az „orvosszakértõi
szervvel” szöveg,

m) a Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész és a Népmû-
vészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény
5. §-ában a „Nyugdíjfolyósító Igazgatóság és a MÁV Rt.
Nyugdíj Igazgatósága” szövegrész helyébe a „nyugdíjfo-
lyósító szerv és a vasutas nyugdíj-megállapító és -folyósí-
tó szerv” szöveg,

n) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
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sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 16. § (1) bekezdésében
az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiak-
ban: OEP)” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási
szervvel” szöveg, 16. § (2) bekezdésében az „OEP-pel”
szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szervvel” szö-
veg, 26. § (5) bekezdésében az „OEP” szövegrész helyébe
az „egészségbiztosítási szerv” szöveg,

o) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
141. § (3) bekezdésében az „a területileg illetékes megyei
(fõvárosi) egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyé-
be az „az egészségbiztosítási szerv” szöveg, valamint az
„Az egészségbiztosítási pénztár” szövegrész helyébe az
„Az egészségbiztosítási szerv” szöveg,

p) a nyugdíjak korrekciós célú emelésérõl szóló 2005.
évi CLXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében a „nyugdíjfo-
lyósító szervek” szövegrész helyébe a „nyugdíjfolyósító
szerv” szöveg, az „intézkednek” szövegrész helyébe az
„intézkedik” szöveg,

q) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 63. § (1) be-
kezdésében az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár, to-
vábbá az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság és te-
rületi igazgatási szerveik” szövegrész helyébe az „egész-
ségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs nyugdíjbiztosítási szerv, és a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv” szöveg
lép.

81. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedeze-
térõl szóló 1997. évi LXXX. törvénynek az egyes pénz-
ügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI.
törvény 141. §-ával megállapított 26. § (5) bekezdésében
az „illetékes egészségbiztosítási szervhez” szövegrész he-
lyett az „egészségbiztosítási szervhez” szöveg lép ha-
tályba.

(2) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény

a) 166. § (3) bekezdésének a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. §
(7) bekezdését megállapító rendelkezése a „Magyar Ál-
lamkincstár Területi Igazgatósága” szövegrész helyett a
„kincstár” szöveggel, a „megyei egészségbiztosítási pénz-
tárak” szövegrész helyett az „egészségbiztosítási szerv”
szöveggel,

b) 166. § (4) bekezdésének a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. §
(8) bekezdését megállapító rendelkezése a „Magyar Ál-
lamkincstár Területi Igazgatósága” szövegrész helyett a
„kincstár” szöveggel
lép hatályba.

(3) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 204. §-ának a magánnyugdíj-
ról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi
LXXXII. törvény 120/A. § (1) bekezdését megállapító

rendelkezése az „az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigaz-
gatóságnak” szövegrész helyett az „a Nyugdíjbiztosítási
Alap kezeléséért felelõs nyugdíjbiztosítási szervnek”,
120/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „Ma-
gyar Államkincstár” szövegrész helyett a „kincstár” szö-
veggel, 120/A. § (7) bekezdését megállapító rendelkezése
a „Magyar Államkincstár (MÁK) Területi és Fõvárosi
Igazgatósága” szövegrész helyett a „kincstár” szöveggel, a
„MÁK területi igazgatóság azonosító és leíró adatait is
(adószám, név, székhely)” szövegrész helyett a „kincstár
azonosító és leíró adatait” szöveggel lép hatályba.

82. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azono-

sító Jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos
törvények módosításáról szóló 1996. évi LXVI. törvény,

b) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
14. § (2) bekezdés c) pontja,

c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) be-
kezdés a) pontjában a „társadalombiztosítás önkormány-
zati igazgatásáról szóló 1991. évi LXXXIV. törvény
16–17. §-aiban meghatározott szerv, valamint a” szöveg-
rész,

d) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 21. § (4) bekezdés második mondata,

e) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. törvény 47. §
(4) bekezdésében, 55. § a) pontjában az „illetékes” szö-
vegrész,

f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 64. § (6) bekezdése, 95. § (7) bekez-
dése,

g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény 7. § b) pontja,

h) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 62. § (2) bekezdés b) pontja,

i) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társa-
dalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény 1. § (3) és (4) bekezdése, 2. §
(2) bekezdése, 4. §-a, 6–8. §-a, 10. § (2)–(4) bekezdése,
11–12. §-a, 19. §-a,

j) egyes, az egészségügyet és a társadalombiztosítást
érintõ törvények módosításáról szóló 2002. évi LVIII. tör-
vény 49. § (2) bekezdése,

k) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 111. § (4) bekezdés e) pontjában az
„amelyet természetes személy esetén az állandó lakóhely
szerinti, egyéb személy esetén a székhely szerinti hatóság
bocsátott ki,” szöveg,

l) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi
CI. törvény 318. § (9) bekezdése
hatályát veszti.
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(2) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 161. §-a, 163. §-a nem lép ha-
tályba.

(3) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 77. §-ának az egyes pénzügyi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény
251. § (11) bekezdésében foglalt módosítása nem lép ha-
tályba.

X. Fejezet

PÉNZÜGYI IGAZGATÁS

Állami adóhatóság

83. § (1) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 26. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A játékterem mûködtetéséhez a helyi önkormány-
zat jegyzõjének külön jogszabályban meghatározott állás-
foglalása szükséges.”

(2) A szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 27. § (10) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(10) A játékkaszinó mûködtetéséhez a helyi önkor-
mányzat jegyzõjének külön jogszabályban meghatározott
állásfoglalása szükséges.”

(3) A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági
készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény 40/A. §-át
megelõzõ alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Együttmûködés az állami adóhatósággal
és a vámhatósággal”

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi

XXXVIII. törvény 2. § (4) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzõ Hivatal” szövegrész helyébe az „álla-
mi adóhatóság” szöveg,

b) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
4. § (8) bekezdésében, 4/A. § (6) bekezdésében az „illeté-
kes állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg, 14. § (1) bekezdés c) pontjában az
„az illetékes” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel rendel-
kezõ” szöveg,

c) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 11. §
(2) bekezdésében, 23/A. § (5)–(6) és (8) bekezdésében,
26. § (7) bekezdésében, 73. § (7) bekezdésében, 74. §
(1) bekezdésében, 76. § (2) bekezdésében, 90. § (4) bekez-
désében, 92. § (1) bekezdésében az „illetékhivatalhoz”
szövegrész helyébe az „állami adóhatósághoz” szöveg,
16. § (1) bekezdés g) pontjában, 17. § (1) bekezdés b) pont-
jában, 17/B. § (2) bekezdés b) pontjában, 26. § (1) bekez-
dés a) és p) pontjában, 26. § (7) és (13) bekezdésében,
73. § (7) és (12) bekezdésében, 74. § (1) bekezdésében, a

2004. évi CXXXV. törvény 50. §-ával megállapított
77/A. § (3) bekezdésében, 90. § (1) bekezdésében, 94. §
(2) bekezdésében az „illetékhivatalnál” szövegrész helyé-
be az „állami adóhatóságnál” szöveg, 16. § (2) bekezdésé-
ben, 17. § (2) bekezdésében, 17/B. § (2) bekezdés a) pont-
jában, 23/A. § (5)–(7) bekezdésében, 26. § (2) és (7) be-
kezdésében, 68. § (1) és (2) bekezdésében, 69. §-ában,
70. § (1)–(3) bekezdésében, 72. § (6) bekezdésében, 73. §
(7) és (12) bekezdésében, 73/A. § (3) bekezdésében, 74. §
(1), (2) és (4) bekezdésében, 76. § (1)–(3) bekezdésében,
77/A. § (2) és (4) bekezdésében, a 2004. évi CXXXV. tör-
vény 82. §-ával megállapított 77/A. § (3) bekezdésében,
78. § (2) és (5) bekezdésében, 87. § (1) bekezdésében,
90. § (2) és (4) bekezdésében, 91. § (2) és (3) bekezdésé-
ben, 97. § (1) és (2) bekezdésében az „illetékhivatal” szö-
vegrészek helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 17. §
(3) bekezdésében, 17/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 32. §
(2) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 75. § (1) bekez-
désében, az 1995. évi XLVIII. törvény 50. §-ával megálla-
pított 77/A. § (3) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében,
89. § (1) és (2) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében,
91. § (2) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében az „illeték-
hivatalnak” szövegrészek helyébe az „állami adóhatóság-
nak” szöveg, 73. § (9) bekezdés b) pontjában az „illetékhi-
vatallal” szövegrész helyébe az „állami adóhatósággal”
szöveg, 74. § (3) bekezdésében az „a Fõvárosi Illetékhiva-
talnak” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságnak”
szöveg, 76. § (1) bekezdésében az „illetékhivatali” szö-
vegrész helyébe az „állami adóhatósági” szöveg,

d) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. §
(1) bekezdésében az „illetékes adóhatóságnál” szövegrész
helyébe az „adóhatóságnál” szöveg, 42. § (5) bekezdésé-
ben az „adóhatóság vezetõje” szövegrész helyébe az „adó-
hatóság” szöveg, valamint az „illetékhivatal” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

e) a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 1. § (5) bekezdésében az „a Szerencsejá-
ték Felügyelet (a továbbiakban: SZF)” szövegrész helyébe
az „az állami adóhatóság” szöveg, 2. § (2), (3) és (5) be-
kezdésében, 7/A. § (1) bekezdésében, (3)–(4) bekezdésé-
ben, (5) bekezdés elsõ és harmadik mondatában, (6) be-
kezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében,
10. § (1) és (3) bekezdésében, 11. § (1), (5) és (7) bekezdé-
sében, 12. § (1) és (5) bekezdésében, 13. § (1)–(3),
(5)–(6) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában, 16. §
(1) és (2) bekezdésében, 18. § (1) és (2) bekezdésében,
24. § (1) és (4) bekezdésében, 26. § (1), (2), (5), (8) és
(13)–(18) bekezdésében, 26/B. § (1) és (2) bekezdésében,
27. § (1), (4) és (9) bekezdésében, 28. § (3) és (4) bekezdé-
sében, 29/A. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében,
30/A. §-ában, 33. § (2) és (5) bekezdésében, 36. §
(1)–(4) bekezdésében, 36/B. §-ában, 37. § 9. pontjában,
38. § (2) bekezdés g) pontjában és (3) bekezdésében, 39. §
(5) bekezdésében az „SZF” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg, 7/A. § (4) bekezdésében, 16. § (2) be-
kezdésében, 26. § (18) bekezdésében, 29/A. § (3) bekezdé-
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sében az „SZF-hez” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tósághoz” szöveg, 7/A. § (5) bekezdésében az „SZF szék-
helyén mûködtetett Központi Ügyfélszolgálati Irodán”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnál” szöveg, 8. §
(5) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében, 39. § (1) bekez-
désében az „SZF-nél” szövegrész helyébe az „állami adó-
hatóságnál” szöveg, 9. § (3) bekezdésében az „SZF-et”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg, 19. §
(1) bekezdésében az „SZF-nek” szövegrész helyébe az
„állami adóhatóságnak” szöveg, 26. § (14) bekezdés má-
sodik mondatában az „SZF székhelyén mûködtetett Köz-
ponti Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóságnál” szöveg, 29/A. § (4) bekezdésében az
„A Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az
állami adóhatóság” szöveg,

f) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 80. § (2) bekezdésében az
„APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szö-
veg,

g) a földadóról szóló 1991. évi LXXIX. törvény 7. §
(6) bekezdésében az „APEH megyei igazgatósága” szö-
vegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

h) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 53. § (2) bekezdésében az „illeté-
kes állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg,

i) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 44. § (3) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóható-
ság” szöveg lép, 49/I. § (9) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóságot” szöveg, 49/I. § (11) bekezdésében az
„Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyé-
be az „állami adóhatóság” szöveg,

j) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 78/A. § (9) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóságot” szöveg, 78/A. § (11) bekezdésében az
„Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyé-
be az „állami adóhatóság” szöveg,

k) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/C. § (13) bekezdésében, 102. § (5) bekezdésében
az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész he-
lyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 86/I. § (2) bekezdé-
sében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnak
(a továbbiakban: APEH)” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóságnak” szöveg, 86/I. § (5) bekezdésében az
„APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szö-
veg,

l) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény 38. § (2) bekezdés b) pontjában az „a területileg
illetékes adóhatósággal” szövegrész helyébe az „az adóha-
tósággal” szöveg,

m) a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi CXVI.

törvény 2. § (3) bekezdésében az „illetékhivatal” szöveg-
rész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

n) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok
1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. tör-
vény 11/A. §-ában az „APEH” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg,

o) a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény 5/B. § (5) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésé-
ben az „APEH-tõl” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóságtól” szöveg,

p) a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
79. § (2) bekezdés b) pontjában az „Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivataltól” szövegrész helyébe az „állami adó-
hatóságtól” szöveg,

q) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 128. § (2) bekezdésében az „illetékhivatalnak” szö-
vegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szöveg, 128. §
(3) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrész helyébe
az „állami adóhatóság” szöveg,

r) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 50/C. §
(11) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hi-
vatalt” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szö-
veg, 50/C. § (13) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóható-
ság” szöveg,

s) a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes tör-
vénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény 53. §
(1) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrész helyébe
az „illetékhivatal vagy az állami adóhatóság” szöveg,

t) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes ter-
mékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 3. § (4) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóság” szöveg,

u) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 25. § (2) bekezdés a) pontjában, 45. §-ában, 46. §
(4) bekezdésében, 47. § (3) bekezdésében, 48. § (15) be-
kezdésében, 70. § (12) bekezdés a) pontjában, 82. § (2) be-
kezdésében és 83. § (9) bekezdésében, 3. számú melléklete
II. 6. és IV. 1. a) pontjában, valamint 11. számú melléklete
III. 1. a) pontjában az „APEH” szövegrészek helyébe az
„állami adóhatóság” szöveg, 64/A. § (3) bekezdés b) pont-
jában az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szövegrész, 77/C. § (3) és (5) bekezdésében
az „a program szervezõje illetékes adóhatóságának” szö-
vegrész helyébe az „az adóhatóságnak” szöveg, 77/C. §
(7) bekezdésében az „illetékes adóhatóságának” szöveg-
rész helyébe az „az adóhatóságnak” szöveg, 77/C. §
(23) bekezdésében az „az APEH elnöke útján megküldi a
program szervezõje illetékes adóhatóságának” szövegrész
helyébe a „megküldi az állami adóhatóságnak” szöveg
lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-

dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
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XX. törvény 11. § (1) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban állami adóhatóság)”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

b) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 16. § (4) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a tanács székhelye szerint
illetékes igazgatóságát” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóságot” szöveg,

c) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
115/A. § (9) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõr-
zési Hivatalt” szövegrész helyébe az „állami adóhatósá-
got” szöveg, 115/A. § (11) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg,

d) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlá-
tozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 90. § (5) be-
kezdésében az „illetékes állami adóhatóság” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

e) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (1) bekez-
dés c) pontjában az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

f) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módo-
sításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatá-
si szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
33. § (2) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrész he-
lyébe az „illetékhivatal vagy az állami adóhatóság” szö-
veg,

g) a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII.
törvény 24. § (5) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóható-
ság” szöveg,

h) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 4/A. §
(1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, 5. § (1) be-
kezdésében, 6. § (1), (2), (5) és (8) bekezdésében az
„APEH” szövegrészek helyébe az „állami adóhatóság”
szöveg, 4/A. § (3) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében,
6. § (4) bekezdésében az „APEH elnöke” szövegrész he-
lyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 5. § (2) bekezdés
b) pontjában az „illetékes adóhatóságnak” szövegrész he-
lyébe az „adóhatóságnak” szöveg, 6. § (4) bekezdésében
az „APEH a tájékoztatást” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság a tájékoztatást” szöveg,

i) a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló
1997. évi XXX. törvény 5. § (5) bekezdésében az „illeték-
hivatali” szövegrész helyébe az „állami adóhatósági” szö-
veg, az „illetékhivatalok” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóságok” szöveg,

j) a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi
XXXII. törvény 78. § (2) bekezdés i) pontjában az

„APEH” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szö-
veg,

k) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997.
évi LXVII. törvény 119/A. § (9) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóságot” szöveg, 119/A. § (11) bekezdésében
az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész he-
lyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

l) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 121/A. § (9) be-
kezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg,
121/A. § (11) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellen-
õrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóható-
ság” szöveg,

m) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 40. § c) pontjában az
„Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyé-
be az „állami adóhatóság” szöveg, 41. § (1) bekezdés
a) pontjában az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg, 41. § (2) bekezdés elsõ monda-
tában, 41. § (6) bekezdésében az „APEH” szövegrész he-
lyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 41. § (2) bekezdés
harmadik mondatában az „APEH területi igazgatási szer-
vét” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg,
44. § (4) bekezdésében az „illetékes adóhatóságtól” szö-
vegrész helyébe az „állami adóhatóságtól” szöveg,

n) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésében az „illetékes
állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóság” szöveg, 93. § (4) bekezdésében az „állami adóható-
ság területileg illetékes szerve” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg, 96. § (3) bekezdés a) pontjában
az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „állami adóható-
ság” szöveg,

o) a társadalmi szervezetek által használt állami tulaj-
donú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997.
évi CXLII. törvény 5. § (4) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg,

p) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény
51. § (2) bekezdésében az „illetékes adóhatóság” szöveg-
rész helyébe az „adóhatóság” szöveg,

q) a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI.
törvény 21. §-ában az „a közhasznú szervezet székhelye
szerint illetékes állami adóhatóság” szövegrész helyébe az
„állami adóhatóság” szöveg,

r) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módo-
sításáról szóló 1998. évi LX. törvény 20. § (1) bekezdésé-
ben az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „illetékhiva-
tal vagy az állami adóhatóság” szöveg,

s) az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi
LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében az „Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal általános hatáskörû területi szer-
vei látják el” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság
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látja el” szöveg, 11. § (2) bekezdésében az „illetékes álla-
mi adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóságnak” szöveg,

t) a társadalombiztosítási járulék-folyószámlák rende-
zésérõl szóló 1999. évi LXIV. törvény 1. § (1) bekezdésé-
ben az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továb-
biakban: APEH) megyei járulékigazgatóságai, valamint a
Fõvárosi és Pest Megyei Járulékigazgatóság (a továbbiak-
ban: járulékigazgatóságok)” szövegrész helyébe az „álla-
mi adóhatóság” szöveg, 2. § (1) bekezdésében az „A járu-
lékigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az állami adóha-
tóság” szöveg, 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) és (3) bekez-
désében az „a járulékigazgatóság” szövegrész helyébe az
„az állami adóhatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az
„A járulékigazgatóságoknál” szövegrész helyébe az „Az
állami adóhatóságnál” szöveg, 6. § (3) bekezdésében az
„A járulékigazgatóságok” szövegrész helyébe az „Az álla-
mi adóhatóság” szöveg, a „kérhetnek” szövegrész helyébe
a „kérhet” szöveg,

u) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
155. § (5) bekezdésében az „a Szerencsejáték Felügyelet”
szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság” szöveg,

v) az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befize-
tésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
1999. évi XCIX. törvény 208. § (2) bekezdésében az „ille-
tékhivatal” szövegrész helyébe az „illetékhivatal vagy az
állami adóhatóság” szöveg,

w) az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befi-
zetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2000. évi CXIII. törvény 278. §-ában az „illetékhivatal”
szövegrész helyébe az „illetékhivatal vagy az állami adó-
hatóság” szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló

2001. évi L. törvény 80. §-ában az „illetékhivatal” szöveg-
rész helyébe az „illetékhivatal vagy az állami adóhatóság”
szöveg,

b) a pénzügyeket szabályozó egyes jogszabályok mó-
dosításáról szóló 2001. évi LXXIV. törvény 163. § (1) be-
kezdésében az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „il-
letékhivatal vagy az állami adóhatóság” szöveg,

c) a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgálta-
tást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 13. § (2) bekezdésében az „az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által kijelölt igazgatóság”
szövegrész helyébe az „a kijelölt állami adóhatóság” szö-
veg,

d) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 126/A. § (9) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatalt” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóságot” szöveg, 126/A. § (11) bekezdésében az „Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság” szöveg,

e) a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozatalá-
ról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény 16. §
(5) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

f) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 368. §
(3) bekezdés e) pontjában az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzé-
si Hivatallal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság-
gal” szöveg,

g) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi
XLII. törvény 310. § (1) bekezdésében az „illetékhivatal”
szövegrész helyébe az „illetékhivatal vagy az állami adó-
hatóság” szöveg,

h) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi
XCI. törvény 218. § (1) bekezdésében az „illetékhivatal”
szövegrész helyébe az „illetékhivatal vagy az állami adó-
hatóság” szöveg,

i) a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló 2003. évi XV. törvény 2. § (2) bekezdés c) pontjá-
ban, 8. § (4) bekezdésében az „a Szerencsejáték Felügye-
let” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóság” szöveg,

j) a növényfajták állami elismerésérõl, valamint a sza-
porítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról
szóló 2003. évi LII. törvény 28. § (4) bekezdésében az
„Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyé-
be az „állami adóhatóság” szöveg,

k) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
15. § (2) bekezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szö-
veg,

l) a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 24. §-ában az „állami adóhatóság és szervei” szö-
vegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

m) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. § (5) bekezdés c) pontjában az „Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az
„állami adóhatóság” szöveg, 56. § (1) bekezdés c) pontjá-
ban az „állami adóhatóság illetékes szervét” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóságot” szöveg,

n) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 48. § (15) bekezdésében az „adóhatóság illetékes
szervét” szövegrész helyébe az „adóhatóságot” szöveg,

o) közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
60. § (2) bekezdésében az „a központi adóhatóság” szö-
vegrész helyébe az „az állami adóhatóság és a vámható-
ság” szöveg,

p) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 32. § (4) bekez-
désében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
(a továbbiakban: APEH)” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg, 57. § (4) bekezdésében az „APEH”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg,

q) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
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megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §
(3) bekezdés f) pontjában az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzé-
si Hivatalnak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság-
nak” szöveg,

r) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 14. §-ában az
„Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban:
APEH) elnöke” szövegrész helyébe az „állami adóható-
ság” szöveg,

s) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2004. évi
CI. törvény 313. § (1) bekezdésében az „illetékhivatal”
szövegrész helyébe az „illetékhivatal vagy az állami adó-
hatóság” szöveg,

t) a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások külön-
adójáról szóló 2004. évi CII. törvény 3. § (3) bekezdésében
az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal illetékes területi
szervéhez” szövegrész helyébe az „állami adóhatósághoz”
szöveg,

u) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanél-
küliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõ-
segítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény 7. § (1) bekezdésében az „Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 17. §
(2) bekezdés a) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe
az „állami adóhatóság” szöveg,

v) az adókról, járulékokról szóló törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XXVI. törvény 61. § (1) bekezdésé-
ben az „illetékhivatal” szövegrész helyébe az „illetékhiva-
tal vagy az állami adóhatóság” szöveg,

w) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanél-
küliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõ-
segítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXXIII. törvény 11. § b) pontjában a „nem a kiemelt adó-
zók igazgatósága” szövegrész helyébe az „az állami adó-
hatóság” szöveg,

x) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba-
lépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 334. §-ában az „illeté-
kes állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg,

y) a nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005.
évi CLVI. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában az „Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az
„állami adóhatóság” szöveg,

z) az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezé-
seinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes
adótörvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. tör-
vény 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „Pest megyei és fõ-
városi kiemelt adózók igazgatósága” szövegrész helyébe a
„kijelölt állami adóhatóság” szöveg, 1. § (2) bekezdés

c) pontjában az „APEH” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg
lép.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele ér-

dekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi
CLXXX. törvény 3. § (1) bekezdésében az „Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrészek helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg, 17. § b) pontjában az „Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság” szöveg,

b) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 102. § (3) be-
kezdés c) pontjában az „illetékhivatalt” szövegrész helyé-
be az „állami adóhatóságot” szöveg,

c) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi
XXVI. törvény 10. §-ában az „Adó- és Pénzügyi Ellenõr-
zési Hivatalt” szövegrész helyébe az „állami adóhatósá-
got” szöveg,

d) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 234. § (1) bekezdésében az
„illetékhivatal” szövegrész helyébe az „illetékhivatal vagy
az állami adóhatóság” szöveg
lép.

84. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi

XXXVIII. törvény 2. § (4) bekezdésében az „és az Illeték-
hivatalok” szövegrész,

b) a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 7/A. § (2) bekezdése, 26. § (14) bekezdés
elsõ mondatában az „az SZF székhelyén mûködtetett Köz-
ponti Ügyfélszolgálati Irodán, területi felügyelõségeken
és az SZF hivatalos honlapján közzétett” szövegrész,

c) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 29. § bekezdés b) pontjában az
„illetékhivatalt,” szövegrész,

d) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (2) be-
kezdésében az „ , az illetékhivatal” szövegrész,

e) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 47. § (2) bekezdésében az „illetékhivatalt, „ szöveg-
rész,

f) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény 3. § 26. pont második mondata, 41–42. pontja,

g) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. § (4) bekezdés
d) pontjában az „illetékhivatalt,” szövegrész,

h) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény 7. §-ának e törvény kihirdetésének
napján hatályos (7)–(9) bekezdése,

i) pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2001. évi L. törvény 81. §-a,
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j) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 107. §
(2) bekezdés b) pontjában az „ , illetékhivatallal” szöveg-
rész,

k) az egyszerûsített vállalkozási adóról szóló 2002. évi
XLIII. törvény 10. § (2) és (4) bekezdésében a „továbbá az
illetékhivatalnál” szövegrész,

l) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vény 7. § 11. pontja, 36. § (1) bekezdésében, 42. § (4) be-
kezdés c) pontjában és 59. § (3) bekezdés e) pontjában az
„és szakhatósági hozzájárulásokkal” szövegrész,

m) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 4. § 19. pontja,

n) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatá-
sáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 20. § (6) bekezdése,

o) az adókról, járulékokról szóló törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XXVI. törvény 70. §-a
hatályát veszti.

(2) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény – az egyes pénzügyi tár-
gyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény
132. § (2) bekezdésével megállapított – 4. § r) pont 1. al-
pontja az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továb-
biakban: APEH) és területi szervei” szövegrész helyett az
„állami adóhatóság” szöveggel, a „Vám- és Pénzügyõrség
és területi szervei” szövegrész helyett a „vámhatóság” szö-
veggel lép hatályba.

(3) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény – az egyes pénzügyi tár-
gyú törvények módosításáról szóló 2006. évi LXI. tör-
vény. 155. §-ával megállapított – 50. § (7) bekezdésében
az „APEH” szövegrész helyett az „állami adóhatóság”
szöveg, a „Magyar Államkincstár” szövegrészek helyett a
„kincstár” szöveg lép hatályba.

(4) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsí-
tett befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény – az
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2006. évi LXI. törvény 245. § (2) bekezdésével megállapí-
tott – 6. § (1) bekezdése nem lép hatályba.

(5) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsí-
tett befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény 6. §
(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az AM könyv elsõ oldala a munkavállaló sze-
mélyi adatait (név, születési név, anyja születési neve, szü-
letési hely és idõ), TAJ-számát tartalmazza, mely adatokat
a kiállító szerv személyi azonosításra alkalmas hatósági
igazolvány, illetve TAJ-számot tartalmazó hatósági iga-
zolvány alapján állít ki. Magyarországon lakóhellyel, illet-
ve tartózkodási hellyel nem rendelkezõ munkavállaló ese-
tén az AM könyv kiadásával egyidejûleg az állami foglal-
koztatási szerv megkeresi az egészségbiztosítási szervet a

TAJ-szám, illetõleg az állami adóhatóságot az adóazonosí-
tó jel kiadása érdekében. Az állami foglalkoztatási szerv a
TAJ-szám kiadásáról szóló értesítésnek a részére történõ
kézbesítésétõl számított 8 napon belül írásban felszólítja a
munkavállalót az AM könyv bemutatására a TAJ-szám be-
jegyzése céljából. A munkavállaló az értesítés kézbesíté-
sétõl számított 8 napon belül köteles a felszólításnak ele-
get tenni.”

Az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény módosítása

85. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vény 35. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti határozat hiánya nem zárja
ki a követelés peres vagy nemperes eljárásban történõ ér-
vényesítését azzal, hogy engedményezett követelés esetén
a követelés érvényesítésére kizárólag akkor kerülhet sor,
ha a követelésnek a behajtására jogosult szervezet általi
engedményezésére 2005. július 10-ét követõen került sor.”

(2) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény a
177. §-át követõen a következõ új 177/A. §-sal és az azt
megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Az adóhatóság felszámolás alatt álló szervezetekkel
szemben fennálló követeléseinek átruházása

177/A. § Az állami adóhatóság a felszámolás alatt álló
szervezetekkel szemben fennálló, a központi költségve-
tést, az elkülönített állami pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosí-
tási és az Egészségbiztosítási Alapot megilletõ követelé-
seit a Magyar Követeléskezelõ Zártkörûen Mûködõ Rész-
vénytársaságra (a továbbiakban: MKK Zrt.) ruházhatja át
(engedményezés). Az e rendelkezés alapján engedménye-
zett követelést az MKK Zrt. tovább engedményezheti. Az
engedményezés részletes feltételeit az állami adóhatóság
és az MKK Zrt. által kötött megállapodás szabályozza,
amely az adópolitikáért felelõs miniszter jóváhagyásával
lép hatályba. Az engedményezésre a Ptk. 328–330. §-ai
megfelelõen alkalmazandóak. Nem engedményezhetõ
olyan követelés, amely mögött jogszabályon, vagy kötel-
mi jogviszonyon alapulva a Magyar Állammal, annak in-
tézményeivel vagy egyszemélyes társaságaival szemben
követelés lenne érvényesíthetõ.”

(3) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
182. §-a következõ új (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
jelölje ki az állami adóhatóságot vagy adóhatóságokat.”

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az adózás
rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 3. § (1) bekezdés
d) pontjában az „államigazgatási” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hatósági” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter és a külügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter és a külpoliti-

258 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



káért felelõs miniszter” szöveg, 9. § (3) bekezdésében az
„APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságá-
hoz” szövegrész helyébe az „állami adóhatósághoz” szö-
veg, 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal (APEH) Központi Hivatala és területi
szervei (a továbbiakban: állami adóhatóság)” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság” szöveg, 10. § (1) bekezdés
b) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancs-
noksága és szervei (a továbbiakban vámhatóság)” szöveg-
rész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 11. § (1) bekezdés
f) pontjában az „elnökének, a vámhatóság országos pa-
rancsnokságának és a közigazgatási hivatal vezetõjének”
szövegrész helyébe a „vezetõjének, a vámhatóság vezetõ-
jének és a közigazgatási hivatal” szöveg, 11. § (1) bekez-
dés g) pontjában az „elnökének” szövegrész helyébe a „ve-
zetõjének különösen” szöveg, 11. § (1)–(2) bekezdésében,
175. § (7) és (12) bekezdésében az „A pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 17. § (5) bekezdésében a „Központi Elektroni-
kus Szolgáltató Rendszer” szövegrész helyébe a „központi
elektronikus szolgáltató rendszer” szöveg, 20. § (2) bekez-
désében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervé-
vel” szövegrész helyébe a „polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervvel” szö-
veg, 20. § (3) bekezdésében a „személyi adat- és lakcím-
nyilvántartás szervétõl” szövegrész helyébe a „polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ
központi szervtõl” szöveg, 21. § (2) bekezdésében az „a
földhivatalhoz” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi
hatóságnak” szöveg, 21. § (2) bekezdésében, 52. § (4) be-
kezdés d) pontjában az „a földhivatal” szövegrész helyébe
az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 22. § (12) bekezdésé-
ben az „állami adóhatóság Közép-magyarországi Regio-
nális Igazgatóságához” szövegrész helyébe az „állami
adóhatósághoz” szöveg, 24. § (5) bekezdésében az „a me-
gyei (fõvárosi) munkaügyi központtal” szövegrész helyé-
be az „az állami foglalkoztatási szervvel” szöveg, 24. §
(5) bekezdésében a „társadalombiztosítási szervvel” szö-
vegrész helyébe a „társadalombiztosítási igazgatási szerv-
vel” szöveg, 24. § (5) bekezdésében az „a földhivatallal”
szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatósággal” szö-
veg, 24/A. § (7) bekezdés elsõ mondatában a „felfüggesz-
tést elrendelõ határozatot” szövegrész helyébe a „felfüg-
gesztést elrendelõ határozatot, valamint a (4) bekezdés
szerint az adószám törlését elrendelõ határozatot” szöveg,
harmadik mondatában a „felfüggesztésérõl” szövegrész
helyébe a „felfüggesztésérõl vagy a (4) bekezdés szerinti
törlésérõl” szöveg, 40. § (4) bekezdésében, 42. § (5) be-
kezdésében, 112. §-ában, 125. § (3) bekezdésében, 164. §
(4) bekezdésében az „illetékhivatal” szövegrészek helyébe
az „állami adóhatóság” szöveg, 52. § (4) bekezdés j) pont-
jában a „Belügyminisztérium adatszolgáltatásra kijelölt
szerve” szövegrész helyébe a „közúti közlekedési nyilván-
tartási szerv, a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv” szöveg, 52. §
(4) bekezdés l) pontjában az „a megyei (fõvárosi) munka-
ügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoz-

tatási szerv” szöveg, 52. § (11) bekezdésében az „állami
adóhatóság elnöke” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóság vezetõje” szöveg, 52. § (13) bekezdés a) pontjában
és (14) bekezdésében a „Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági és vi-
dékfejlesztési támogatási szerv” szöveg, 52. § (13) bekez-
dés b) pontjában az „Országos Erdészeti Hatóság” szöveg-
rész helyébe az „erdészeti hatóság” szöveg, 54. § (3) be-
kezdésében az „Országos Munkaügyi Központot és a me-
gyei (fõvárosi) munkaügyi központot” szövegrész helyébe
az „állami foglalkoztatási szervet” szöveg, 54. § – az egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXI. törvény 113. § (2) bekezdése alapján módosított jelö-
lésû – (7) bekezdés d) pontjában a „Kormányzati Ellenõr-
zési Hivatalt” szövegrész helyébe a „Kormány által kije-
lölt belsõ ellenõrzési szervet” szöveg, 54. § – az egyes
pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXI. törvény 113. § (2) bekezdése alapján módosított jelö-
lésû – (7) bekezdés e) pontjában az „a pénzügyminisztert”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs minisz-
tert” szöveg, 54. § – az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2006. évi LXI. törvény 113. § (2) be-
kezdése alapján módosított jelölésû – (9) bekezdésében az
„a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot,
az illetékes megyei földmûvelésügyi hivatalokat, valamint
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt” szövegrész
helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs minisztert, a mezõ-
gazdasági igazgatási szervet, valamint a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervet” szöveg, 54. § – az
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2006. évi LXI. törvény 113. § (2) bekezdése alapján módo-
sított jelölésû – (10) bekezdésében a „Magyar Államkincs-
tárnak, amely az adatokat az Országos Támogatási Moni-
toring Rendszerben” szövegrész helyébe a „kincstárnak,
amely az adatokat az országos támogatási monitoring
rendszerben” szöveg, 55. § (2) bekezdésében, 89. § (1) be-
kezdés c) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 116. § (1) be-
kezdés a) pontjában, 141. §-ában, 142. § (2) bekezdés
c) pontjában, 147. § (1) bekezdésében, 182. § (8) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter” szövegrészek helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 56. § (1) be-
kezdésében az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
Központi Kapcsolattartó Irodája (a továbbiakban: KKI)”
szövegrész helyébe az „állami adóhatóság Kormány által
kijelölt szerve (a továbbiakban: kapcsolattartó közigazga-
tási szerv)” szöveg, 57. § (1)–(2), (4)–(5) és (7)–(9) bekez-
désében, 58–59. §-ában, 60. § (1) és (4) bekezdésében,
61–63. §-ában, 64. § (1)–(3) bekezdésében, 65. §-ában,
69. § (2) bekezdésében, 70. §-ában a „KKI” szövegrészek
helyébe a „kapcsolattartó közigazgatási szerv” szöveg,
59. § (2) bekezdés a) pontjában, 66. § (3) bekezdésében,
68. §-ában az „a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ
adóhatóság” szövegrész helyébe az „az adóhatóság” szö-
veg, 63. §-ában az „a hatáskörrel és illetékességgel rendel-
kezõ” szövegrész helyébe az „az illetékes” szöveg, 64. §
(3) bekezdésében az „az ügyben hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ belföldi adóhatóság” szövegrész he-

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 259



lyébe az „az adóhatóság” szöveg, 69. § (1) bekezdésében
az „a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ belföldi
adóhatóságot” szövegrész helyébe az „az adóhatóságot”
szöveg, 72. § (5) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezelé-
séért felelõs szerv” szöveg, 88. § (5) bekezdésében a
„VPOP parancsnokának” szövegrész helyébe a „vámható-
ság vezetõje” szöveg, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (2) be-
kezdésében az „állami adóhatóság elnökének” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság vezetõjének” szöveg, 90. §
(7) bekezdésében az „adóhatóság vezetõje által meghatá-
rozott módon az adózó” szövegrész helyébe az „adózó”
szöveg, 92. § (2) bekezdésében a „vámhatóság országos
parancsnokának” szövegrész helyébe a „vámhatóság ve-
zetõjének” szöveg, 93. § (7) bekezdésében, 165. § (3) be-
kezdésében, 175. § (2) bekezdésében az „adóhatóság veze-
tõje” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg, 93. §
(8) bekezdésében az „az adóhatóság illetékességi területén
kívül is” szövegrész helyébe a „területi megkötés nélkül”
szöveg, 103. § (2) bekezdésében a „területi szerv vezetõje
végzéssel” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
113. § (3) bekezdésében az „a földhivatalnál” szövegrész
helyébe az „az ingatlanügyi hatóságnál” szöveg, 113. §
(3) bekezdésében, 164. § (4) bekezdésében az „illetékhiva-
talnál” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnál” szö-
veg, 114. § (4) bekezdésében az „illetékes illetékhivatal-
nak” szövegrész helyébe az „állami adóhatóságnak” szö-
veg, 115. § (2) bekezdésében az „adóhatóság vezetõjének”
szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg, 116. § (1) be-
kezdés b) és c) pontjában, 142. § (2) bekezdés e) pontjában
az „állami adóhatóság elnöke” szövegrész helyébe az „ál-
lami adóhatóság vezetõje” szöveg, 116. § (1) bekezdés
c) pontjában, 142. § (2) bekezdés e) pontjában az „orszá-
gos parancsnoka” szövegrész helyébe a „vezetõje” szö-
veg, 116. § (5) bekezdésében az „állami adóhatóság elnö-
kéhez” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság vezetõ-
jéhez” szöveg, 116. § (5) bekezdésében a „közigazgatási
hivatal vezetõjéhez” szövegrész helyébe a „közigazgatási
hivatalhoz” szöveg, az „országos parancsnokához” szö-
vegrész helyébe a „vezetõjéhez” szöveg, 116. § (6) bekez-
désében az „állami adóhatóság elnökének, a vámhatóság
országos parancsnokának” szövegrész helyébe az „állami
adóhatóság vezetõjének, a vámhatóság vezetõjének” szö-
veg, 116. § (6) bekezdésében a „közigazgatási hivatal ve-
zetõjének” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal-
nak a” szöveg, 132. § (1) bekezdésében az „A Pénzügymi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért fe-
lelõs miniszter kétfokú eljárásban” szöveg, 132. § (6) be-
kezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
134. § (5) bekezdésében az „A pénzügyminiszter az illeték
megállapítását mellõzheti” szövegrész helyébe az „Az
adópolitikáért felelõs miniszter elrendeli az illeték megál-
lapításának mellõzését” szöveg, 155. § (3)–(4) bekezdésé-
ben az „ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt” szö-
vegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóságot” szöveg,
155. § (3)–(4) bekezdésében a „földhivatali” szövegrész

helyébe az „ingatlanügyi hatósági” szöveg, 156. § (2) be-
kezdésében az „árverés helye szerint illetékes adóhatóság”
szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg, 156. § (5) be-
kezdés c) pontjában az „a pályázat helye szerint illetékes
adóhatóság” szövegrész helyébe az „az adóhatóság” szö-
veg, 157. §-ában az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész
helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
161. § (1) bekezdésében az „a hatáskörrel és illeté-
kességgel rendelkezõ adóhatóságot” szövegrész helyébe
az „az adóhatóságot” szöveg, 175. § (2) bekezdésében az
„illetékhivatalhoz” szövegrész helyébe az „illetékügyben
eljáró állami adóhatósághoz” szöveg, 176. § (12) bekezdé-
sében a „Kincstárral” szövegrész helyébe a „kincstárral”
szöveg, 176. § (12) bekezdésében az „illetékes állami adó-
hatóságának” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság-
nak” szöveg, 182. § (8) bekezdésében a „feltételeit” szö-
vegrész helyébe a „feltételeit, valamint a döntési eljárás
részletes szabályait” szöveg, 3. számú melléklet B) pontjá-
ban az „a biztosító bejegyzett székhelye szerint illetékes
állami adóhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó-
hatóság” szöveg, 3. számú melléklet C) pontja címében, 1.
és 3. alpontjában az „A földhivatal” szövegrészek helyébe
az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg, 3. számú melléklet
G) pontja 1. alpontjában az „elsõfokú építésügyi hatóság”
szövegrész helyébe az „építésügyi hatóság” szöveg, 3. szá-
mú melléklet G) pontja 2. és 3. alpontjában a „Belügymi-
nisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Vá-
lasztási Hivatala” szövegrész helyébe a „közúti közleke-
dési nyilvántartási szerv, a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szerv” szö-
veg, 3. számú melléklet G) pont 5. alpontjában az „elsõfo-
kú építésügyi hatóság” szövegrész helyébe az „építésfel-
ügyeleti hatóság” szöveg, 3. számú melléklet I) pontja cí-
mében és I) pontjában az „A megyei (fõvárosi) munkaügyi
központ” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatá-
si szerv” szöveg, 3. számú melléklet I) pontjában az „a me-
gyei (fõvárosi) munkaügyi központ székhelye szerint ille-
tékes állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe az „az ál-
lami adóhatósághoz” szöveg, 3. számú melléklet K) pont-
jában az „elsõfokú állami adóhatóságához” szövegrész he-
lyébe az „állami adóhatósághoz” szöveg, 4. számú mellék-
let 5. és 12. pontjában az „APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „álla-
mi adóhatóságnál” szöveg, 8. számú melléklet 11. pontjá-
ban az „adókötelezettségnek az Adó- és Pénzügyi Ellen-
õrzési Hivatalhoz elektronikus úton történõ teljesítésérõl
szóló PM–IHM együttes rendelet szabályait” szövegrész
helyébe az „adókötelezettség elektronikus úton történõ tel-
jesítésérõl szóló külön jogszabály elõírásait” szöveg lép.

(5) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
175. § (12) bekezdése a következõ új b) ponttal egészül ki:

(A pénzügyminiszter rendeletben határozza meg azokat
az értékhatárokat és feltételeket, amelyek alapján)

„b) az adózók kiemelt adózónak minõsülnek,”
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86. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

10. § (1) bekezdés d) pontja, 11. § (2) bekezdésében az
„ , az (1) bekezdés d) pontja alapján megvizsgált ügyekrõl
nyilvántartást vezet” szövegrész, 24. § (5) bekezdésében
az „az illetékhivatallal,” szövegrész, 52. § (4) bekezdés
e) pontja, 73. §-a, 74. §-a az azt megelõzõ alcímmel együtt,
75. §-a az azt megelõzõ alcímmel együtt, 77. §-a az azt
megelõzõ alcímmel együtt, 83. §-át megelõzõ alcíme,
84. §-a, 88. §-át megelõzõ alcímében az „és illetékesség”
szövegrész, 88. § (2)–(4) és (8) bekezdése, 146. § (3) be-
kezdésében az „illetékhivatal, az önkormányzati adóható-
ság, valamint a magánszemélyt terhelõ adótartozás tekin-
tetében az állami” szövegrész, 161. § (1) bekezdésében a
„vagy illetékhivatal másik illetékhivatalt” szöveg, 161. §
(6) bekezdés második mondata, 3. számú melléklet
C) pontja címében az „és az illetékhivatal” szövegrész,
8. számú melléklet 2. pontja,

b) az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról szóló
2002. évi LXV. törvény,

c) az APEH-nek a felszámolás alatt álló szervezetekkel
szemben fennálló, a központi költségvetést, az elkülönített
állami pénzalapokat, illetve a Nyugdíjbiztosítási és az
Egészségbiztosítási Alapot megilletõ követeléseivel kap-
csolatos engedményezési joga gyakorlására, valamint a
követelések érvényesítésének intézményrendszerére vo-
natkozó jogszabályok módosításáról szóló 2005. évi LVI.
törvény,

d) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 244. §-a
hatályát veszti.

87. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-
vénynek az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításá-
ról szóló 2006. évi LXI. törvény

a) 112. § (3) bekezdésével megállapított 52. § (16) be-
kezdésében a „Központi Elektronikus Szolgáltató Rend-
szeren (KR) keresztül, a KR” szövegrész helyett a „köz-
ponti elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, a
rendszer” szöveg,

b) 117. §-ával megállapított 88/A. § (1) bekezdésében
az „az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgató-
ságán belül erre a célra létrehozott szervezeti egység az
APEH elnökének” szövegrész helyett az „a Kormány által
központosított ellenõrzésre kijelölt szerv az állami adóha-
tóság vezetõjének” szöveg, 88/A. § (3) bekezdésében az
„az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósá-
ga” szövegrész helyett az „a Kormány által központosított
ellenõrzésre kijelölt szerv” szöveg, a „területi szervet”
szövegrész helyébe az „adóhatóságot” szöveg,

c) 121. §-ával megállapított 116. § (1) bekezdés
d) pontjában az „adóhatóság elnöke” szövegrész helyett az
„állami adóhatóság vezetõje” szöveg,

d) 129. § (1) bekezdésével megállapított 175. § (4) be-
kezdésében az „A pénzügyminiszter” szövegrész helyett
az „Az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép hatályba.

Vámigazgatás

88. § (1) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény a „Felhatalmazások” alcím után következõ
új 42/A. §-sal egészül ki:

„42/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a vámhatóságot vagy vámhatóságokat rendeletben

jelölje ki,
b) rendeletben állapítsa meg a Vám- és Pénzügyõrség

szervezetét.”

(2) A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX.
törvény 43. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter arra, hogy
rendeletben szabályozza, illetve megállapítsa:]

„a) a Vám- és Pénzügyõrség szerveinek illetékességi te-
rületét,”

(3) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„29. § Az engedélyezési eljárás lefolytatására a vámha-
tóság jogosult.”

(4) A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„59. § (1) A visszatérítésre és a tartozás elengedésére a
vámhatóság jogosult.”

(5) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § (1) Jövedéki ügyben a vámhatóság jár el.
(2) A jövedéki termékek és az abból elõállított termékek

48. § (20) bekezdés szerinti kötelezõ érvényû vámtari-
fa-besorolásával kapcsolatos ügyekben a vámhatóság
Kormány által kijelölt szerve (a továbbiakban: vegyvizs-
gáló szerv) jár el.

(3) Az Európai Unió adóügyi együttmûködési szabá-
lyainak jövedéki adóval kapcsolatos alkalmazása tekinte-
tében a vámhatóság Kormány által kijelölt szerve (a továb-
biakban: központi kapcsolattartó szerv) jár el.

(4) Helyszíni ellenõrzés keretében a jövedéki terméket
forgalmazóknál az adóhatóság köteles jövedéki ellenõr-
zést is lefolytatni, az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki
termékek forgalmazásának ellenõrzése kivételével.

(5) Halaszthatatlan ellenõrzési és eljárási cselekménye-
ket a hatáskörrel rendelkezõ szerv az illetékességi terüle-
tén kívül is végezhet, amelyrõl haladéktalanul tájékoztatja
az illetékességgel rendelkezõt.”

(6) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény 129. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
határozza meg]
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„c) a központi kapcsolattartó szerv, valamint a vegy-
vizsgáló szerv vagy szervek kijelölését.”

(7) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (1) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben
részletesen szabályozza:]

„g) a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állományának
egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát vizsgáló
és minõsítõ szerv kijelölését.”

89. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi

XXXVIII. törvény 2. § (4) bekezdésében a „Vám- és Pénz-
ügyõrség” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/C. § (13) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõr-
ség” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,

c) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény 66/I. § (1) bekezdés 1. pontjában a „Vám- és Pénz-
ügyõrség (a továbbiakban: vámhatóság)” szövegrész he-
lyébe a „vámhatóság” szöveg,

d) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 100. §
(3) bekezdés a) pontjában a „Határõrség határregisztrációs
rendszerének, a Vám- és Pénzügyõrség vámregisztrációs
és vámszám rendszerének” szövegrész helyébe a „határre-
gisztrációs rendszer, a vámregisztrációs és vámáru-
nyilatkozat feldolgozó rendszer” szöveg,

e) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
3. § (4) bekezdés d) pontjában a „vám- és pénzügyõrség”
szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,

f) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (2) bekezdés k) pontjában a „Vám- és
Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „Vám- és Pénzügy-
õrség, illetve a vámhatóság” szöveg,

g) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
317. §-ában a „Vám- és Pénzügyõrség Egészségügyi Szol-
gálata” szövegrész helyébe a „Kormány által rendeletben
kijelölt szerv” szöveg,

h) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (1) bekez-
dés c) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Pa-
rancsnoksága” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szö-
veg,

i) a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi
XXXII. törvény 4. § (1) bekezdés 15. pontjában a „Vám-
és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész
helyébe a „vámhatóság” szöveg, 6. § (4) bekezdésében,
14. §-ában, 41. §-ában a „Vám- és Pénzügyõrséggel” szö-
vegrész helyébe a „vámhatósággal” szöveg, 16. § (3) be-
kezdésében, 17. § (3) és (4) bekezdésében, 78. § (2) bekez-
dés g) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész
helyébe a „vámhatóság” szöveg, 17. § (4) bekezdésében a

„Vám- és Pénzügyõrséget” szövegrész helyébe a „vámha-
tóságot” szöveg, 37. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénz-
ügyõrséggel” szövegrész helyébe a „vámhatósággal” szö-
veg, 39. § (4) bekezdés c) pontjában a „Vám- és Pénzügy-
õrség illetékes területi vámszervének parancsnokát” szö-
vegrész helyébe a „vámhatóságot” szöveg, 76. § (2) bekez-
désében a „Pénzügyõrségnek” szövegrész helyébe a
„Pénzügyõrségnek, illetve a vámhatóságnak” szöveg,

j) a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdo-
nú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997.
évi CXLII. törvény 5. § (4) bekezdésében a „Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész he-
lyébe a „vámhatóság” szöveg,

k) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 18. §
e) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyé-
be a „vámhatóság” szöveg,

l) a vízi közlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
58. § (3) bekezdés b) pontjában a „vám- és pénzügyõrség”
szövegrész helyébe a „Vám- és Pénzügyõrség, illetve a
vámhatóság” szöveg,

m) a Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeménye-
zés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépõ
bûnözés megelõzésében és leküzdésében való együttmû-
ködésrõl szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnüldö-
zési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi
Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmû-
ködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. tör-
vény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000.
évi CXV. törvény 4. §-ában a „Vám- és Pénzügyõrség Or-
szágos Parancsnokságához” szövegrész helyébe a „vám-
hatósághoz” szöveg,

n) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény 76. §-ában az „az e törvényben
meghatározott szakhatóságok” szövegrész helyébe a
„szakhatóság e törvényben szabályozott eljárásban való
közremûködése esetén e szakhatóság” szöveg, 81. §
(3) bekezdés c) pontjában a „vám- és pénzügyõrségnek”
szövegrész helyébe a „Vám- és Pénzügyõrségnek, illetve a
vámhatóságnak” szöveg,

o) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 35. § (2) bekezdés e) pontjában a
„szolgálati” szövegrész helyébe a „, illetve a vámhatóság-
gal szolgálati” szöveg, az „illetve” szövegrész helyébe a
„vagy” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatások-

hoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény 6. § (5) bekezdés a) pont-
jában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksá-
ga” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,
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b) az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. tör-
vény 7. § (1) bekezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség Or-
szágos Parancsnoksága és szervei látják” szövegrész he-
lyébe a „vámhatóság látja” szöveg,

c) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
7. § (1) bekezdésében az „az adóhatósághoz” szövegrész
helyébe az „a vámhatósághoz” szöveg, 7. § (2)–(3) bekez-
désében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 9. §
(3) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 11. § (1) bekez-
désében, 13. § (3) bekezdésében, mellékletének II. részé-
ben az „az adóhatóság” szövegrész helyébe az „a vámható-
ság” szöveg, 8. § (3) bekezdésében az „az adóhatóságnak”
szövegrész helyébe az „a vámhatóságnak” szöveg, 9. §
(4) bekezdésében az „az adóhatóságot” szövegrész helyé-
be az „a vámhatóságot” szöveg, 9. § (5) bekezdésében,
13. § (6) bekezdésében az „az adóhatóságtól” szövegrész
helyébe az „a vámhatóságtól” szöveg, 13. § (1) bekezdésé-
ben az „Az adóhatóság” szövegrész helyébe az „A vámha-
tóság” szöveg,

d) a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló 2003. évi XV. törvény 8. § (3) bekezdésében a
„pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülé-
sének helye szerint illetékes vámhivatal parancsnokát, il-
letve távollétében a helyettesét” szövegrész helyébe a
„vámhatóság vezetõjét vagy az általa kijelölt személyt”
szöveg,

e) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 6. pont a) alpontjában,
1. § (3) bekezdés 10. pont b) alpontjában, 7/M. §-ában, 9. §
(3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (2) bekez-
désében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (4) és (7)–(8) be-
kezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésé-
ben, 36. §-ában, 38. § a), c) és e) pontjaiban, 41. § (1) be-
kezdésében, 43. § (4) bekezdésében, 45. § (8) bekezdésé-
ben, 56. § (2)–(3) bekezdésében, 60. § (6) bekezdésében,
73. § (4) bekezdésében a „vámhivatal” szövegrész helyébe
a „vámhatóság” szöveg, 1. § (3) bekezdés 10. pont a) al-
pontjában a „vámhivataltól” szövegrész helyébe a „vám-
hatóságtól” szöveg, 82. § (1) bekezdés h) pontjában a
„Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe a „vámható-
ság” szöveg, 7/A. § d) pontjában az „országos parancsno-
kának (a továbbiakban: országos parancsnok)” szövegrész
helyébe a „vezetõjének” szöveg, 7/B. § (1) bekezdésében,
7/D. § (1) bekezdés b) és c) pontjában az „a országos pa-
rancsnok” szövegrész helyébe az „a Vám- és Pénzügyõr-
ség vezetõje” szöveg, 8. § (4) bekezdésében a „Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban:
országos parancsnokság)” szövegrész helyébe a „vámha-
tóság” szöveg, 9. § (2) bekezdésében az „az országos pa-
rancsnokság a Határõrség Országos Parancsnokságával”
szövegrész helyébe az „a vámhatóság, a határõrséggel”
szöveg, 10. § (3) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében az
„az illetékes vámhivatal” szövegrész helyébe az „a vámha-
tóság” szöveg, 10. § (5) bekezdésében, 13. § (4) bekezdé-
sében, 14. § (8) bekezdésében a „vámhivatali” szövegrész
helyébe a „vámhatósági” szöveg, 27. §-ában a „vámhivatal

(fõvámhivatal)” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szö-
veg, 14. § (3) bekezdésében a „vámhivatalt” szövegrész
helyébe a „vámhatóságot” szöveg, 14. § (7) bekezdésében
az „országos parancsnokság” szövegrész helyébe a „vám-
hatóság” szöveg, 15. § (5) bekezdésében a „Vám- és Pénz-
ügyõrség illetékes szervének” szövegrész helyébe a „vám-
hatóságnak” szöveg, 17. § (3) bekezdésében a „vámhiva-
talnál” szövegrész helyébe a „vámhatóságnál” szöveg,
33. §-ában, 56. § (4) bekezdésében a „fõvámhivatal” szö-
vegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 38. § b) pontjá-
ban a „lakóhelyük vagy a székhelyük szerint illetékes fõ-
vámhivatal” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg,
50. §-ában az „annak a vámhivatalnak a feladata, amely-
nek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett vagy
a vámkódex 215. Cikke alapján keletkezettnek kell tekin-
teni” szövegrész helyébe a „vámhatóság feladata” szöveg,
51. § (5) bekezdésében a „vámhivatal” szövegrész helyébe
a „vámhatóság” szöveg, 69. § (3) bekezdésében az
„A Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész helyébe az
„A vámhatóság” szöveg,

f) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazá-
sának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. tör-
vény 7. § 10. pontjában az „Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal és szervei” szövegrész helyébe az „állami adóha-
tóság”, 13. § (1) bekezdés d) pontjában a „kiléptetést vég-
zõ vámhivatal” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szö-
veg, 13. § (4) bekezdés c) pontjában a „kiléptetõ vámhiva-
tal” szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 15. §
(1) bekezdés e) pontjában a „kiléptetést végzõ vámhivatal-
nál” szövegrész helyébe a „vámhatóságnál” szöveg, 39. §
(7) bekezdésében, 43. § (10) bekezdésében, 79. § (2) be-
kezdése 4. pontjában, 104. § (16) bekezdésében, 106. §
(2) bekezdésében, 108. § (1) bekezdésében a „vámhivatal”
szövegrész helyébe a „vámhatóság” szöveg, 48. § (19) be-
kezdésében, 74. § (3) bekezdésében a „vámhivatali” szö-
vegrész helyébe a „vámhatósági” szöveg, 48. § (20) bekez-
désében a „Vegyvizsgáló Intézettõl” szövegrész helyébe a
„vegyvizsgáló szervtõl” szöveg, a „jövedéki ügyben, a jö-
vedéki adóügyben eljáró vámhatóság” szövegrész helyébe
a „vámhatóság”, a „Vegyvizsgáló Intézetnél” szövegrész
helyébe a „vegyvizsgáló szervnél” szöveg, valamint a
„Vegyvizsgáló Intézet” szövegrész helyébe a „vegyvizs-
gáló szerv” szöveg, 120. § (8) bekezdés a) és b) pontjában
az „az országos parancsnok” szövegrész helyébe az „a
vámhatóság vezetõje” szöveg,

g) a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. tör-
vény 1. § (2) bekezdése f) pontjában a „vezetõjének” szö-
vegrész helyébe a „vezetõjének különösen” szöveg,

h) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §
(3) bekezdés b) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrségnek”
szövegrész helyébe a „vámhatóságnak” szöveg,

i) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi
XXVI. törvény 10. §-ában a „Vám- és Pénzügyõrség
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Országos Parancsnokságát” szövegrész helyébe a „vám-
hatóságot” szöveg
lép.

90. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az ENSZ Biztonsági Tanácsának a Jugoszláv Szö-

vetségi Köztársaságra (Szerbia és Montenegró) vonatkozó
határozatai végrehajtásáról, valamint a Büntetõ Törvény-
könyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény kiegészítésérõl szóló
1993. évi LXXI. törvény,

b) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 1. § (3) bekezdés 1. pontja, 17. § (1) be-
kezdésében a „Vám- és Pénzügyõrség” szövegrész,
27. §-át megelõzõ alcímében az „és illetékességi” szöveg-
rész, 28. §-a, 29. §-át megelõzõ alcímében az „és illeté-
kességi” szövegrész, 40. § (4) bekezdése, 69. § (3) bekez-
dése második mondata,

c) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
2. § 7. pontja, 14. §-át megelõzõ alcíme és a 14. §-a,

d) a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. tör-
vény 1. § (2) bekezdésében az „és felügyeleti” szövegrész,
3. §-a és az azt megelõzõ alcím, 4. § (2)–(4) bekezdése,
41. § (2) bekezdése
hatályát veszti.

Számviteli igazgatás

91. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 154. §

(7) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium Cégin-
formációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ
Szolgálatának” szövegrész helyébe az „a céginformációs
és az elektronikus cégeljárásban közremûködõ szolgálat-
nak (a továbbiakban: céginformációs szolgálat)” szöveg,
154/B. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztéri-
um Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban
Közremûködõ Szolgálatához” szövegrész helyébe az „a
céginformációs szolgálathoz” szöveg,

b) a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151. §
(3) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartás-
ba vételét végzõ szervezet (a továbbiakban: nyilvántartás-
ba vételt végzõ szervezet)” szöveg, 151. § (9) és (11) be-
kezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „nyilvántartásba vételt végzõ szervezet” szöveg, 151. §
(9) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumtól” szövegrész
helyébe a „nyilvántartásba vételt végzõ szervezettõl” szö-
veg, 151. § (10) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „számviteli szabályozásért felelõs mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 152. § (2) be-
kezdésében, 154/A. § (2) bekezdésében, 171. § (1)–(3) be-
kezdésében, 173. § (2) bekezdésében, 178. § (2)–(4) be-
kezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg, 172. § a) és c) pontjában a „Pénzügy-
minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

178. § (1) bekezdés d) pontjában a „könyvviteli szolgálta-
tást végzõk nyilvántartásba vételét ellátó szervezetre” szö-
vegrész helyébe a „ könyvviteli szolgáltatást végzõk nyil-
vántartásba vételét végzõ szervezet kijelölésére” szöveg
lép.

XI. Fejezet

HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény módosítása

92. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény 10. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép, a § a következõ új t) ponttal egészül ki, egyidejûleg a
jelenlegi t) pont megjelölése u) pontra változik:

[A hatóság]
„k) a gazdálkodás körében gyakorolja a rádiófrekven-

ciákra és azonosítókra vonatkozó állami tulajdonosi jogo-
kat, polgári célú gazdálkodást folytat a rádiófrekvenciák
és azonosítók vonatkozásában;”

„t) közremûködik a Kormány elektronikus hírközléssel
kapcsolatos nemzetközi tevékenységének elõkészítésé-
ben, részt vesz a nemzetközi kötelezettségek végrehajtásá-
ban, ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét az elektro-
nikus hírközléssel kapcsolatos nemzetközi szervezetek-
ben, kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal és más tagál-
lami szabályozó hatóságokkal;”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az elektro-
nikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 5. § (1) be-
kezdés a) pontjában a „vonatkozó” szövegrész helyébe a
„vonatkozó – a Nemzeti Hírközlési Hatóság által elõkészí-
tett –” szöveg, 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „koncep-
ciókat” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság véleményének kikérése mellett koncepciókat” szö-
veg, 5. § (1) bekezdés e) pontjában az „elõkészíti” szöveg-
rész helyébe a „– a Nemzeti Hírközlési Hatóság vélemé-
nyének kikérése mellett – elõkészíti” szöveg, 9. § (1) be-
kezdésében az „országos hatáskörû, jogi személyiséggel
rendelkezõ közigazgatási szerv” szövegrész helyébe a
„kormányhivatal” szöveg, 14. § (1) bekezdés c) pontjában
az „a)–i)” szövegrész helyébe a „b)–i)” szöveg, 16. §
e) pontjában az „elkészíti és a miniszter részére jóváha-
gyás céljából benyújtja” szövegrész helyébe az „elõkészí-
ti” szövegrész, 17. § (2) bekezdésében a „10. § m)–s)” szö-
vegrész helyébe a „10. § a), k) és m)–u)” szöveg, 18. §
a) pontjában az „irányítást,” szövegrész helyébe az „irá-
nyítást, és a Hivatal vezetése körében a Tanács elnöke he-
lyettesének minõsül,” szöveg, 18. § b) pontjában a „10. §
j)–l)” szövegrész helyébe a „10. § j) és l)” szöveg, 59. §
(2) bekezdésében az „a referenciaajánlat tervezetét nem
hagyja jóvá” szövegrésze helyébe a „határozatában megál-
lapítja a referenciaajánlat tartalmát” szöveg lép.
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(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 17. §
(3) bekezdésében az „A hírközlési szolgáltatások” szöveg-
rész helyébe az „Az egyetemes hírközlési szolgáltatások”
szöveg lép.

93. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény
5. § (1) bekezdés g)–h) pontja, 8. §-a, 10. § c) és q) pontja,
59. § (4)–(6) és (9) bekezdései, 74. § (5) bekezdés b) és
c) pontja, 109. § (4) bekezdése, 129. § (6) bekezdés c) pontja,
182. § (4) bekezdése h) pontjában az „a távbeszélõ szolgálta-
tási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési szol-
gáltató által nyújtott távbeszélõ szolgáltatás díjaira, vala-
mint” szövegrész, 182. § (4) bekezdés i) pontja.

(2) E törvény hatálybalépésével hatályát vesztik az árak
megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Mel-
léklete „B) Szolgáltatások” fejezetének „64.20.21.0,
64.20.22.0” és „64.20.16.0” kezdetû sorai.

(3) E törvény hatálybalépésével hatályát veszti a postá-
ról szóló 2003. évi CI. törvény 45. § (1) bekezdés b) pont-
ja, 46. § b) pontja.

A frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény
hatályon kívül helyezése és az azzal összefüggõ

törvénymódosítások

94. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi
C. törvény a következõ VII/A. Fejezettel egészül ki:

„VII/A. Fejezet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

73/A. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Ta-
nács (a továbbiakban: NHIT) a Kormány informatika és
hírközlési feladatai ellátásában közremûködõ, tizenegy
tagból álló testület.

(2) Az NHIT három tagját a miniszterelnök a miniszter
javaslatára nevezi ki és menti fel. A miniszterelnök által
kinevezett tagok visszahívásáról a miniszterelnök a mi-
niszter javaslatára határoz.

(3) Az NHIT további nyolc tagja – köztük az NHIT el-
nöke – a hírközlés, illetve az informatika területén leg-
alább ötéves gyakorlattal rendelkezõk körébõl kerül ki.

(4) Az NHIT elnökét a köztársasági elnök nevezi ki, a
miniszterelnök ellenjegyzésével.

(5) A tagok közül
a) három tagot az Országos Rádió és Televízió Testület,
b) egy tagot az Informatikai Érdekegyeztetõ Fórum,
c) egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia,
d) egy tagot a Mûszaki és Természettudományi Egye-

sületek Szövetsége,
e) egy tagot a távközlési érdekegyeztetõ szervezetek

közösen
delegálnak.

(6) Az NHIT csak törvénynek van alárendelve, és tagjai
tevékenységük körében nem utasíthatók.

(7) Az NHIT tagjainak megbízása négy évre szól.

(8) Az NHIT-re és tagjaira a rádiózásról és televíziózás-
ról szóló 1996. évi I. törvény 34–37. §-aiban foglaltakat
megfelelõen alkalmazni kell, az alábbi eltérésekkel:

a) az NHIT elnöke és tagja nem lehet hírközlési, mû-
sorkészítõ, hírlapkiadó, hírlapterjesztõ és frekvenciagaz-
dálkodási tevékenységet folytató szervezetnél vezetõ be-
osztású dolgozó, igazgatósági vagy felügyelõ bizottsági
tag, kuratóriumi tag, illetõleg ilyen szervvel nem állhat
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, és nem lehet tu-
lajdonosa (tagja, részvényese),

b) az NHIT miniszterelnök által kinevezett tagja lehet
köztisztviselõ,

c) a megüresedett helyet az erre jogosult szerv harminc
napon belül köteles betölteni,

d) kizárási oknak minõsül a rádiózásról és televíziózás-
ról szóló 1996. évi I. törvény 37. § (5) bekezdésében fog-
laltakon túl az, ha az NHIT tagja tisztségére méltatlanná
válik,

e) az összeférhetetlenségrõl, felmentésrõl, vagy kizá-
rásról szóló döntéshez az NHIT tagjai kétharmadának sza-
vazata szükséges.

(9) A (8) bekezdés a) pontja szerinti összeférhetetlensé-
gi elõírásokat – a közeli hozzátartozóra vonatkozó korláto-
zás kivételével – a tagság megszûnését követõ hat hónap-
ban is alkalmazni kell.

(10) Az NHIT tagja politikai tevékenységet nem folytat-
hat, politikai nyilatkozatot nem tehet, pártban vezetõ tiszt-
séget nem vállalhat.

73/B. § (1) Az NHIT a Kormány véleményezõ, javaslat-
tevõ szerve.

(2) Az NHIT javaslatot tesz a Kormánynak az infokom-
munikáció (informatika-hírközlés-média) területén:

a) az információs társadalom kialakításának program-
jával, az információs kultúra elterjesztésével, az informá-
ciós társadalomra vonatkozó stratégiai döntésekkel;

b) a kutatás-fejlesztés irányvonalának meghatározásá-
val; valamint

c) a társadalmi szemléletmód és kultúra terjesztésével
kapcsolatban; továbbá

d) a hírközlési piac szabályozásának kialakítására, a
piacon mûködõk esélyegyenlõségének elõsegítésére;

e) a kormányzati és a polgári frekvenciagazdálkodás
összhangjának biztosítására;

f) a rádió-távközlési világ- és körzeti értekezleteken
képviselendõ magyar álláspontra.

(3) Az NHIT véleményezi:

a) a frekvenciafelhasználás általános elveinek megha-
tározását, a frekvenciasávok nemzeti felosztásáról szóló
kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit;
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b) a rádió-frekvenciatartomány polgári és nem polgári
célú megosztásának módosítását, valamint a két érintett
miniszter között – a frekvenciagazdálkodás körében – fel-
merült vitás kérdéseket;

c) a hatóság elnöki tisztségére kiírt pályázatokra beér-
kezett pályamûveket és a hatóság éves tevékenységérõl
szóló beszámolót;

d) a Kormány vagy a Kormány bármely tagjának felké-
résére valamennyi, a hírközléssel és az informatikával
összefüggõ elõterjesztést, egyedi döntést;

e) az információs társadalom infrastruktúrájának sza-
bályozásával kapcsolatos stratégiai elõterjesztéseket, az
információs társadalom kialakításának programját.

(4) Az NHIT elnöke a vizsgált frekvenciasávok igénybe-
vételében, az ezekkel végzett szolgáltatásokban érdekelt
szervezetek képviselõit tanácskozási joggal meghívhatja.

(5) Az NHIT akkor határozatképes, ha tagjainak több
mint a fele jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlõség esetében az elnök szavazata dönt.

(6) Az NHIT mûködésének rendjét maga állapítja meg.
(7) Az NHIT gazdálkodását az Állami Számvevõszék

ellenõrzi. Az NHIT feladatai teljesítésérõl évente jelentést
készít az Országgyûlés illetékes bizottságának.”

95. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi

LXII. törvény,
b) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-

vény 159. §-a,
c) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény

168. § n) pontja,
d) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-

vény 183. § (1)–(2) bekezdése,
e) a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi

LXII. törvény módosításáról szóló 2006. évi XX. törvény
hatályát veszti.

XII. Fejezet

IPARIGAZGATÁS

Bányászati és földtani igazgatás

96. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tör-
vény 25. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az
állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon
nyilvántartást, amelyre a jogosult kérelmére, külön jogsza-
bályban meghatározott díjazásért, igazolást ad ki.”

(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
43. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bányászattal kapcsolatos közigazgatási feladato-
kat a bányafelügyelet látja el.”

(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
43/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hatósági eljárás során hozott döntés végrehajtá-
sát a bányafelügyelet foganatosítja.”

(4) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
50/A. § (1) bekezdése a következõ új o) ponttal egészül ki:

[Bt. 50/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány]
„o) az állami földtani feladatokat ellátó szerv vagy szer-

vek és a bányafelügyelet vagy bányafelügyeletek kijelölé-
sére”
[vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ meg-
állapítására.]

(5) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény ha-
tálya alá tartozó bányavállalkozók és bányaüzemek, illet-
ve a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó tevékenysé-
gek munkaügyi ellenõrzését a bányafelügyelet végzi.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §

(9) bekezdésében, 26/A. § (6) bekezdésében és 43. §
(7) bekezdésében a „Magyar Bányászati Hivatal” szöveg-
rész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, 20. § (14) bekez-
désében, 25. § (4) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében,
42. § (3) bekezdésében és az 50. § (2) és (5) bekezdésében
az „a Magyar Geológiai Szolgálat” szövegrész helyébe az
„az állami földtani feladatokat ellátó szerv” szöveg,
22/A. § (2) bekezdésében, (5) bekezdés felvezetõ szövegé-
ben és 50. § (5) bekezdésében a „Magyar Bányászati Hiva-
tal elnöke” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szö-
veg, 25. § (1) és (2) bekezdésében az „a Magyar Geológiai
Szolgálatnak” szövegrész helyébe az „az állami földtani
feladatokat ellátó szervnek” szöveg, 26/A. § (1) bekezdé-
sében a „szakhatóságként eljárt hatóságokkal” szövegrész
helyébe a „szakhatóság közremûködése esetén a szakható-
sággal” szöveg, 34. § (6) bekezdésében a „bányakapitány-
ság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, 44. §
(1) bekezdése felvezetõ szövegében a „mûszaki-biztonsá-
gi, munkavédelmi, építésügyi hatósági, építés- és piac-
felügyeleti hatáskörébe tartozik” szövegrész helyébe a
„hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésé-
ben foglaltakra –” szöveg, 46. § (1) bekezdésében a „szak-
hatóságként mûködik közre” szövegrész helyébe a „fel-
ügyeletet gyakorol” szöveg, az „építéshatósági engedélye-
zési eljárásokban” szövegrész helyébe az „eljárások felett”
szöveg, 50/B. § (2) bekezdésében a „bányakapitányság-
hoz” szövegrész helyébe a „bányafelügyelethez” szöveg,

b) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 63. § (5) bekezdés második mondatában a „Magyar
Bányászati Hivatal” szövegrész helyébe a „bányafel-
ügyelet”,

c) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 17/B. § (1) bekezdésében a „Magyar
Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH)” szövegrész,
továbbá 17/B. § (9) bekezdésében, 17/C. § (2) és (5) be-
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kezdésében az „MBH” szövegrész helyébe az „a bányafel-
ügyelet” szöveg, 17/B. § (9) bekezdésében az „a Magyar
Geológia Szolgálat (a továbbiakban: MGSz)” szövegrész
helyébe az „az állami földtani feladatokat ellátó szerv”
szöveg, 17/C. § (2) bekezdésében az „MGSz” szövegrész
helyébe az „állami földtani feladatokat ellátó szerv”
szöveg,

d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
25. § (1) bekezdésében az „az illetékes Bányakapitányság”
szövegrész helyébe az „a bányafelügyelet” szöveg,

e) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 55. § (5) bekezdésében a „bányakapi-
tányság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg
lép.

97. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 21. §

(2) bekezdése, 22. § (3) bekezdésében az „a külön jogsza-
bályban meghatározott szakhatóságok hozzájárulásával,
és a Magyar Geológiai Szolgálat véleményére figyelem-
mel” szövegrész, 22. § (3) bekezdés harmadik mondata,
26. § (3) bekezdésében az „az érintett szakhatóságok hoz-
zájárulása és” szövegrész, 26/A. § (3) bekezdés f) pontja,
27. § (5) bekezdése, 30. § (2) bekezdése, 30. § (4) bekezdé-
sében az „ , illetõleg az érintett szakhatóságok kezdemé-
nyezésére” szövegrész, 32. § (2) bekezdésében az „és az
érintett szakhatóságok egyetértésével” szövegrész, 36. §
(2) bekezdésében az „az érintett szakhatóságok hozzájáru-
lásával és” szövegrész, 38. § (8) bekezdése, 42. § (3) be-
kezdésében az „az érdekelt szakhatóságok és”, valamint az
„és az érdekelt szakhatóságok” szövegrész, 42. § (4) be-
kezdésében az „és szakhatóság” szövegrész, 43. §
(4)–(6) bekezdései, 43/A. § (3) bekezdése, 44/A. §-a,
48. §-a és az azt megelõzõ alcím, valamint 50. § (11) be-
kezdése hatályát veszti, továbbá

b) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény 2. § (3) bekezdésében az „az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség és a
Magyar Bányászati Hivatal beszámolót készít a rendelke-
zések megtartásához szükséges információk, valamint az
ellenõrzés eredményeire vonatkozó tájékoztatás megadá-
sáért felelõs Gazdasági Minisztérium illetékes hivatala
számára” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatóság és
a bányafelügyelet beszámolót készít a foglalkoztatáspoli-
tikáért felelõs miniszter számára” szöveg lép.

Mérésügyi szerv

98. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi

XXXIV. törvény 1. § (7) bekezdésében az „az Országos
Mérésügyi Hivatal (a továbbiakban: OMH)” szövegrész
helyébe az „a mérésügyi szerv” szöveg,

b) a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 4. §
(1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés b) pontjában, 7. §
(7) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (3) és (4) be-
kezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésé-
ben az „az OMH” szövegrész helyébe az „a mérésügyi
szerv” szöveg, 7. § (6) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésé-
ben, 11. §-ában, a 12. § (1)–(3) bekezdésében az „Az
OMH” szövegrész helyébe az „A mérésügyi szerv” szö-
veg, 4. §-át megelõzõ alcímében a „szervezet” szövegrész
helyébe a „szerv” szöveg, 6. § (3) bekezdésében a „szervek
hitelesítettek” szövegrész helyébe a „szerv hitelesített”
szöveg, 8. § (3) bekezdésében az „az OMH-hoz” szöveg-
rész helyébe az „a mérésügyi szervhez” szöveg, 10. §
(3) bekezdésében a „mérésügyi szervek” szövegrész he-
lyébe a „mérésügyi szerv” szöveg, 15. § (3) bekezdésében
a „mérésügyi hatósági eljárás” szövegrész helyébe a „mé-
résügyi szerv vagy szervek kijelölése, eljárása” szöveg,

c) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 58. § (4) bekezdés d) pontjában, 103. §
(2) bekezdés 4–7. pontjaiban, 109. § (6) bekezdés a) pont-
jában, 123. § (8) bekezdésében az „az Országos Mérésügyi
Hivatal” szövegrész helyébe az „a mérésügyi szerv” szö-
veg,

d) a Nemzet Akkreditáló Testület szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában az „az
Országos Mérésügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a
mérésügyi szerv” szöveg

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a mérés-
ügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 2. § (2)–(3) bekezdé-
se és a §-t megelõzõ alcímbõl a „ , mérésügyi szervezet”
szövegrész, 3. §-a és az azt megelõzõ alcím, 4. § (2) bekez-
dése hatályát veszti.

XIII. Fejezet

ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁS

99. § (1) A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyidejûleg az
alábbi r) és s) pontokkal egészül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„a) a központi államigazgatási szervek területfejlesztés-
sel és területrendezéssel kapcsolatos feladatait, a miniszte-
rek közötti folyamatos koordináció szempontjait,”

„r) a kormányzati területfejlesztési feladatokért felelõs
szerv vagy szervek kijelölését,

s) az állami fõépítész vagy fõépítészek kijelölését,”
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(2) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy]
„a) az építésügyi hatóság vagy hatóságok, az építésfel-

ügyeleti hatóság vagy hatóságok kijelölését,”
[rendelettel állapítsa meg.]

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási

rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 1. § (4) be-
kezdésében a „területfejlesztésért és területrendezésért fe-
lelõs országos hatáskörû hivatal” szövegrész helyébe a
„kormányzati területfejlesztési feladatokért felelõs szerv”
szöveg, 3. § (3) bekezdésében, 21/F. § (4) bekezdésében, a
„területfejlesztésért és területrendezésért felelõs országos
hatáskörû hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányzati
területfejlesztési feladatokért felelõs szervnek” szöveg,

b) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 8. § (6) bekezdésében a „9. §
(3) bekezdésében foglalt Hivatal látja el. A Hivatal elnöke
állandó meghívottként részt vesz a tanács ülésén” szöveg-
rész helyébe a „kormányzati területfejlesztési feladatokért
felelõs szerv látja el, melynek képviselõje állandó meghí-
vottként részt vesz a Tanács ülésén” szöveg, 14. § (1) be-
kezdés e) pontjában a „megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi
hivatal vezetõje” szövegrész helyébe a „mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv képviselõje” szöveg,
15. § (11) bekezdésében és 15/B. § (10) bekezdésében a
„valamint az illetékes területi” szövegrész helyébe az „az
állami „ szöveg, 15/B. § (10) bekezdésében a „Hivatal kép-
viselõje” szövegrész helyébe a „kormányzati területfej-
lesztési feladatokért felelõs szerv képviselõje” szöveg,
17. § (7) bekezdésében, 21/A. § (1) és (3) bekezdésében a
„Hivatal” szövegrész helyébe a „kormányzati területfej-
lesztési feladatokért felelõs szerv” szöveg, 19. § (1) bekez-
désében az „a területi fõépítészek” szövegrész helyébe az
„az állami fõépítészek” szöveg, 19. § (2) bekezdésében az
„a területi fõépítész” szövegrész helyébe az „az állami fõ-
építész” szöveg, 23/C. § (4) bekezdésében az „illetékes te-
rületi fõépítész” szövegrész helyébe az „állami fõépítész”
szöveg, 23/C. § (7) bekezdésében, 23/D. § (1) bekezdésé-
ben az „a területi fõépítész” szövegrész helyébe az „az ál-
lami fõépítész” szöveg, 23/D. § (6) és (7) bekezdésében az
„A területi fõépítész” szövegrész helyébe az „Az állami
fõépítész” szöveg, 23/D. § (4) bekezdésében a „fellebbe-
zést a Hivatal bírálja el. A másodfokú határozattal szem-
ben az ügyfél keresetet indíthat, amelyet a Fõvárosi Bíró-
ság kizárólagos illetékességgel, soron kívül bírál el” szö-
vegrész helyébe a „keresetet a Fõvárosi Bíróság kizáróla-
gos illetékességgel, soron kívül bírálja el” szöveg,

c) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (4) bekezdés b) pontjá-
ban, 9. § (6) bekezdésében az „a területi fõépítész” szöveg-
rész helyébe az „az állami fõépítész” szöveg, 9. § (6) be-
kezdés a) pontjában az „illetékes területi fõépítészeti iro-
da” szövegrész helyébe az „állami fõépítész” szöveg, 9. §

(6) bekezdés b) pontjában az „a területi fõépítésznek” szö-
vegrész helyébe az „az állami fõépítésznek” szöveg, 9. §
(8) bekezdésében az „Országos Dokumentációs Központ-
nak” szövegrész helyébe az „országos dokumentációs
központnak” szöveg, 9. § (11) bekezdésében az „a területi
„ szövegrész helyébe az „az állami” 20. § (4) bekezdésé-
ben az „a területileg illetékes építésügyi hatóságot” szö-
vegrész helyébe az „az építésügyi hatóságot” szöveg, 35. §
(3) bekezdésében az „a közremûködõ szakhatóságot” szö-
vegrész helyébe a „szakhatóság közremûködése esetén a
szakhatóságot” szöveg, 36. § (1) bekezdés c) pont cc) al-
pontjában az „az érdekelt szakhatóságok” szövegrész he-
lyébe a „szakhatóság közremûködése esetén a közremûkö-
dõ szakhatóság” szöveg, 46. § (6) bekezdésében a „szak-
hatóságot” szövegrész helyébe a „hatóságot” szöveg,
53. §-ában az „a területi” szövegrész helyébe az „az álla-
mi” szöveg, 53/A. § (1) bekezdésében az „az 52. § (5) be-
kezdés szerinti hatóságok” szövegrész helyébe az „az épí-
tésügyi hatóság” szöveg, 53/B. § (1) bekezdésében az „a
szakhatósághoz” szövegrész helyébe a „– szakhatóság
közremûködése esetén – a szakhatósághoz” szöveg,
53/B. § (4) bekezdésében az „A szakhatóság” szövegrész
helyébe a „Szakhatóság közremûködése esetén a szakha-
tóság” szöveg, a „látják el” szövegrész helyébe a „látja el”
szöveg, 58. § (7) bekezdésében az „építési (létesítési) en-
gedély kiadására hatáskörrel rendelkezõ elsõfokú építés-
ügyi” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti” szöveg,
58. § (10) bekezdésében az „az építésügyi hatóság által to-
vábbított” szövegrész helyébe az „a” szöveg, 62. § (1) be-
kezdés b) pontjában az „a területi” szövegrész helyébe az
„az állami” szöveg, 62. § (3) bekezdésében az „a 46. §
(2) bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe az
„az építésfelügyeleti ellenõrzési feladatokat ellátó” szö-
veg, 62. § (4) bekezdésében az „építményfajtákra” szöveg-
rész helyébe az „építményfajtákra, valamint a mûemlék-
védelem alatt álló építményekre” szöveg
lép.

100. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló
2006. évi L. törvény 29. § (2) bekezdésének az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 53/C. § (7) bekezdését megállapító ren-
delkezésében az „A 46. § (2) bekezdésében meghatározott
hatóságok” szövegrész helyett az „Az építésfelügyeleti ha-
tóság” szöveg lép hatályba.

101. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejû ren-

delet 18/A. §-ában az „ , azonban a kisajátítási eljárásba az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 52. § (2) bekezdése szerinti
építésügyi hatóságot szakhatóságként be kell vonni” szö-
vegrész,

b) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 30. pontja, 4. § (2) bekez-
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dése, 5. § (1) bekezdés a) és c) pontja, 5. § (2)–(3) bekez-
dése, 27. § (1) bekezdésében az „52. § (2) bekezdésében
meghatározott” szövegrész, 27. § (2) bekezdése, 27. §
(3) bekezdésében az „(1) bekezdésben meghatározott”
szövegrész, 34. § (6) bekezdésében a „szakhatóságok és
más” szövegrész, 35. § (1) bekezdésében az „52. § (2) és
(6) bekezdése szerinti” szövegrész, 36. § (2) bekezdésében
az „– a védettséget megállapító rendelet, illetve a védelem
jellege szerint illetékes szakhatóság 53/B. § (2) bekezdése
szerinti állásfoglalása alapján –” szövegrész, 37. § (1) be-
kezdése, 39. § (1) bekezdés d) pontjában az „illetékes”
szövegrész, 44. § (1) bekezdésében az „az érdekelt szakha-
tóságok,” szövegrész, 45. § (1)–(2) bekezdésében az „elsõ
fokú” szövegrész, 46. § (2)–(3) bekezdése, 46. § (6) bekez-
désében az „illetékes elsõfokú” szövegrész, 52. §-a,
53/B. § (2) és (3) bekezdése, 53/C. § (6) bekezdése, 58. §
(8) bekezdésében az „építésügyi és az” szövegrész, 59. §-a
és az azt megelõzõ alcím, 60. § (4) bekezdése, 62. § (1) be-
kezdés k) pontjában a „továbbá a tanúsítást végzõ mûszaki
szakértõi tevékenység gyakorlására és továbbképzésükre
vonatkozó szabályokat,” szöveg, 62. § (2) bekezdés
r) pontjában a „ , valamint az eljáró hatóság, illetve a fel-
ügyeleti és az ellenõrzési feladatot ellátó szervezetek kö-
zötti megosztása” szövegrész,

c) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 9. § (3) bekezdése, 19. § (2) bekez-
dés e) pontja
hatályát veszti.

(2) Nem lép hatályba az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításá-
ról szóló 2006. évi L. törvény 25. §-ának az épített környe-
zet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 46. § (2) bekezdését megállapító, az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2006. évi
L. törvény 29. § (2) bekezdése, az épített környezet alakí-
tásáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
módosításáról szóló 2006. évi L. törvény 28. §-ának az
épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 52. § (2) bekezdését megálla-
pító rendelkezése.

XIV. Fejezet

FOGYASZTÓVÉDELMI IGAZGATÁS

Fogyasztóvédelmi hatóság

102. § (1) A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló
1997. évi LVIII. törvény 20. §-a helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„20. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság elsõ fokú dönté-
sét a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyil-
váníthatja a Ket. 101. § (3) bekezdés a)–d) pontjain túlme-

nõen közegészségügyi, környezet- vagy természetvédelmi
okokból.

(2) A bírósági felülvizsgálat során a bíróság a fogyasz-
tóvédelmi hatóság, illetve a gyógyszerészeti államigazga-
tási szerv határozatát megváltoztathatja.”

(2) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény 46. § (1) bekezdése és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

46. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság (a továbbiakban:
eljáró hatóság) eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit az
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

(3) A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„50. § A bíróság a fogyasztóvédelmi hatóság határoza-
tát megváltoztathatja.”

(4) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) Az Fgytv.-ben foglaltak figyelembevételével a
fogyasztóvédelmi hatóság:

a) megvizsgálja a hatósági árakra vonatkozó rendelke-
zések megtartását, és az ezzel kapcsolatos díjfizetõi szám-
lapanaszokat;

b) együttmûködik a felhasználók társadalmi ér-
dek-képviseleti szervezeteivel;

c) ellenõrzi, hogy a távhõszolgáltató az Fgytv.-ben és
az e törvény 11. §-ában elõírt módon eleget tesz-e az ügy-
félszolgálat mûködtetésére vonatkozó kötelezettségének;

d) az önkormányzat jegyzõjének megkeresése alapján
véleményezi a távhõszolgáltató üzletszabályzatát;

e) a 43. § (1) bekezdésében elõírtak betartatása érdeké-
ben a hõközpontban és a hõfogadó állomáson ellenõrzi a
szolgáltató által alkalmazott mérõeszközök (hõmennyi-
ségmérõk, vízmérõk, hõmérõk) hitelesítésének érvényes-
ségét;

f) megvizsgálja az a), c) és e) pontokkal kapcsolatos
díjfizetõi panaszokat.

(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában az ügyinté-
zés határideje 60 nap.”

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az árak megállapításáról szóló 1990. évi

LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében a „Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség illetékes területi felügyelete” szö-
vegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,

b) a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 36/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „me-
gyei fogyasztóvédelmi felügyelõségek” szövegrész helyé-
be a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, (3) bekezdésé-
ben a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, illetve a megyei
(fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõségek járnak el”
szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság jár el”
szöveg,
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c) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény 54. §
(6) bekezdésében, a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség,
illetve a megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõsé-
gek (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi felügyelõség) jár-
nak el” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság
jár el” szöveg,

d) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény 112. § (6) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõségnek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatóságnak” szöveg,

e) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 206/A. § (1) bekezdésében a
„Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, illetve a megyei (fõ-
városi) fogyasztóvédelmi felügyelõségek (a továbbiakban
együtt: fogyasztóvédelmi felügyelõség) járnak el” szöveg-
rész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság jár el” szöveg,
206/A. § (2) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi felügye-
lõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg,

f) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény 15. § (1) bekezdésében, a „Fogyasztóvédel-
mi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: fõfelügyelõ-
ség) – elsõ fokon a megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi
felügyelõségek (a továbbiakban: felügyelõség) –” szöveg-
rész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 15. §
(2) bekezdésében az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet
(a továbbiakban: OGYI)” szövegrész helyébe az „a gyógy-
szerészeti államigazgatási szerv” szöveg, 19. § (3) bekez-
désében az „A fõfelügyelõség vezetõje a felügyelõséget,
illetve az illetékes miniszter az OGYI fõigazgatóját” szö-
vegrész helyébe az „A fogyasztóvédelemért felelõs mi-
niszter és az egészségügyért felelõs miniszter az irányítása
alá tartozó eljáró szervet” szöveg,

g) a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-
vény 3. § (3) bekezdés második mondatában a „Fogyasztó-
védelmi Fõfelügyelõséggel, illetve a területi fogyasztóvé-
delmi felügyelõségekkel” szövegrész helyébe a „fogyasz-
tóvédelmi hatósággal” szöveg, 17. § (5) bekezdésében a
„Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõséggel” szövegrész helyé-
be a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szöveg, 21. § (3) be-
kezdésében a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségnek, to-
vábbá kérésre a területileg illetékes fogyasztóvédelmi fel-
ügyelõségnek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatóságnak” szöveg, 21. § (4) bekezdés második és harma-
dik mondatában a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség fõ-
igazgatójának” szövegrészek helyébe a „fogyasztóvédel-
mi hatóság vezetõjének” szöveg, 33. § (4) bekezdésében a
„területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõségnek”
szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságnak” szö-
veg, 36. § (1) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi felügye-
lõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg, 36. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes fo-
gyasztóvédelmi felügyelõségnek” szövegrész helyébe a
„fogyasztóvédelmi hatóságnak” szöveg, a „területileg ille-
tékes fogyasztóvédelmi felügyelõség” szövegrész helyébe
a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 39. § (1) bekezdé-

sében és 48. § (3) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Fõ-
felügyelõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatóság” szöveg, 55. § (1) bekezdés h) pontjában a „Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetére” szövegrész
helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság vagy hatóságok kije-
lölésére” szöveg, 48. § (1) bekezdésében a „szabhat ki”
szövegrész helyébe a „szabhat ki, kivéve ha más hatóság
azonos tényállás mellett már szabott ki bírságot” szöveg,

h) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 2. § (7) bekezdés második monda-
tában a „fogyasztóvédelmi felügyelõség” szövegrész he-
lyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg, 5. § (6) be-
kezdésében az „az illetékes megyei (fõvárosi) fogyasztó-
védelmi felügyelõség” szövegrész helyébe az „a fogyasz-
tóvédelmi hatóság” szöveg,

i) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-
vény 10. § (1) bekezdés f) pontjában a „hatóságokkal” szö-
vegrész helyébe a „hatósággal” szöveg,

j) az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásá-
ról szóló 2000. évi XIII. törvény 4. § (4) bekezdésében az
„az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelõségnek” szöveg-
rész helyébe az „a fogyasztóvédelmi hatóságnak” szöveg,

k) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
21. § (2) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Felügyelõ-
ség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg, 32. § (1) bekezdés e) pontjában a „fogyasztóvédel-
mi felügyelõség” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatóság” szöveg,

l) az új szövetkezetekrõl szóló 2000. évi CXLI. törvény
55. § (5) bekezdésében a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõ-
ség, illetve a megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügye-
lõségek (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi felügyelõség)
járnak el” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi ható-
ság jár el” szöveg,

m) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, tovább
egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzététe-
lérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) bekezdésében,
a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség és a megyei (fõváro-
si) fogyasztóvédelmi felügyelõség” szövegrész helyébe a
„fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,

n) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-
mint az információs társadalommal összefüggõ szolgálta-
tások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény
16. § (5) bekezdé elsõ mondatában a „Fogyasztóvédelmi
Fõfelügyelõség, illetve a megyei (fõvárosi) fogyasztóvé-
delmi felügyelõségek, amelyek az Fgytv. szabályai szerint
járnak el” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi ható-
ság, amely az Fgytv. szabályai szerint jár el” szöveg, 16. §
(6) bekezdés elsõ mondatában a „Hatóság” szövegrész he-
lyébe a „Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Ha-
tóság)” szöveg, 16. § (7) bekezdésében a
„Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség, illetve a megyei (fõ-
városi) fogyasztóvédelmi felügyelõségek ellenõrzik, ame-
lyek a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény szerint járnak el” szövegrész helyébe a
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„fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi, amely a gazdasági
reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény sze-
rint jár el” szöveg,

o) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
11. § felvezetõ szövegében a „Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõséggel és a területi felügyelõségekkel (a továbbiak-
ban fogyasztóvédelmi felügyelõségek)” szövegrész helyé-
be a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szöveg, e) pontjában
a „fogyasztóvédelmi felügyelõségeknek” szövegrész he-
lyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságnak” szöveg,

p) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 367. §
(3) bekezdésében, a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség,
illetve a megyei (fõvárosi) fogyasztóvédelmi felügyelõsé-
gek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság”
szöveg,

q) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 5. §
felvezetõ szövegében a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõ-
séggel és a területi felügyelõségekkel (a továbbiakban
együtt: fogyasztóvédelmi felügyelõségek)” szövegrész he-
lyébe a „fogyasztóvédelmi hatóságokkal” szöveg, 5. §
d) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelõségek” szö-
vegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,

r) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 9. §-ában a „Fogyasztóvédelmi Fõ-
felügyelõség, illetve a megyei (fõvárosi) fogyasztóvédel-
mi felügyelõségek járnak el” szövegrész helyébe a „fo-
gyasztóvédelmi hatóság jár el” szöveg, 10. számú mellék-
let A) pont 11. alpontjában a „Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõséghez” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatósághoz” szöveg,

s) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
11. § (1) bekezdés c) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Fõ-
felügyelõség és a fogyasztóvédelmi felügyelõségek” szö-
vegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,

t) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-
vény 16. § k) pontjában a „Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõ-
séggel (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi hatóság)” szö-
vegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szöveg,
a 21. §-t megelõzõ alcímben a „Fogyasztóvédelmi Fõfel-
ügyelõséggel” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi
hatósággal” szöveg,

u) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. § (4) bekezdése g) pontjában a „Fo-
gyasztóvédelmi Fõfelügyelõséget és annak útján a megyei
fogyasztóvédelmi felügyelõségeket” szövegrész helyébe a
„fogyasztóvédelmi hatóságot” szöveg,

v) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében a „felügyelõség”
szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,

w) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 3. § v) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelõség”
szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi hatóság” szöveg,
6. § (2) bekezdés b) pontjában, 7. § e) pontjában, 9. §
b) pontjában, 10. § a) pontjában a „fogyasztóvédelmi fel-
ügyelõségek” szövegrészek helyébe a „fogyasztóvédelmi

hatóság” szöveg, 3. § v) pontjában és 4. § (1) bekezdés
b) pontjában, 9. § a) pontjában, 11. § (1) bekezdésében a
„fogyasztóvédelmi felügyelõségekkel” szövegrész helyé-
be a „fogyasztóvédelmi hatósággal” szöveg, 7. § c) pontjá-
ban, 18. § e) pontjában a „fogyasztóvédelmi felügyelõsé-
geknek” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelmi ható-
ságnak” szöveg
lép.

103. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-

vény 148. § (2) bekezdés b) pontja,
b) a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. tör-

vény 41–43. §-a, 47. § (4) bekezdése, 56. § b) pontja,
c) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-

mint az információs társadalommal összefüggõ szolgálta-
tások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény
16. § (5) bekezdés második mondata
hatályát veszti.

XV. Fejezet

EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

104. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a mag-
zati élet védelmérõl szóló 1992. évi LXXIX. törvény az
alábbi új 16/A. §-sal egészül ki:

„16/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az ál-
lami családvédelmi szolgálatot rendeletben jelölje ki.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a családvédel-
mi szolgálat mûködésének engedélyezésére vonatkozó
részletes szabályokat rendeletben megállapítsa.

(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelõs
miniszter, hogy a fogamzásgátló eszközök és készítmé-
nyek rászorultságtól függõ kedvezményes igénybevételé-
nek feltételeit rendeletben meghatározza.”

105. § (1) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. tör-
vény 247. § (1) bekezdése az alábbi új i)–j) pontokkal egé-
szül ki:

[247. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„i) az állami mentõszolgálat vagy mentõszolgálatok ki-

jelölését és az állami mentõszolgálat mûködésére vonatko-
zó részletes szabályokat,

j) az állami vérellátó szolgálat vagy szolgálatok kijelö-
lését és az állami vérellátó szolgálat mûködésére vonatko-
zó részletes szabályokat”
[rendeletben megállapítsa.]

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény

3. § g) pont gb) alpontjában az „Országos Mentõszolgálat”
szövegrész helyébe az „állami mentõszolgálat” szöveg,
3. § g) pont gc) alpontjában az „a vérellátó szolgálat állami
szervezetei” szövegrész helyébe az „az állami vérellátó
szolgálat” szöveg, 96. § (2) bekezdésében az „Országos
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Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ)” szövegrész he-
lyébe az „állami mentõszolgálat” szöveg, 96. § (2) bekez-
désében az „OMSZ” szövegrész helyébe az „állami men-
tõszolgálat” szöveg, 223. § (5) bekezdésében az „Országos
Vérellátó Szolgálat egységes szakmai elvek és követelmé-
nyek szerint mûködõ állami szervezetrendszerének köz-
ponti és területi egységei végzik, illetõleg felügyelik” szö-
vegrész helyébe az „állami vérellátó szolgálat végzi, ille-
tõleg felügyeli” szöveg,

b) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 2. § (1) bekezdésében az „Országos Meteorológiai
Szolgálat, az Országos Mentõszolgálat” szövegrész helyé-
be az „állami meteorológiai szolgálat, az állami mentõ-
szolgálat” szöveg, 37. § (2) bekezdésében az „Országos
Mentõszolgálat területileg illetékes mentõ szervezetét”
szövegrész helyébe az „állami mentõszolgálatot” szöveg,

c) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. tör-
vény 21. § i) pontjában az „Országos Mentõszolgálat” szö-
vegrész helyébe az „állami mentõszolgálat” szöveg
lép.

106. § (1) Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek-
rõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények mó-
dosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekez-
dése a következõ új d) ponttal egészül ki:

[32. § (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„d) a gyógyszerészeti államigazgatási szerv vagy szer-

vek kijelölését”
[rendeletben szabályozza.]

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és

egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 3. § (2) bekezdésében
az „az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban:
OGYI)” szövegrész helyébe az „a gyógyszerészeti állam-
igazgatási szerv” szöveg,

b) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 4. § (1), (2), (5), (6),
(11) és (12) bekezdésében, 5. § (1)–(5) és (7) bekezdésé-
ben, 6. § (1), (2) bekezdésében, 7. § (1)–(4) bekezdésében,
10. § (2), (4), (5) bekezdésében, 11. § (1), (2) bekezdésé-
ben, 17. § (3), (4) bekezdésében, 18. § (2)–(4), (7), (8) be-
kezdésében, 19. §-ában, 20. § (1)–(4) és (7) bekezdésében,
21. § (4) bekezdésében, 22. § (3) és (6) bekezdésében,
25. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés a) pontjában és
(5) bekezdésében, 26. § (3), (5) és (6) bekezdésében az „az
OGYI” szövegrész helyébe az „a gyógyszerészeti állam-
igazgatási szerv” szöveg,

c) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 3. § (6) és (8) bekezdé-
sében, 4. § (11) bekezdésében, 7. § (1) és (3) bekezdésé-
ben, 17. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 25. §

(2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében az „az
OGYI-nak” szövegrész helyébe az „a gyógyszerészeti ál-
lamigazgatási szervnek” szöveg, 4. § (4) bekezdésében,
5. § (9) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (4) be-
kezdés b) pontjában az „az OGYI-hoz” szövegrész helyé-
be az „a gyógyszerészeti államigazgatási szervhez” szö-
veg, 4. § (10) bekezdésében az „az OGYI-t” szövegrész
helyébe az „a gyógyszerészeti államigazgatási szervet”
szöveg, 16. § (1) és (2) bekezdésében az „az OGYI-val”
szövegrész helyébe az „a gyógyszerészeti államigazgatási
szervvel” szöveg
lép.

107. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
jelölje ki az egészségügyi államigazgatási szervet vagy
szerveket.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a kémiai
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 24. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A hazai és a nemzetközi adatok fogadásáért és fel-
dolgozásáért felelõs Információs Központot (a továbbiak-
ban: Központ) a Kormány által rendeletben kijelölt szerv
mûködteti.”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-

latról szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdésében az
„állami feladat” szövegrész helyébe az „állami feladat,
amelyet az egészségügyi államigazgatási szerv lát el” szö-
veg, 2. §-át megelõzõ alcímében, 2. § (1) és (4) bekezdésé-
ben, 3. §-ában, 4. § (1)–(3) bekezdésében, 5. § (1)–(2) be-
kezdésében, 6. § (1)–(2) bekezdésében, 10. §-át megelõzõ
alcímében, 10. § (1)–(2) és (5) bekezdésében, 11. § (1) és
(4) bekezdésében, 12–13. §-ában az „A Szolgálat” szöveg-
rész helyébe az „Az egészségügyi államigazgatási szerv”
szöveg, 2. § (2)–(4) bekezdésében, 4. § (5)–(8) bekezdésé-
ben, 11. § (3) bekezdésében az „a Szolgálat” szövegrész
helyébe az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szö-
veg, 2. § (3) bekezdésében a „Belügyminisztérium egész-
ségügyi szolgálata” szövegrész helyébe a „Kormány által
kijelölt egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 4. §
(6) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 6. § (1) bekezdés i) pontjában az „a népjóléti mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg, 6. § (2) bekezdésében a „– külön jog-
szabályban foglaltak szerint – a tisztifõgyógyszerész (tisz-
tigyógyszerész) útján” szövegrész helyébe a „külön jog-
szabályban foglaltak szerint” szöveg, 15. § (5)–(8) bekez-
désében az „a Szolgálattal” szövegrész helyébe az „az
egészségügyi államigazgatási szervvel” szöveg, 15. §
(5) bekezdésében az „egészségügyi miniszterrel” szöveg-
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rész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 15. § (6) bekezdésében a „honvédelmi miniszter és az
egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe a „honvé-
delemért felelõs miniszter és az egészségügyért felelõs mi-
niszter” szöveg, 15. § (7) bekezdésében az „a belügymi-
niszter és az egészségügyi miniszter, hogy a BM Állam-
polgársági és Bevándorlási Hivatal menekülteket befoga-
dó állomásaira” szövegrész helyébe az „az idegenrendé-
szetért és menekültügyért felelõs miniszter és az egészség-
ügyért felelõs miniszter, hogy a menekülteket befogadó ál-
lomásokra” szöveg, 15. § (8) bekezdésében az „az igazság-
ügyminiszter és az egészségügyi miniszter” szövegrész
helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter és
az egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) be-
kezdés b) pontjában az „Állami Népegészségügyi és Tisz-
tiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg,

c) a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény 2. § (2) bekezdésében az „Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi (fõvárosi ke-
rületi) intézetei keretében, illetve engedélyével mûködõ
Családvédelmi Szolgálat” szövegrész helyébe az „állami
családvédelmi szolgálat vagy az egészségügyi államigaz-
gatási szerv által engedélyezett családvédelmi szolgálat”
szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „Családvédelmi Szolgá-
lat” szövegrész helyébe a „családvédelmi szolgálat” szö-
veg, 9. § (2) bekezdés d) pontjában a „Családvédelmi Szol-
gálat” szövegrész helyébe a „családvédelmi szolgálat”
szöveg, 12. § (6) bekezdésében a „Családvédelmi Szolgá-
lat” szövegrész helyébe a „családvédelmi szolgálat” szö-
veg,

d) a Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi
XXVIII. törvény 24. §-ában az „Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat orvosi tevékenység folytatása he-
lye szerint illetékes városi (fõvárosi kerületi) intézetének,
illetõleg – egészségügyi vállalkozás esetén – megyei (fõ-
városi) intézetének” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szervnek” szöveg,

e) a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi
LI. törvény 19. § (9) bekezdésében az „Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat tevékenység folytatásá-
nak helye szerint illetékes (megyei) fõvárosi intézetének”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szervnek” szöveg,

f) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
17. § (7) bekezdés e) pontjában az „a területileg illetékes
népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat” szövegrész he-
lyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,

g) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 70. § (9) bekezdés d) pontjában az „Álla-
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat intézetei”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveg,

h) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 23. § d) pontjában az „Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)
megyei (fõvárosi), városi (fõvárosi kerületi) intézete
(a továbbiakban: ÁNTSZ intézete)” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 24. §
e) pontjában az „ÁNTSZ intézetei” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervek” szöveg, 24. §
f) pontjában az „ÁNTSZ intézete” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,

i) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. tör-
vény 21. § g) pontjában az „Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyi államigazgatási szerv” szöveg,

j) a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 35. § (2) bekezdés
a) és b) pontjában a „népegészségügyi hatóságnak” szö-
vegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási
szervnek” szöveg,

k) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 3. § i) pontjában az „az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló 1991. évi
XI. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatellátása érdekében – az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szöveg-
rész helyébe az „a lakossági célzott szûrõvizsgálatok érde-
kében az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 5. §
(3) bekezdésében az „ÁNTSZ városi, fõvárosi kerületi
(a továbbiakban: városi intézet), illetve megyei (fõvárosi)
intézetei” szövegrész helyébe az „egészségügyi állam-
igazgatási szerv” szöveg, 15. § (1) bekezdésében az
„ÁNTSZ – az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, illetve
munkahelye szerint illetékes – városi intézetének” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervnek”
szöveg, 15. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ – (1) bekezdés
szerint illetékes – intézetének” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg, 15. § (2)
és (3) bekezdésében az „ÁNTSZ városi intézete” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szö-
veg, 15. § (3) bekezdésében az „az ÁNTSZ illetékes egyéb
szerveinek” szövegrész helyébe az „a hatáskörrel és az
érintett adatok tekintetében adatkezelési jogosultsággal
rendelkezõ államigazgatási szervnek” szöveg, 15. § (7) be-
kezdésében az „ÁNTSZ (1) bekezdés szerinti intézete”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveg, 19. § (1) bekezdésében az „ÁNTSZ intéze-
tei – saját szakterületükön – kezelhetik” szövegrész helyé-
be az „egészségügyi államigazgatási szerv – saját szakte-
rületén – kezelheti” szöveg, 19. § (2) bekezdésében az
„ÁNTSZ intézetei továbbítják” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv továbbítja” szöveg,
30. § (4) bekezdés b) pontjában az „ÁNTSZ – megszûnõ
egészségügyi intézmény székhelye szerint területileg ille-
tékes – városi intézetének” szövegrész helyébe az „egész-
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ségügyi államigazgatási szervnek” szöveg, 1. számú mel-
lékletének címében az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,

l) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény 9. § (3) bekezdésében az „Állami Nép-
egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztior-
vosi Hivatala” szövegrész helyébe az „egészségügyi ál-
lamigazgatási szerv” szöveg,

m) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pont-
jában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
lat” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveg,

n) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontjában
az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveg,

o) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (4) bekezdésében az
„Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv”
szöveg,

p) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
3. § h) pontjában az „az Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész
helyébe az „a Kormány által kijelölt szerv” szöveg,
143. §-ában az „ÁNTSZ-t” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyi államigazgatási szervet” szöveg, 149/B. § (1) be-
kezdés a) pontjában az „ÁNTSZ megyei intézeteinek 1-1”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveg, 149/C. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ ré-
gió területén mûködõ megyei intézetei közül az országos
tisztifõorvos által kijelölt intézet” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv kijelölt szerve” szö-
veg, 149/C. § (3) bekezdésében az „Országos Tisztifõor-
vosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)” szövegrész helyébe
az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 149. §
(2) bekezdés b) pontjában az „országos tisztifõorvos” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv
képviselõje” szöveg, 161. § (4) bekezdésében az „országos
tisztifõorvos” szövegrész helyébe az „egészségügyi állam-
igazgatási szerv” szöveg, 228. § (3) bekezdés a) pontjában
az „országos tisztifõorvos” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 243. § (7) bekez-
désében az „OTH” szövegrészei helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg,

q) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 2. § (6) bekezdésében az „Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiak-
ban: ÁNTSZ) illetékes városi, fõvárosi kerületi (a továb-
biakban együtt: városi) intézete” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 7. § (6) be-
kezdésében az „ÁNTSZ illetékes városi intézete” szöveg-

rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szö-
veg, 7. § (9) bekezdésében az „ÁNTSZ” szövegrész helyé-
be az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, az
„országos tisztifõorvos” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyi államigazgatási szerv” szöveg,

r) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 23. §-ában az „Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területi-
leg illetékes városi (fõvárosi kerületi) intézetének” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv-
nek az” szöveg, 31. § (2) bekezdésében a „ha a szakhatósá-
gi hozzájárulás(ok) alapján” szövegrész helyébe a
„ha – szakhatóság közremûködése esetén annak hozzájá-
rulása alapján –” szöveg, 36. § (1) bekezdésében az „illeté-
kes közegészségügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg,

s) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 2. § (1) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 37. § (2) bekezdé-
sében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szol-
gálat illetékes területi szervét” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervet” szöveg,

t) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
1. § (1) bekezdés m) pontjában az „a Fodor József Orszá-
gos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Bizton-
sági Intézetében (a továbbiakban: OKK-OKBI) mûködõ
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnál
(a továbbiakban: ETTSZ)” szövegrész helyébe az „az
egészségügyi államigazgatási szervnél” szöveg, 1. §
(1) bekezdés n) pontjában az „OKK-OKBI-nek” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervnek”
szöveg, 1. § (1) bekezdés o) pontjában, 6. § (1)–(2) bekez-
désében, 7. § (7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében,
11. § (1)–(2) és (4)–(6) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésé-
ben, 19. § (3) bekezdésében, 26/A. §-ában az
„OKK-OKBI” szövegrészek helyébe az „egészségügyi ál-
lamigazgatási szerv” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „a
Fodor József Országos Közegészségügyi Központ
(a továbbiakban: OKK) fõigazgatója” szövegrész helyébe
az „az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 5. §
(6) bekezdésében az „OKK fõigazgatója” szövegrész he-
lyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,
6. § (2) bekezdésében az „OKK fõigazgatójának” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szö-
veg, 7. § (7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében az
„ETTSZ-t” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigaz-
gatási szervet” szöveg, 9. § (13) bekezdésében, 12. § (1) be-
kezdésében, 13. § (2) bekezdésében az „OKK-OKBI-t” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervet”
szöveg, 11. § (6) bekezdésében az „OKK-OKBI-nél”
szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szervnél” szöveg, 13. § (1) bekezdésében az „OKK-OKBI,
az OKK fõigazgatója, illetõleg az ETTSZ” szövegrész
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helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,
20. § (2) bekezdésében az „OKK-tól” szövegrész helyébe
az „egészségügyi államigazgatási szervtõl” szöveg, 23. §
(1)–(5) bekezdésében az „ETTSZ” szövegrészek helyébe
az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 23. §
(2) bekezdésében az „ETTSZ-nek” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervnek” szöveg, 23. §
(6) bekezdésében az „ETTSZ-hez” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervhez” szöveg, 25. §
(5) bekezdésében az „OKK-ban” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervnél” szöveg, 29. §
(1) bekezdésében az „ÁNTSZ tevékenység gyakorlásának
helye szerint területileg illetékes városi, fõvárosi kerületi
(a továbbiakban együtt: városi) intézetének” szövegrész
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szervnek” szö-
veg, 32. § (1) bekezdés a) pontjában az „ÁNTSZ” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szö-
veg, 32. § (2) bekezdés a) pontjában az „ÁNTSZ tevé-
kenység végzésének helye szerint illetékes városi intézeté-
nél” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigazgatási
szervnél” szöveg, 32. § (3) és (5) bekezdésében, 33. §
(1) bekezdésében az „A városi intézet” szövegrész helyébe
az „Az egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 34. §
(3) bekezdésében a „meghatározza” szövegrész helyébe a
„meghatározza, és a hazai és a nemzetközi adatok fogadá-
sáért és feldolgozásáért felelõs Információs Központot
mûködtetõ szervet rendeletében kijelölje” szöveg,

u) a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
6. §-ában az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat” szövegrész helyébe az „egészségügyi állam-
igazgatási szerv” szöveg

lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továb-
bá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdésében az
„Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat terüle-
tileg illetékes megyei, fõvárosi tisztifõorvosa
(a továbbiakban: tisztifõorvos)” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 4. § (3) be-
kezdésében, 4/A. § b) pontjában az „a tisztifõorvos” szö-
vegrész helyébe az „az egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveg, 13. § (4) bekezdésében az „a megyei tiszti-
fõorvos” szövegrész helyébe az „az egészségügyi állam-
igazgatási szerv” szöveg,

b) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésé-
rõl szóló 2001. évi C. törvény 56. § (9) bekezdésében az
„Országos Tisztifõorvosi Hivatalt” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szervet” szöveg,

c) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
11. § (1) bekezdés b) pontjában az „Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei (fõvárosi), illetve
városi (fõvárosi kerületi) intézetei (a továbbiakban együtt:
intézet)” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigaz-
gatási szerv” szöveg,

d) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
szóló 2003. évi LXXXIII. törvény 29. § (7) bekezdésében
az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat te-
vékenység folytatásának helye szerint illetékes megyei
(fõvárosi) intézetének” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyi államigazgatási szervnek” szöveg,

e) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 22. § (2) bekez-
désében az „Országos Közegészségügyi Központ Orszá-
gos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intéze-
ténél (a továbbiakban: OKK OMFI)” szövegrész helyébe
az „egészségügyi államigazgatási szervnél” szöveg, 22. §
(2)–(3) bekezdésében az „OKK OMFI” szövegrész helyé-
be az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 23. §
(1) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálatnak az egészségügyi dolgozó lakóhelye
vagy az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illeté-
kes megyei (fõvárosi) intézeténél (a továbbiakban: egész-
ségügyi hatóság)” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szervnél (a továbbiakban: egészségügyi
hatóság)” szöveg,

f) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 55. § (4) bekezdés g) pontjában az
„Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat me-
gyei (fõvárosi) intézete vezetõje” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv képviselõje” szöveg,
15. § (3) bekezdésében a „tiszti fõorvos” szövegrész he-
lyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,

g) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 20. § (1) bekezdésében
az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ)” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 20. § (4) bekezdé-
sében az „ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „egészségügyi
államigazgatási szerv” szöveg, 20. § (7) bekezdésében az
„ÁNTSZ területileg illetékes megyei intézete” szövegrész
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg
lép.

108. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-
latról szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (2)–(3) bekezdése,
2. § (2) bekezdése, 5. § (3) bekezdése, 7. §-át megelõzõ al-
címe, 7–9. §-a, 12. § a) pontja, 14. §-a, 15. § (2)–(3) bekez-
dése,

b) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
150. § (1) bekezdés f) pontjában az „az országos tisztifõor-
voson keresztül” szöveg, 223. § (6) bekezdése, 239. §-a,
247. § (2) bekezdés u)–v) pontja,

c) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 8. § (2) bekezdés második és harmadik
mondata, 31. § (1) bekezdésében az „az ÁNTSZ területileg
illetékes városi (kerületi) intézete és az illetékes építésügyi
hatóság szakhatósági közremûködésével lefolytatott” szö-
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vegrész, 31. § (1) bekezdés második mondata, 37. § (2) be-
kezdése,

d) az egészségügyet, illetõleg a gyógyszerellátást érin-
tõ egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi LIII. tör-
vény 48. § (3) bekezdése,

e) a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2000. évi
LXXXVII. törvény,

f) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény és egyéb, az egészségüggyel
összefüggõ törvények módosításáról szóló 2005. évi
XLIX. törvény 38. § (13) bekezdése,

g) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 4. § (1) bekezdésében
és 11. § (2) bekezdésében az „– a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal szakhatósági hozzájárulásával –”
szövegrész.

109. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Álla-
mi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló
1991. évi XI. törvény címében az „Állami Népegészség-
ügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról” szövegrész helyébe az
„egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl” szö-
veg lép.

XVI. Fejezet

OKTATÁSI IGAZGATÁS

Közoktatási igazgatás

110. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 94. § az alábbi (3) bekezdése a következõ m) ponttal
egészül ki:

[A Kormány rendeletben szabályozza]
„m) az oktatási hivatal vagy hivatalok kijelölését.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

84. § (5) bekezdésében, 131. § (6) bekezdésében az „az Or-
szágos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz” szö-
vegrészek helyébe az „a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatalhoz” szöveg, 84. § (5) bekezdésében, 88. §
(6) bekezdésében, 93. § (1) bekezdés g) pontjában, 93. §
(2) bekezdésében, 95/A. § (12) bekezdésében, 99. § (3) be-
kezdésében, 99. § (7) bekezdésében, 101. § (8) bekezdésé-
ben, 108. § (2) bekezdésében, 125. § (4) bekezdésében,
128. § (17) bekezdésében, 133. § (3) bekezdésében az „az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont” szö-
vegrészek helyébe az „a közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatal” szöveg, 95/A. § (2)–(10) és (12) bekezdé-
sében, a 95/A. §-t megelõzõ alcímben, 99. § (7) bekezdés-
ben, 101. § (9) bekezdésében, 118. § (9) bekezdésében,
128. § (17) bekezdésében, 133. § (3) bekezdésében az „Az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont” szö-

vegrészek helyébe az „A közoktatási feladatkörében eljáró
oktatási hivatal” szöveg, 118. § (9) bekezdésében az „az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontnál”
szövegrész helyébe az „a közoktatási feladatkörében eljá-
ró oktatási hivatalnál” szöveg, az „az Országos Közoktatá-
si Értékelési és Vizsgaközpontnak” szövegrész helyébe az
„a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalnak”
szöveg,

b) a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény 2. § (5) bekezdésében az „az Országos
Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaköz-
pont)” szövegrész helyébe az „a közoktatási feladat-
körében eljáró oktatási hivatal” szöveg, 2. § (6) bekezdé-
sében a „Vizsgaközpontra” szövegrész helyébe a „közok-
tatási feladatkörében eljáró oktatási hivatalra” szöveg, 4. §
(8) bekezdésében az „elsõ fokon a Vizsgaközpont” szö-
vegrész helyébe a „közoktatási feladatkörében eljáró okta-
tási hivatal” szöveg, 4. § (9) bekezdésében a „Vizsgaköz-
pontnak” szövegrész helyébe a „közoktatási feladat-
körében eljáró oktatási hivatalnak” szöveg,

c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
13. § (8) bekezdésében az „az Országos Közoktatási Érté-
kelési és Vizsgaközpont” szövegrész helyébe az „a közok-
tatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal” szöveg
lép.

111. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

95/A. § (1) és (11) bekezdése,
b) a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi

XXXVII. törvény 2. § (5) bekezdésében az „elsõ fokon”
szövegrész és a második mondat, 4. § (8) bekezdésében a
„ , felettes szervként az oktatási miniszter jár el” szöveg-
rész
hatályát veszti.

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosítása

112. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 153. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
a) a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ

szervet vagy szerveket,
b) a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért

felelõs szervet,
c) az oktatásügyi közvetítõi szolgálatot vagy szolgála-

tokat
rendeletben jelölje ki.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 15. § (2) bekez-
désében az „az e célra létrehozott regisztrációs központ-
tól” szövegrész helyébe az „a felsõoktatási intézmények
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nyilvántartását vezetõ szervtõl (a továbbiakban: regisztrá-
ciós központ)” szöveg, 16. § (2) bekezdésében, 35. §
(5)–(7) bekezdésében, 39. § (5) bekezdésében, 2. számú
melléklet „A hallgatók adatai” alcím 3. pontjában az „az
Országos Felsõoktatási Információs Központ” szövegrész
helyébe az „a felsõoktatási információs rendszer mûködé-
séért felelõs szerv” szöveg, 35. § (2)–(4) és (7)–(10) be-
kezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 55. § (5) bekezdésé-
ben az „Az Országos Felsõoktatási Információs Központ”
szövegrészek helyébe az „A felsõoktatási információs
rendszer mûködéséért felelõs szerv” szöveg, 35. § (7) be-
kezdésében a „Közoktatási Információs Központ” szöveg-
rész helyébe a „közoktatás információs rendszere” szöveg,
46. § (7) bekezdés e) pontjában, 75. § (2) bekezdésében,
82. § (1) bekezdés d) pontjában, 103. § (1) bekezdés
a) pont ad) alpontjában az „Oktatásügyi Közvetítõi Szol-
gálatot” szövegrész helyébe az „oktatásügyi közvetítõi
szolgálatot” szöveg, 103. § (1) bekezdés ac) alpontjában
az „az Országos Felsõoktatási Információs Központot”
szövegrész helyébe az „a felsõoktatási információs rend-
szer mûködéséért felelõs szervet” szöveg, a „Magyar Ek-
vivalencia és Információs Központot” szövegrész helyébe
a „külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért fe-
lelõs szervet” szöveg, 104. § (3) bekezdésében az „Okta-
tásügyi Közvetítõi Szolgálat” szövegrész helyébe az „ok-
tatásügyi közvetítõi szolgálat” szöveg, 106. § (7) bekezdé-
sében, 116. § (2) bekezdésében a „Magyar Ekvivalencia és
Információs Központ” szövegrészek helyébe a „külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs szerv”
szöveg, 107. §-át megelõzõ „Regisztrációs központ” alcím
helyébe az „A regisztrációs központ” alcím, 153. § (1) be-
kezdés 18. pontjában az „a regisztrációs központ létesíté-
sét” szövegrész helyébe az „a felsõoktatási intézmények
nyilvántartását vezetõ szerv vagy szervek eljárását” szö-
veg, 160. § (3) bekezdésében, 2. számú melléklet „Az al-
kalmazottak adatai” alcím 3. pontjában az „az Országos
Felsõoktatási Információs Központnak” szövegrész helyé-
be az „a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért
felelõs szervnek” szöveg lép.

113. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a felsõ-
oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (1) be-
kezdés harmadik mondata, 107. § (1) és (7) bekezdése,
107. § (2) bekezdésében az „ , és hoz elsõfokú határozatot”
szövegrész, 141. § (10) bekezdése hatályát veszti.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény módosítása

114. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-
sérõl szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külföldi bi-
zonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs szervet
rendeletben kijelölje.”

115. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeré-
sérõl szóló 2001. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében a
„4. § szerinti hatóságokra” szövegrész helyébe a „4. § sze-
rinti eljáró hatóságra” szöveg, 3. § (1) bekezdésében az „az
eljáró hatóság” szövegrészek helyébe az „a 4. § szerinti el-
járó hatóság” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „az Oktatá-
si Minisztérium” szövegrész helyébe az „a külföldi bizo-
nyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóság”
szöveg, 4. § (8) bekezdésében az „az (1)–(7) bekezdésben
meghatározott minisztérium, az általa kijelölt hatóság
vagy oktatási intézmény” szövegrész helyébe az „a külföl-
di bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs ható-
ság és a 4. § (2)–(3), valamint (6)–(7) bekezdésében meg-
határozott oktatási intézmény” szöveg, 5. § (2) bekezdésé-
ben az „az Oktatási Minisztériumot” szövegrész helyébe
az „a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért
felelõs hatóságot” szöveg, 5. § (4) bekezdésében az „az
Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs ható-
ság” szöveg, 11. § (1) bekezdésében a „Ha az eljáró ható-
ság oktatási intézmény,” szövegrész helyébe az „Oktatási
intézmény eljárása esetén” szöveg, az „az oktatási minisz-
terhez, más esetben az eljáró hatóságot irányító miniszter-
hez” szövegrész helyébe az „a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelõs hatósághoz” szöveg, 11. §
(2) bekezdésében az „az eljáró hatóság közoktatási intéz-
mény” szövegrész helyébe a „közoktatási intézmény jár
el” szöveg, 14. § (5) bekezdésében az „oktatási miniszter”
szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szö-
veg, 56. § (5) bekezdésében az „illetékes” szövegrész he-
lyébe az „eljáró” szöveg, 58. § (3) bekezdésében, 59/A. §
(3) bekezdésében a „szerint illetékes” szövegrész helyébe
a „szerinti” szöveg, 61. § (1) bekezdésében az „az Oktatási
Minisztériumtól” szövegrész helyébe az „a külföldi bizo-
nyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs hatóságtól”
szöveg, 66. § (2) bekezdésében a „magyar illetékes” szö-
vegrész helyébe az „a hatáskörrel rendelkezõ magyar”
szöveg, 67. § (2) és (5) bekezdésében az „oktatási minisz-
ter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter”
szöveg, 67. § (3) bekezdésében az „egészségügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs mi-
niszter” szöveg, 67. § (4) bekezdés a) pontjában az „a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész he-
lyébe az „az állategészségügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 67. § (4) bekezdés b) pontjában az „a belügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az építésügyért felelõs minisz-
ter” szöveg, 67. § (5) bekezdésében az „a 4. § (5) bekezdé-
sében meghatározott minisztériumok” szövegrész helyébe
az „az érintett miniszterek” szöveg, a „felelõs minisztériu-
mok” szövegrész helyébe a „felelõs miniszterek” szöveg, a
„minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
az „Oktatási Minisztériumnál” szövegrész helyébe az „ok-
tatásért felelõs miniszternél” szöveg lép.

116. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésé-
rõl szóló 2001. évi C. törvény 4. § (4)–(5) bekezdése, 5. §
(5)–(6) bekezdése, 11. § (3) bekezdése.
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XVII. Fejezet

KERESKEDELMI IGAZGATÁS

117. § (1) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény 22. § (6) bekezdésének helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(6) Az elõmunkálati jogot a mûszaki biztonsági szerv
engedélyezi. Az eljárás részletes szabályait a Kormány
rendeletben határozza meg.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény

5. § (1) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési minisz-
ter felügyelete alatt álló Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal” szövegrész helyébe a „közraktározás-fel-
ügyelet” szöveg, 9. § (1) bekezdésében az „az 5. § (1) be-
kezdésében meghatározott szerv” szövegrész helyébe az
„a felügyelet” szöveg, 12. § (3) bekezdésében az „az Álla-
mi Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet” szövegrész helyébe az
„a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szöveg,

b) a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény 116/A. § (2) bekezdésében az „A be-
jelentéshez csatolni kell a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „Szakhatóság
közremûködése esetén a bejelentéshez csatolni kell a köz-
remûködõ szakhatóság” szöveg, 116/A. § (9) bekezdésé-
ben az „A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium” szövegrész helyébe a „Szakhatóság közremûködése
esetén a szakhatóság” szöveg,

c) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 30. § (1) bekezdésében a „Magyar Mûszaki Bizton-
sági Hivatal” szövegrész helyébe a „mûszaki biztonsági
szerv” szöveg,

d) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
22. § (3) bekezdésében a „területi mûszaki biztonsági fel-
ügyelettõl” szövegrész helyébe a „mûszaki biztonsági
szervtõl” szöveg, 26. § (1) bekezdés c) pontjában a „szak-
hatósági hozzájárulás” szövegrész helyébe a „– szakható-
ság közremûködési kötelezettsége esetén – szakhatósági
hozzájárulás” szöveg,

e) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §
(2) bekezdésében az „országos hatáskörrel a Magyar Ke-
reskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hiva-
tal)” szövegrész helyébe az „a külkereskedelmi államigaz-
gatási szerv” szöveg, 140. § (3) bekezdésében a „Hivatal”
szövegrész helyébe a „külkereskedelmi államigazgatási
szerv” szöveg,

f) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
23. § (2) bekezdésében a „felügyelõség engedélyezi,
amelynek határozata ellen az MMBH-hoz lehet jogorvos-
lattal élni” szövegrész helyébe a „mûszaki biztonsági
szerv engedélyezi” szöveg, 58. § (4) bekezdésében az „az
ingatlan fekvése szerint illetékes felügyelõségtõl” szöveg-

rész helyébe az „a mûszaki biztonsági szervtõl” szöveg,
58. § (4) bekezdésében a „felügyelõség” szövegrészek he-
lyébe a „mûszaki biztonsági szerv” szöveg,

g) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény 61. §
(2) bekezdésében a „székhelye szerint illetékes területi
mûszaki biztonsági felügyelõségtõl (a továbbiakban: fel-
ügyelõség)” szövegrész helyébe a „mûszaki biztonsági
szervtõl” szöveg, 61. § (2)–(3) bekezdésében a „felügyelõ-
ség” szövegrészek helyébe a „mûszaki biztonsági szerv”
szöveg,

h) a haditechnikai termékek gyártásának és a haditech-
nikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX. törvény 2. § (4) bekezdésében az „– a Hadi-
technikai Ipari Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) ja-
vaslata alapján – a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az
„– a haditechnikai ipari bizottság javaslata alapján – a ha-
diipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet” szöveg, 4. §
c) pontjában, 6. § (1) és (4) bekezdésében, 7. § (1)–(2) be-
kezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „hadiipari
gyártás- és szolgáltatásfelügyelet” szöveg, 6. § (3) bekez-
désében a „Hivatal munkatársai, valamint a Bizottság tag-
jai” szövegrész helyébe a „hadiipari gyártás- és szolgálta-
tásfelügyelet munkatársai, valamint a bizottság” szöveg,
9. § (3) bekezdésében a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a
„hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelethez” szöveg,

i) a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
3. § (5) bekezdésében az „ideértve” szövegrész helyébe a
„– szakhatóság közremûködése esetén ideértve” szöveg,
3. § (5) bekezdés elsõ mondatában az „az üzlet helye sze-
rint illetékes települési (Budapesten a kerületi) önkor-
mányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ)” szövegrész
helyébe az „a kereskedelmi hatóság” szöveg, 3. § (5) be-
kezdés második mondatában, 3. § (6) és (8) bekezdésében,
6. § (5)–(6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 9. §
(4) bekezdés a) pontjában a „jegyzõ” szövegrész helyébe a
„kereskedelmi hatóság” szöveg, 3. § (6) bekezdésében az
„Amennyiben a” szövegrész helyébe a „Szakhatóság köz-
remûködése esetén, amennyiben a” szöveg, 6. § (2) bekez-
dés a) pontjában a „jegyzõnek” szövegrész helyébe a „ke-
reskedelmi hatóságnak” szöveg,

j) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 76. §-ában a „Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala”
szövegrész helyébe a „külkereskedelmi államigazgatási
szerv” szöveg
lép.

118. § (1) A közraktározásról szóló 1996. évi
XLVIII. törvény VI. Fejezete az „Átmeneti szabályok” al-
címet megelõzõen a következõ 43/A. §-sal és az azt meg-
elõzõ alcímmel egészül ki:

„Felhatalmazó rendelkezések

43/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben jelölje ki a közraktározás-felügyeletet vagy felügyele-
teket.”

278 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



(2) Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §-a
az alábbi új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
jelölje ki a külkereskedelmi államigazgatási szervet vagy
szerveket.”

(3) A haditechnikai termékek gyártásának és a haditech-
nikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
a) jelölje ki a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügye-

letet vagy -felügyeleteket,
b) állapítsa meg a haditechnikai termékek gyártása és a

haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének
részletes szabályait.”

(4) A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 60. § (1) bekezdése az alábbi j) és k) pontokkal egé-
szül ki:

[A kormány rendeletben állapítja meg:]
„j) az elõmunkálati jog engedélyezésének részletes sza-

bályait,
k) a mûszaki biztonsági szerv vagy szervek kijelölé-

sét.”

(5) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
12. § (1) bekezdése az alábbi l) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy:]
„l) a kereskedelmi hatóság vagy hatóságok kijelölését”

[rendeletben állapítsa meg.]

119. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
44. § (2)–(4) bekezdése,

b) a haditechnikai termékek gyártásának és a haditech-
nikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX. törvény 2. § (6) bekezdése, 9. § (1) bekez-
dése,

c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
5. § h) pontja, 110. § (1) bekezdése.

XVIII. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS

120. § (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény az alábbi új 124/A. §-sal egészül ki:

„124/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kincstárt,
b) a belsõ ellenõrzési szervet vagy szerveket,
c) a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervet vagy

szerveket
rendeletben jelölje ki.”

(2) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a
„Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.” sort megelõ-
zõen a következõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: energiapoliti-
káért felelõs miniszter”

(3) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a
„Magyar Fejlesztési Bank Rt.” sort megelõzõen a követke-
zõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdaságpoli-
tikáért felelõs miniszter”

(4) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete az
„Észak-dunántúli Gázszolgáltató Rt.” sort megelõzõen a
következõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: energiapoliti-
káért felelõs miniszter”

(5) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a
„Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.”
sort megelõzõen a következõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdaságpoli-
tikáért felelõs miniszter”

(6) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a
„MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító
Rt.” sort megelõzõen a következõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: energiapoliti-
káért felelõs miniszter”

121. § (1) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói va-
gyon értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény mel-
léklete a „Magyar Távközlési Rt.” sort megelõzõen a kö-
vetkezõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: elektronikus
hírközlésért felelõs miniszter”

(2) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a
„Dunamenti Regionális Vízmû Rt.” sort megelõzõen a kö-
vetkezõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: vízgazdálko-
dásért felelõs miniszter”

(3) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete az
„Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht.” sort meg-
elõzõen a következõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: építésügyért
felelõs miniszter”

(4) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény melléklete a
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„Sportlétesítmények Vállalat Rt.” sort megelõzõen a kö-
vetkezõ sorral egészül ki:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: sportpoliti-
káért felelõs miniszter”

A Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv

122. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról

szóló 1996. évi CXII. törvény 49. § (3) bekezdés g) pontjá-
ban, 51. § (2) bekezdés a) pontjában a „Kormányzati El-
lenõrzési Hivatallal” szövegrészek helyébe a „Kormány
által kijelölt belsõ ellenõrzési szervvel” szöveg,

b) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 368. §
(3) bekezdés g) pontjában, 370. § (2) bekezdés a) pontjá-
ban a „Kormányzati Ellenõrzési Hivatallal” szövegrészek
helyébe a „Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv-
vel” szöveg,

c) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 163. § (1) bekezdés f) pontjában a
„Kormányzati Ellenõrzési Hivatallal” szövegrész helyébe
a „Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szervvel” szö-
veg,

d) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 16. § (4) bekezdés e) pontjában a „Kor-
mányzati Ellenõrzési Hivatalt” szövegrész helyébe a
„Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szervet” szöveg,

e) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 327. § (1) bekezdés c) pontjában a „Kormányzati
Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány által
kijelölt belsõ ellenõrzési szerv” szöveg, 334. § (3) bekez-
désében a „Kormányzati Ellenõrzési Hivatalnak” szöveg-
rész helyébe a „Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési
szervnek” szöveg,

f) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §
(3) bekezdés e) pontjában a „Kormányzati Ellenõrzési Hi-
vatalnak” szövegrész helyébe a „Kormány által kijelölt
belsõ ellenõrzési szervnek” szöveg
lép.

123. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az ál-
lamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
121/A. § (10) bekezdésében a „(Kormányzati Ellenõrzési
Hivatal)” szövegrész hatályát veszti.

A kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv

124. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló

1991. évi XLIX. törvény 61. § (6) bekezdésében a „Kincs-

tári Vagyoni Igazgatóságnak” szövegrészek helyébe a
„kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervnek” szöveg,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 86/I. § (2) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóság (a továbbiakban: KVI)” szövegrész helyébe a
„kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg,
86/I. § (2) bekezdés második mondatában és (5) bekezdé-
sében, 108. § (1) bekezdés c) pontjában, 109. §-ában,
109/C. § (1), (3)–(5) és (7) bekezdésében, 109/D. § (1) és
(2) bekezdésében, 109/F. § (2) bekezdés a), b) és e) pontjá-
ban, valamint (3), (6) és (7) bekezdésében, 109/G. § (1) és
(2), valamint (6) és (8) bekezdésében, 109/H. § (1) és
(2) bekezdésében, 109/J. § (1) bekezdésében, 109/K. § (1)
és (2), (4) és (5), valamint (7)–(9) bekezdésében a „KVI”
szövegrészek helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért fele-
lõs szerv” szöveg, 88/B. § (1) bekezdésében a „Kincstári
Vagyoni Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kincstári va-
gyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 109/C. § (6) be-
kezdésében, 109/G. § (8) bekezdésében, 109/K. § (5) be-
kezdésében a „KVI-nek” szövegrész helyébe a „kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szervnek” szöveg, 109/G. §
(1) bekezdésében, 109/K. § (7) bekezdésében a „KVI-vel”
szövegrészek helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért fele-
lõs szervvel” szöveg, 109/K. § (14) bekezdésében a
„KVI-t” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezelé-
séért felelõs szervet” szöveg,

c) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 163. § (1) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóságot” szövegrészek helyébe a „kincstári vagyon ke-
zeléséért felelõs szervet” szöveg,

d) az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §
(4) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(a továbbiakban: KVI)” szövegrész helyébe a „kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, a „KVI” szöveg-
rész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv”
szöveg,

e) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 1. § a) pontjá-
ban a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban:
KVI)” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szerv” szöveg, 3. § (3) és (4) bekezdésében,
6. §-ában, 7. § (2) és (3) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésé-
ben, 10. § (1) bekezdésében a „KVI” szövegrész helyébe a
„kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 5. §
(1) bekezdés a) pontjában a „KVI-vel” szövegrész helyébe
a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervvel” szöveg,
7. § (1) bekezdésében a „KVI-nél” szövegrész helyébe a
„kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervnél” szöveg,
7/A. § (2) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgató-
sággal” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezelé-
séért felelõs szervvel” szöveg,

f) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módo-
sításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatá-
si szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény
30. § (2) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatósá-
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got” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szervet” szöveg,

g) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 2. § (2) bekezdés d) pontjá-
ban a „Kincstári Vagyoni Igazgatóságra” szövegrész he-
lyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervre” szö-
veg, 51. § (2) bekezdés j) pontjában a „Kincstári Vagyoni
Igazgatósággal” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon
kezeléséért felelõs szervvel” szöveg,

h) a társadalmi szervezetek által használt állami tulaj-
donú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló
1997. évi CXLII. törvény 1. §-ában a „Kincstári Vagyoni
Igazgatóságot (a továbbiakban: KVI)” szövegrész helyébe
a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervet” szöveg,
5. § (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében a „KVI-vel”
szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs
szervvel” szöveg, 7. § (1) és (2) bekezdésében, 10. §
(2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 15. § (2) és
(3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. §
(1)–(4) bekezdésében, 20. §-ában, 21. §-ában, 23. §-ában a
„KVI” szövegrészek helyébe a „kincstári vagyon kezelé-
séért felelõs szerv” szöveg, 12. §-ában, 18. § (1) bekezdé-
sében a „KVI-nek” szövegrész helyébe a „kincstári va-
gyon kezeléséért felelõs szervnek” szöveg, 13. § (1) be-
kezdésében, 18. § (2) bekezdésében a „KVI-hez” szöveg-
rész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv-
hez” szöveg,

i) a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdo-
nú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló
1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 1999. évi
CVII. törvény 8. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében,
9. §-ában a „KVI” szövegrészek helyébe a „kincstári va-
gyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 8. § (1) és (2) be-
kezdésében a „KVI-hez” szövegrész helyébe a „kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szervhez” szöveg,

j) az állami tulajdonban lévõ ingatlanok pártok által
történõ használatáról szóló 2000. évi XCIV. törvény 1. §
(1) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság
(a továbbiakban: KVI)” szövegrész helyébe a „kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 2. § (1) és
(3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. §
(1) bekezdésében, 8. § (1) és (3) bekezdésében, 9. § (1) be-
kezdésében, 11. § (1) bekezdés e) pontjában, 12. § (1) és
(3) bekezdésében, 13. § (2) és (3) bekezdésében a „KVI”
szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs
szerv” szöveg, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésé-
ben a „KVI-nek” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon
kezeléséért felelõs szervnek” szöveg, 12. § (2) bekezdésé-
ben a „KVI-tõl” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon
kezeléséért felelõs szervtõl” szöveg,

k) az állam tulajdonában és pártok használatában álló
ingatlanok hasznosításának rendezésérõl szóló 2000. évi
XCV. törvény 2. § (1) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni
Igazgatóság (a továbbiakban: KVI)” szövegrész helyébe a
„kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 3. §
(1) és (2), valamint (4) és (6) bekezdésében a „KVI” szö-

vegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs
szerv” szöveg,

l) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
16. § (9) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatósá-
got” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szervet” szöveg,

m) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 81. §-ában a „Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szerv” szöveg, valamint a „KVI” szövegrész helyé-
be a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg,

n) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 3. § (4) bekezdés a) pontjában a
„Kincstári Vagyoni Igazgatósággal (a továbbiakban:
KVI)” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szervvel” szöveg, 3. § (5)–(7) bekezdésében, 7. §
(5) bekezdésében a „KVI” szövegrészek helyébe a „kincs-
tári vagyon kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 6. § (2) be-
kezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazgatóság” szöveg-
rész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv”
szöveg,

o) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (1) bekez-
désében a „Kincstári Vagyoni Igazgatósággal” szövegrész
helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért felelõs szervvel”
szöveg,

p) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény 10. § (2) bekezdésében a „Kincstári Vagyoni Igazga-
tóság” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon kezeléséért
felelõs szerv” szöveg,

q) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 26. §-ában a „Kincstári Vagyoni Igaz-
gatósággal” szövegrész helyébe a „kincstári vagyon keze-
léséért felelõs szervvel” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a társadalmi szervezetek által használt állami tulaj-

donú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló
1997. évi CXLII. törvény módosításáról szóló 1999. évi
CVII. törvény 8. § (7) bekezdése és 11. §-a,

b) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXXIX. törvény 64. § (5) és
(6) bekezdése
hatályát veszti.

Kincstár

125. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alap-

okmányának kihirdetésérõl szóló 1982. évi 15. tör-
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vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar
Államkincstár Részvénytársaság (a továbbiakban: Kincs-
tár)” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg, 3. § (3) be-
kezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg,

b) a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapokmányának
kihirdetésérõl szóló 1985. évi 19. törvényerejû rendelet
3. § (2) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Részvény-
társaság (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a
„kincstár” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „Kincstár” szö-
vegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

c) a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányának
kihirdetésérõl szóló 1985. évi 20. törvényerejû rendelet
4. § (2) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Részvény-
társaság” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

d) a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség lét-
rehozásáról szóló, Szöulban, 1985. október 11-én kelt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1989. évi 7. törvényerejû
rendelet 3. § (3) bekezdésében a „Magyar Államkincstár
Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „kincstár” szö-
veg,

e) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 64/C. § (2) bekezdésében az „az Államház-
tartási Hivatal” szövegrész helyébe az „a kincstár” szöveg,
92. § (2) bekezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe a
„kincstár” szöveg,

f) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. §
(2) és (12) bekezdésében a „Magyar Államkincstár” szö-
vegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

g) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozá-
sáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 1991. évi
LV. törvény 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Államkincs-
tár Részvénytársaság (a továbbiakban: Kincstár)” szöveg-
rész helyébe a „kincstár” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a
„Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

h) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 49/I. § (10) bekezdésében a „Magyar Ál-
lamkincstárt” szövegrész helyébe a „kincstárt” szöveg,

i) az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogta-
lanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 20/A. § (2) bekezdésében a „Magyar
Államkincstárral” szövegrész helyébe a „kincstárral”
szöveg,

j) a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény 78/A. § (10) bekezdésében a „Magyar Államkincs-
tárt” szövegrész helyébe a „kincstárt” szöveg,

k) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Állam-
kincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a
„kincstár” szöveg, 18/B. § (1) bekezdés felvezetõ szövegé-
ben, valamint p) pontjában, 18/B. § (2), (3), (6)–(8) bekez-
désében, 18/C. § (3)–(4), (7)–(8), (10), (12)–(13) és
(16) bekezdésében, 18/E. §-ában, 62. § (4) bekezdésében,
63. § (3)–(8) bekezdésében, 64/A. § (6) bekezdés b) pont-
jában, 64/D. § (1), (10) és (11) bekezdésében, 93. § (2) be-
kezdésében, 100. § (1) bekezdésében, 101. § (8) és (9) be-

kezdésében, 102. § (4), (8)–(10) és (12) bekezdésében,
103. § (1) bekezdésében, 108/A. § (2) és (4) bekezdésében,
113/A. § (4) bekezdésében, 122. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban, 123/A. § (7) bekezdésében, 124. § (2) bekezdés p) és
s) pontjában, 124. § (4) bekezdés c) pontjában a „Kincstár”
szövegrészek helyébe a „kincstár” szöveg, 18/B. § (1) be-
kezdés r) pontjában, 86/I. § (2) bekezdésében, 123/A. §
(8) bekezdésében a „Kincstárnál” szövegrész helyébe a
„kincstárnál” szöveg, 18/B. § (6) bekezdésében a „Kincs-
tárhoz” szövegrész helyébe a „kincstárhoz” szöveg,
18/C. § (6), (10) és (16) bekezdésében a „Kincstárban”
szövegrészek helyébe a „kincstárban” szöveg, 18/C. §
(15) bekezdésében, 119. § (5) bekezdésében a „Kincstár-
nak” szövegrész helyébe a „kincstárnak” szöveg,
18/E. §-ában a „Kincstárral” szövegrész helyébe a „kincs-
tárral” szöveg, 24. § (6) bekezdésében, 48. § j) pontjában,
102. § (5) bekezdésében a „Kincstárt” szövegrész helyébe
a „kincstárt” szöveg, 63. § (4) bekezdésében, 64. §
(4)–(5) bekezdésében, 64/A. § (8) bekezdésében, 64/B. §
(4) bekezdésében, 64/D. § (1)–(2) és (5)–(6) bekezdésében
az „az Igazgatóság” szövegrészek helyébe az „a kincstár”
szöveg, 64. § (1) bekezdésében a „helyi önkormányzat
székhelye szerint illetékes Igazgatóság” szövegrész helyé-
be a „kincstár” szöveg, 64. § (1) bekezdésében, 101. §
(2) bekezdésében az „az Igazgatóságok” szövegrész he-
lyébe az „a kincstár” szöveg, 64/A. § (1) bekezdésében,
64/B. § (4) bekezdésében, 64/D. § (8) bekezdésében az
„Az Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A kincstár” szö-
veg, 64/A. § (5) bekezdésében az „Igazgatósághoz” szö-
vegrész helyébe a „kincstárhoz” szöveg, 64/D. § (4) be-
kezdésében az „elsõ fokon a helyi önkormányzat székhe-
lye szerint illetékes Igazgatóság, másodfokon a Kincstár”
szövegrész helyébe az „a kincstár” szöveg, 64/D. §
(10) bekezdésében az „az Igazgatóságot” szövegrész he-
lyébe az „a kincstárt” szöveg, 102. § (10) bekezdésében a
„Kincstárba” szövegrész helyébe a „kincstárba” szöveg,

l) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok
1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. tör-
vény 4. § (3) bekezdés c) pont 2. alpontjában, 5. § (3) be-
kezdés c) pont 4. alpontjában, 11/A. § (1) bekezdésében a
„Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg, 11/A. § (1) bekezdésében a „Kincstár” szövegrész
helyébe a „kincstár” szöveg,

m) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 13. §-ában
a „TÁKISZ” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
13/A. §-ában a „Magyar Államkincstár Megyei Területi
Igazgatósága” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
14. § (6) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Területi
Igazgatósága” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
17. § (2) bekezdésében, 21/F. § (10) bekezdés b) pontjában
a „Kincstárral” szövegrész helyébe a „kincstárral” szöveg,
17. § (3) bekezdésében a „Kincstártól” szövegrész helyébe
a „kincstártól” szöveg, 17. § (4) bekezdésében, 21/F. §
(10) bekezdés a) és c) pontjában a „Kincstár” szövegrész
helyébe a „kincstár” szöveg,
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n) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
95/A. § (6) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Terü-
leti Igazgatóságánál” szövegrész helyébe a „kincstárnál”
szöveg,

o) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 50/C. §
(12) bekezdésében a „Magyar Államkincstárt” szövegrész
helyébe a „kincstárt” szöveg,

p) az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 24/A. §
(1) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnál” szöveg-
rész helyébe a „kincstárnál” szöveg,

q) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes ter-
mékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 3. § (7) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében
és 20. § a) pontjában a „Magyar Államkincstár” szövegré-
szek helyébe a „kincstár” szöveg,

r) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény 32. § (1) bekezdésében és 77. § (5) bekezdésében a
„Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg,

s) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (2) bekezdés g) pontjában a „Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész he-
lyébe a „kincstár” szöveg, 23. § h) pontjában, 24. § k) pont-
jában a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szö-
veg, 23. § i) pontjában a „Területi Államháztartási Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

t) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 10/A. § (2) bekezdésében a „mû-
ködési területe szerint illetékességgel rendelkezõ Magyar
Államkincstár Területi Igazgatósága” szövegrész helyébe
a „kincstár” szöveg, 10/D. § (1) bekezdés b) pont bg) al-
pontjában a „Magyar Államkincstár Területi Igazgatósá-
gának” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

u) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. § (4) bekezdés
b) pontjában a „megyei területi államháztartási és közigaz-
gatási információs szolgálat, a fõvárosban a Fõvárosi Ál-
lamháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat
(a továbbiakban: TÁKISZ) igazgatóját” szövegrész helyé-
be a „kincstárt” szöveg, 33. § (2) bekezdésében a
„TÁKISZ-on” szövegrész helyébe a „kincstáron” szöveg,

v) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
115/A. § (10) bekezdésében a „Magyar Államkincstárt”
szövegrész helyébe a „kincstárt” szöveg,

w) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 2. § (2) bekezdés c) pontjában
a „Magyar Államkincstárra” szövegrész helyébe a „kincs-
tárra” szöveg, 80. § (1) bekezdés a) pontjában az „állam-
kincstárral” szövegrész helyébe a „kincstárral” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi

XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehaj-
tásáról szóló 1997. évi X. törvény 3. § (5) bekezdésében a
„Magyar Államkincstárral” szövegrész helyébe a „kincs-
tárral” szöveg, 3. § (6) bekezdésében a „Magyar Állam-
kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

b) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 119/A. § (10) bekezdésében a
„Magyar Államkincstárt” szövegrész helyébe a „kincstárt”
szöveg,

c) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 121/A. § (10) be-
kezdésében a „Magyar Államkincstárt” szövegrész helyé-
be a „kincstárt” szöveg,

d) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § a) pont 6. alpontjában
a „Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága – ideértve
a Magyar Államkincstár Fõvárosi Igazgatóságát is –” szö-
vegrész helyébe a „kincstár” szöveg, a „Magyar Állam-
kincstár Területi Igazgatósága” szövegrész helyébe a
„kincstár” szöveg,

e) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 97. § (7) és (8) bekezdésében a
„Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága” szöveg-
rész helyébe a „kincstár” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1997. évi LXXXIII. törvény 75. § (1) bekezdésében az „az
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a kincstárnak”
szöveg, 76. § (1) bekezdésében az „Igazgatóság hozta”
szövegrész helyébe a „kincstár hozta” szöveg,

b) az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 8. §
(1) bekezdésében a „területi államháztartási hivatalok”
szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,

c) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõsé-
gük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/B. §
(1) bekezdésében az „elsõ fokon a Magyar Államkincstár-
nak az igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illeté-
kes Területi Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság), a
fõvárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Me-
gyei Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: Regionális
Igazgatóság)” szövegrész helyébe az „a kincstár” szöveg,
23/B. § (2) bekezdésében az „elsõ fokon a Regionális Igaz-
gatóság” szövegrész helyébe az „a kincstár” szöveg,
23/D. § (3) bekezdésében az „az Igazgatóságot” szöveg-
rész helyébe az „a kincstárat” szöveg, 23/E. § (1) és (7) be-
kezdésében az „az Igazgatóság” szövegrész helyébe az
„a kincstár” szöveg, 23/F. § (1) és (2) bekezdésében az „Az
Igazgatóság” szövegrész helyébe az „A kincstár” szöveg,

d) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
33. § (3) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnál” szö-
vegrész helyébe a „kincstárnál” szöveg,

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 283



e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 126/A. § (10) bekezdésében a „Kincstárt” szövegrész
helyébe a „kincstárt” szöveg,

f) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 3. §
(1) bekezdésében, 87. § (9) bekezdésében, 395. § (5) be-
kezdésében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg, 99. § (2) bekezdés h) pontjában, 11. számú mellék-
let „Személyi feltételek” alcím alatti 5. pontjában a
„Magyar Államkincstárnál” szövegrész helyébe a „kincs-
tárnál” szöveg,

g) az Országos Rádió és Televízió Testület 2003. évi
költségvetésérõl szóló 2002. évi LVII. törvény 6. §-ában a
„Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg,

h) a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerek-
ben történõ teljesítés véglegességérõl szóló 2003. évi
XXIII. törvény 2. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában a
„Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg,

i) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon haszná-
latának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellen-
õrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módo-
sításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 39. § (1) bekezdé-
sében az „az Államháztartási Hivatalnál” szövegrész he-
lyébe az „a kincstárnál” szöveg,

j) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény 2. § (3) bekezdésében a „Magyar Államkincs-
tár” szövegrészek helyébe a „kincstár” szöveg,

k) a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártala-
nítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 9. § (1) be-
kezdésében a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe
a „kincstár” szöveg,

l) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésé-
nek támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4. §
(4) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnál (a továb-
biakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „kincstárnál”
szöveg, 4. § (9) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 7. §
(9) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében a „Kincstárnál”
szövegrész helyébe a „kincstárnál” szöveg,

m) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 6. §-ában a „Magyar Államkincstár-
nál” szövegrész helyébe a „kincstárnál” szöveg,

n) a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányza-
tok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. tör-
vény 6. § (3) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Fõ-
városi Területi Igazgatósága” szövegrész helyébe a
„kincstár” szöveg,

o) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 327. § (1) bekezdés e) pontjában a „Magyar Állam-
kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg, 393. §
(2) bekezdésében a „Magyar Államkincstárnál” szöveg-
rész helyébe a „kincstárnál” szöveg,

p) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi tár-
sulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1. § (2) bekezdés
c) pontjában a „mûködési területe szerint illetékességgel

rendelkezõ Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága”
szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg, 12. § (4) bekezdé-
sében a „Kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár”
szöveg,

q) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
23. § (9) bekezdésében a „Magyar Államkincstár megbí-
zottját” szövegrész helyébe a „kincstár képviselõjét” szö-
veg, a „Magyar Államkincstárnak” szövegrész helyébe a
„kincstárnak” szöveg, 26. § (4) bekezdésében a „Magyar
Államkincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg,
120. § (3) bekezdésében a „Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „kincs-
tár” szöveg, 120. § (4) bekezdésében a „Kincstárnál” szö-
vegrészek helyébe a „kincstárnál” szöveg,

r) a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény 2. § 4. pontjában a „Magyar Állam-
kincstár” szövegrész helyébe a „kincstár” szöveg, 2. §
6. pontjában a „Magyar Államkincstárral” szövegrész he-
lyébe a „kincstárral” szöveg,

s) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 37. § (4) be-
kezdésében a „Magyar Államkincstárnál” szövegrészek
helyébe a „kincstárnál” szöveg, 37. § (4) bekezdésében,
43. §-ában a „Magyar Államkincstár” szövegrész helyébe
a „kincstár” szöveg,

t) az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXI. törvény 240. § (5) bekezdésében a
„Magyar Államkincstárnál megnyitott, az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe a „kincstár-
nál megnyitott, az állami adóhatóság” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõsé-

gük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 23/B. §
(1) bekezdés harmadik mondata, valamint (2) bekezdés
második mondata és (3) bekezdése,

b) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §
(2) bekezdés 1. pontja,

c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/A. § (2)–(6) bekezdése, 48. § f) és o) pontja,

d) az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befize-
tésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló
2000. évi CXIII. törvény 281. § (6) bekezdésében a „Terü-
leti Államháztartási Közigazgatási és Információs Szolgá-
latot (TÁKISZ) említ, azon Területi Államháztartási Hiva-
talt (TÁH), ahol” szövegrész,

e) a pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2001. évi L. törvény 77. § (2), (4) és (5) bekezdése, 77. §
(3) bekezdésében az „ , és ezzel egyidejûleg az Áht.
18/A. §-a (1) bekezdése b) pontjának szövege helyébe
Magyar Államkincstár Rt. (a továbbiakban: Kincstár) szö-
vegrész lép és az Áht. 18/A. §-ának (2)–(4) bekezdése ha-
tályát veszti” szövegrész,

f) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény, valamint a Magyar Államkincstár Részvénytársa-
ságra és az Államháztartási Hivatalra vonatkozó egyéb
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törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2003. évi
XXXVII. törvény 18. § (2) és (3), valamint (5) és (6) be-
kezdése,

g) a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányza-
tok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. tör-
vény 18. § (3) bekezdése,

h) egyes szociális és egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2004. évi XXVI. törvény 94. § (4) be-
kezdés b) pont bd) alpontja,

i) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 1999. évi
XCIII. törvény 9. §-a,

j) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2000. évi
CXIX. törvény 9. §-a,

k) az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
szóló 2004. évi CXXXVI. törvény 73. § (3) bekezdés
f) pontja,

l) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi
LXXXIV. törvény 25. § (8) és (10) bekezdése
hatályát veszti.

XIX. Fejezet

MUNKAÜGYI IGAZGATÁS

126. § (1) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egy-
szerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény
12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az alkalmi
munkavállalói könyvvel kapcsolatos egyes feladatok ellá-
tásáért felelõs állami foglalkoztatási szervet vagy szerve-
ket rendeletben kijelölje.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-

vény 349. § (5) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi)
munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az állami
foglalkoztatási szerv” szöveg,

b) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában az
„a területileg illetékes munkaügyi központokat” szöveg-
rész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervet” szöveg,
29. § c) pontjában az „a területileg illetékes állami munka-
erõpiaci szervet” szövegrész helyébe az „az állami foglal-
koztatási szervet” szöveg, 29. § d) pontjában az „az illeté-
kes környezetvédelmi és munkavédelmi felügyelõséget”
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóságot és a
munkavédelmi hatóságot” szöveg,

c) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 94/A. § (3) bekezdésében a „munkaügyi
központ illetékességi területén” szövegrész helyébe a
„megyében (a fõvárosban)” szöveg, 94/B. § (6) bekezdé-
sében az „illetékes munkaügyi központnak” szövegrész

helyébe az „állami foglalkoztatási szervnek” szöveg,
94/D. § (1) bekezdésében az „a munkaügyi központnak”
szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv-
nek” szöveg, 94/D. § (1)–(2) bekezdésében az „érintett te-
lephely szerint illetékes munkaügyi központot” szöveg-
rész helyébe az „állami foglalkoztatási szervet” szöveg,
94/E. § (1) bekezdésében az „illetékes munkaügyi köz-
pontnak” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási
szervnek” szöveg, 193/D. § (1) bekezdésében az „a szék-
helye szerint illetékes munkaügyi központ (a továbbiak-
ban: munkaügyi központ)” szövegrész helyébe az „az álla-
mi foglalkoztatási szerv” szöveg,

d) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 17/B. § (3) bekezdésében az „a közigazga-
tási szerv székhelye szerint illetékes munkaügyi közpon-
tot” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szer-
vet” szöveg, az „a munkaügyi központtal” szövegrész he-
lyébe az „az állami foglalkoztatási szervvel” szöveg,

e) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
88. § (1) bekezdésében a „munkaügyi központ” szöveg-
rész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szöveg,
90. § (5) bekezdésében az „a fõvárosi, megyei munkaügyi
központtól” szövegrész helyébe az „az állami foglalkozta-
tási szervtõl” szöveg,

f) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
2. § (1) bekezdésében az „illetékes megyei (fõvárosi) mun-
kaügyi központhoz” szövegrész helyébe az „állami foglal-
koztatási szervhez” szöveg, 2. § (3) bekezdésében és 5. §
(1) bekezdésében az „a munkaügyi központ” szövegrész
helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szöveg, 2. §
(4) bekezdésében a „munkaügyi központ” szövegrész he-
lyébe az „állami foglalkoztatási szerv” szöveg,
2/B. §-ában és 4. § (2) bekezdésében az „A munkaügyi
központ” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkoztatá-
si szerv” szöveg, 3. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdés
szerint illetékes munkaügyi központhoz,” szövegrész he-
lyébe az „az állami foglalkoztatási szervhez” szöveg, 9. §
(2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében az „a Fõvárosi
Munkaügyi Központ” szövegrész helyébe az „az állami
foglalkoztatási szerv” szöveg, 10. § (1) bekezdésében az
„A Fõvárosi Munkaügyi Központ” szövegrész helyébe az
„Az állami foglalkoztatási szerv” szöveg,

g) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 3. § 43. pont a) pontjában az „a megyei
(fõvárosi) munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az
állami foglalkoztatási szerv” szöveg, 3. § 43. pont c) pont-
jában az „a munkaügyi központtal” szövegrész helyébe az
„az állami foglalkoztatási szervvel” szöveg,

h) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 73. §-ában az „a munkaügyi központok”
szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv”
szöveg,

i) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 3. § h) pontjában az „a megyei (fõvárosi)
munkaügyi központ, a Foglalkoztatási Hivatal, az Orszá-
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gos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség, va-
lamint a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztéri-
um” szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási
szerv és a munkaügyi hatóság” szöveg, 24. § h) pontjában
az „a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ” szövegrész
helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szöveg,

j) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 7. § (3) bekezdés a) pontjában
az „a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ” szövegrész
helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv” szöveg, 7. §
(3) bekezdés c) pontjában az „a munkaügyi központtal”
szövegrész helyébe az „az állami foglalkoztatási szervvel”
szöveg,

k) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsí-
tett befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény 5. §
(1) bekezdésében a „munkavállaló lakóhelye, illetõleg tar-
tózkodási helye szerint illetékes megyei (fõvárosi) munka-
ügyi központ kirendeltsége” szövegrész helyébe az „álla-
mi foglalkoztatási szerv” szöveg, 5. § (3) bekezdésében az
„a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ kirendeltsége”
szövegrészek helyébe az „az állami foglalkoztatási szerv”
szöveg, 5. § (5) bekezdésében a „munkaügyi központ ki-
rendeltségén” szövegrész helyébe a „szervnél” szöveg,

l) az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi
LXVI. törvény 10. § (4) bekezdésében az „a megyei (fõvá-
rosi) munkaügyi központ” szövegrész helyébe az „az álla-
mi foglalkoztatási szerv” szöveg,

m) a foglalkoztatással összefüggõ egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2004. évi XXVIII. törvény 12. § (5) be-
kezdésében az „az ellenõrzést végzõ munkaügyi felügye-
lõséget” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatóságot”
szöveg, 12. § (6) bekezdésében az „az illetékes munkaügyi
felügyelõséget” szövegrész helyébe az „a munkaügyi ha-
tóságot” szöveg, 12. § (7) bekezdésében a „munkaügyi fel-
ügyelõség” szövegrész helyébe a „munkaügyi hatóságot”
szöveg,

n) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 7. § (6) bekezdésében az „a megyei
(fõvárosi) munkaügyi központokat felügyelõ minisztéri-
um illetékes szervének” szövegrész helyébe az „az állami
foglalkoztatási szervnek” szöveg,

o) a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele ér-
dekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi
CLXXX. törvény 2. § (6) bekezdésében az „A munkaügyi
központ” szövegrész helyébe az „Az állami foglalkozta-
tási szerv” szöveg
lép.

127. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. tör-
vény 3. § (2) bekezdése,

b) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsí-

tett befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény 5. §
(2) bekezdése,

c) az egyes munkaügyi és szociális törvények módosí-
tásáról szóló 1999. évi CXXII. törvény 57. § (3) bekezdé-
se,

d) a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
módosításáról szóló 2004. évi XI. törvény 34. § (5) bekez-
dése.

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény módosítása

128. § (1) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi
LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésének helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaügyi
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki, vala-
mint a hatóság vagy hatóságok eljárására vonatkozó rész-
letes szabályokat rendeletben határozza meg.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a munka-
ügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A. §
(1)–(2) bekezdésében, 8/D. § (1) bekezdés d) pontjában a
„foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szöveg-
részek helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 2. § (1) bekezdésében az „az Országos Mun-
kabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség területi fel-
ügyelõségeinek (a továbbiakban: területi felügyelõség)”
szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatóság” szöveg,
2/A. § (1) bekezdésében, 8/B. §-ában, 8/C. § (1) és
(3)–(4) bekezdésében az „Az Országos Munkabiztonsági
és Munkaügyi Fõfelügyelõség” szövegrészek helyébe az
„A munkaügyi hatóság” szöveg, 2/A. § (2) bekezdésében,
8/C. § (2) bekezdésében, 8/D. § (2) bekezdés b)–c) pontjá-
ban az „az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõ-
felügyelõség” szövegrészek helyébe az „a munkaügyi ha-
tóság” szöveg, 3/A. § (1)–(2) bekezdésében a „területi fel-
ügyelõség” szövegrészek helyébe a „munkaügyi hatóság”
szöveg, 4/A. §-ában az „annak a területi felügyelõségnek a
megnevezését, amelynek illetékességi területén jogosult
eljárni” szövegrész helyébe az „a munkaügyi hatóság ille-
tékes szervének megnevezését” szöveg, 8. § (2) bekezdé-
sében a „területi felügyelõség területén lévõ” szövegrész
helyébe a „munkaügyi hatóság illetékességi területén”
szöveg, 8/A. § (6) bekezdésében az „elsõfokú” szövegrész
helyébe a „munkaügyi” szöveg, 8/D. § (4) bekezdésében
az „Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfel-
ügyelõség elnöke” szövegrész helyébe az „A Kormány ál-
tal kijelölt személy” szöveg lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a munka-
ügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény 4. §
(2) bekezdése, 7. § (9) bekezdésében az „az illetékes terü-
leti felügyelõség vezetõjének munkaügyi bírság kiszabá-
sára tett javaslatot, és ennek alapján” szövegrésze, 8. §
(3) bekezdése, 8/A. § (5) bekezdése hatályát veszti.
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XX. Fejezet

KÖZLEKEDÉSI IGAZGATÁS

Közlekedési hatóságok

129. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. tör-
vény 48. § (3) bekezdés a) pontja a következõ új 7. ponttal
egészül ki:

[(3) Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy]
„7. a közlekedési hatóság vagy hatóságok kijelölését,”

[rendeletben állapítsa meg.]

(2) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A közlekedési igazgatás szervei:
a) a vasúti igazgatási szerv,
b) a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: közle-

kedési hatóság).”

(3) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 69. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A vasúti igazgatási szerv határozatai és végzései el-
len közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs
helye, azokat felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy
megsemmisíteni nem lehet.”

(4) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kormány Légiközlekedés Védelmi Bizottságot
(a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.”

(5) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
a következõ 73/A. §-sal egészül ki:

„73/A. § felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben jelölje ki

a) a légiközlekedési hatóságot vagy hatóságokat,
b) az állami közlekedésbiztonsági szervet vagy szerve-

ket.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 9. §

(1) bekezdésében a „minisztériumok, ezek szervezetei, in-
tézményei és vállalatai” szövegrész helyébe a „miniszte-
rek, államigazgatási szervek” szöveg, 20. § (12) bekezdé-
sében a „Közlekedési Fõfelügyeletet” szövegrész helyébe
a „közlekedési hatóságot” szöveg, 29. § (7) bekezdésében
a „Fõvárosi Közlekedési Fõfelügyelet” szövegrész helyé-
be a „közlekedési hatóság” szöveg, 36. § (3) bekezdésében
az „a közút igénybevételérõl a közlekedési hatóság szak-
hatósági nyilatkozata alapján dönt” szövegrész helyébe a
„dönt a közút igénybevételérõl” szöveg,

b) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
3. § (1) bekezdésében az „a miniszter irányítása alatt mû-
ködõ államigazgatási szerv (a továbbiakban: légiközleke-
dési hatóság)” szövegrész helyébe a „légiközlekedési ha-

tóság” szöveg, 3/A. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (5) be-
kezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésé-
ben az „Az illetékes légiközlekedési hatóság” szövegrész
helyébe az „A légiközlekedési hatóság, az állami célú légi-
közlekedéssel összefüggõ feladatok tekintetében a katonai
légügyi hatóság” szöveg, 29. § (1) bekezdésében, 44. §
(1) bekezdésében, 46. § (1) és (4) bekezdésében, 48. § (2)
és (4) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében az „az illeté-
kes légiközlekedési hatóság” szövegrész helyébe az „a lé-
giközlekedési hatóság, az állami célú légiközlekedéssel
összefüggõ feladatok tekintetében a katonai légügyi ható-
ság” szöveg, 64. § (2) bekezdésében a „Közlekedésbizton-
sági Szervezet” szövegrész helyébe a „közlekedésbizton-
sági szerv” szöveg, 64. § (3) bekezdésében az „a honvédel-
mi miniszter által kijelölt” szövegrész helyébe az „az álla-
mi közlekedésbiztonsági” szöveg, 68. § (4) bekezdésében
a „Bizottság jogkörét” szövegrész helyébe a „Bizottság
összetételét, jogkörét” szöveg,

c) a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi
XXXII. törvény 40. § (2) bekezdésében a „szakhatóság”
szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 73. § (1) bekezdé-
sében az „a szakhatósági és engedélyezési” szövegrész he-
lyébe az „az engedélyezési és – szakhatóságként való köz-
remûködése esetén azzal összefüggésben – szakhatósági”
szöveg, 73. § (2) bekezdésében az „a szakhatósági és enge-
délyezési” szövegrész helyébe az „az engedélyezési és
szakhatósági” szöveg,

d) a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
58/A. § (2) bekezdésében a „Központi Közlekedési Fel-
ügyelet” szövegrész helyébe a „hajózási hatóság” szöveg,
88. § (1) bekezdése a) pontjában a „feladat- és hatásköré-
nek, valamint illetékességének, a hajózási hatóság” szö-
vegrész helyébe a „kijelölésének, feladat- és hatáskörének,
valamint eljárási rendjének” szöveg,

e) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
16. § (8) bekezdésében a „Központi Közlekedési Felügye-
let, illetve a megyei közlekedési felügyelet” szövegrész
helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

f) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá
egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzététe-
lérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (3) bekezdés
b) pontjában az „eszközt üzemeltetõ szervezet székhelye
szerint illetékes területi közlekedési felügyelet a hatáskö-
rére és eljárására” szövegrész helyébe a „hatóság az” szö-
veg,

g) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény
9. § (4) bekezdésében a „felügyelethez” szövegrész helyé-
be a „hatósághoz” szöveg, mellékletének I. rész 2. pontjá-
ban és II. részében a „felügyelet” szövegrész helyébe a
„hatóság” szöveg,

h) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
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CXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdésében a „Központi
Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF)” szöveg-
rész helyébe a „Kormány által rendeletben kijelölt, orszá-
gos illetékességgel eljáró szerv (a továbbiakban: közleke-
dési hatóság)” szöveg, 9. § (3) bekezdésében a „KKF-fel”
szövegrész helyébe a „közlekedési hatósággal” szöveg,
12. § (1) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 17. §
(7) bekezdésében, a „KKF” szövegrészek helyébe a „köz-
lekedési hatóság” szöveg, 18. § (6) bekezdésében az „álla-
pítsa meg” szövegrész helyébe az „állapítsa meg és a 9. §
(1) és (2) bekezdések szerinti szerveket rendeletben jelölje
ki” szöveg,

i) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 13. § (1) be-
kezdésében az „a Központi Közlekedési Felügyelet
(a továbbiakban: KKF)” szövegrész helyébe a „közlekedé-
si hatóság” szöveg, 13. § (2) bekezdésében a „KKF” szö-
vegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg,

j) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2)–(8) és
(10) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekez-
désében, 20. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében,
55. § (11) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében, 59. § (2)
és (4)–(5) bekezdésében, 61. § (8) bekezdésében, 66. §
(1) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, 69. §
(2)–(3) bekezdésében, 71. § (1)–(4) bekezdésében, 73. §
(1)–(2) bekezdésében, 74. § (1)–(2) és (6)–(7) bekezdésé-
ben, 75. § (1)–(5) bekezdésében, 76. § (1)–(2) bekezdésé-
ben, 77. § (6) bekezdésében, 78. § (2)–(4) bekezdésében,
79. § (1)–(5) bekezdésében, 82. § (8) bekezdésében, 83. §
(1)–(4) bekezdésében, 84. § (3)–(5) bekezdésében, 88. §
(2) bekezdés 22. pontjában a „Hivatal” szövegrészek he-
lyébe a „vasúti igazgatási szerv” szöveg, 8. § (5) bekezdé-
sében, 59. § (2) bekezdésében, 61. § (8) bekezdésében a
„Hivatalt” szövegrész helyébe a „vasúti igazgatási szer-
vet” szöveg, 67. § (4) bekezdés a) pontjában a „Hivatallal”
szövegrész helyébe a „vasúti igazgatási szervvel” szöveg,
9. § (1) bekezdés e) pontjában, 74. § (3) bekezdésében,
77. § (5) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe
a „vasúti igazgatási szervnek” szöveg, 37. § (3) bekezdésé-
ben a „Magyar Vasúti Hivatal” szövegrész helyébe a „vas-
úti igazgatási szerv” szöveg, 69. §-át megelõzõ
„MAGYAR VASÚTI HIVATAL” cím helyébe az
„A VASÚTI IGAZGATÁSI SZERV FELADATAI” cím,
74. § (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a
„vasúti igazgatási szerv jogerõs” szöveg, 77. § (1) bekez-
désében a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „vasúti igaz-
gatási szervnél” szöveg, 87. § (1) bekezdésében a „Hiva-
talhoz” szövegrész helyébe a „vasúti igazgatási szervhez”
szöveg, 88. § (1) bekezdés a) pontjában a „közlekedési ha-
tóság, illetve a Hivatal feladatára, hatáskörére és illeté-
kességére vonatkozó részletes szabályokat” szövegrész
helyébe a „vasúti közlekedési hatóság vagy hatóságok, va-
lamint a vasúti igazgatási szerv vagy szervek kijelölését,
eljárásuk részletes szabályait” szöveg
lép.

130. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

46. §-a,
b) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szer-
vek feladat- és hatásköreirõl szóló 1991. évi XX. törvény
1. §-át, 3. §-át, 8. §-át, 9. §-át, 22. §-át, 30. §-át, 49. §-át,
59. §-át, 60. §-át, 61. §-át, 63. §-át, 64. §-át, 74. §-át,
86. §-át, 96. §-át megelõzõ alcímek, 3–9. §-a, 32–33. §-a,
36–37. §-a, 41–42. §-a, III. és IV. fejezete, 55. §-a,
59–61. §-a, 65. § (3) bekezdése, 68–70. §-a, 84. §-a, 85. §
(2) bekezdése, 92. § (1)–(8) bekezdése, 93–95. §-a,
107–108. §-a, 114. §-a, 117. §-a, 128. §-a, 129. §-a,
131. §-a, 132. § (3) bekezdése, 134. §-a, 143. §-a, valamint
144. §-a, 145. § (3) bekezdésében a „megyei fõvárosi” és a
„vezetõje” szövegrész, 147. § (2) bekezdése,

c) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
3. § (2) bekezdésébõl a „honvédelmi miniszter felügyelete
alatt álló” szövegrész,

d) a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
2. § (2) bekezdés d) pontjában az „ , a belügyminiszter”
szövegrész, 71. § (4) bekezdésében a „– hajózási hatóság
szakhatóságként való bevonásával –” szövegrész, 71. §
(5) bekezdésében az „a vízügyi hatóság szakhatóságként
való bevonásával” szövegrész, 71. § (5) bekezdés második
mondata, 74. § (1) és (2) bekezdése, 75. § (2) bekezdésé-
ben az „– az érintett hatóságok szakhatóságként történõ
bevonásával –” szövegrész, 82. § (2) bekezdésében az „– a
hajózási hatóság és a határõrizeti szervek szakhatóságként
történõ bevonásával –” szövegrész, 85. § (1) bekezdés má-
sodik mondata, 86. § (1) bekezdésében az „a vízügyi és
környezetvédelmi hatóság szakhatóságként történõ bevo-
násával” szövegrész, 86. § (1) bekezdés második és har-
madik mondata,

e) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 9. § (1) bekezdés második mondata,
11. § (1) bekezdésében az „az adott tervezési szakaszban
érintett valamennyi szakhatóságtól,” szövegrész, 11. §
(3) bekezdésében az „az ügyben érintett szakhatóságok,”
szövegrész, 12. § (2) bekezdése, 16. § (2) bekezdésében a
„szakhatóságok, a” szövegrész, 17/B. § (7) bekezdés
d) pontja, 17/B. § (8) bekezdése, 17/C. § (2) bekezdésében
az „a szakhatóságok hozzájárulása alapján és” szövegrész,
17/C. § (5) bekezdésében az „az illetékes szakhatóság kez-
deményezésére” szövegrész,

f) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 4. § (1) bekezdésében a „felügyelete
alatt mûködõ” szövegrész, 69. §-át megelõzõ „A Hivatal
jogállása, szervezete” alcíme, 70. §, 71. § (5) bekezdése,
72. §-a, 73. §-át megelõzõ „A Hivatal hatásköre” alcíme,
74. §-át megelõzõ „A Hivatal eljárása” alcíme, 74. §
(4) bekezdése, 80. § (1)–(3) bekezdése, 86. § (5) bekez-
dése
hatályát veszti.
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131. § (1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek
és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény 3. § (2)–(5) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A közlekedésbiztonsági szerv irányítását a közle-
kedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja
el. A közlekedésbiztonsági szerv határozatai és végzései
ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs
helye, azokat felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy
megsemmisíteni nem lehet. A miniszter a közlekedésbiz-
tonsági szervnek feladat elvégzésére vagy mulasztás pót-
lására egyedi utasítást nem adhat ki.

(3) A közlekedésbiztonsági szerv bevételeit – a bírság-
ból származó bevételek kivételével – mûködésének fede-
zetére használja fel, azok más célra nem vonhatók el.

(4) A közlekedésbiztonsági szerv évente beszámol a
Kormánynak az elõzõ évben vizsgált balesetek okainak
feltárása során szerzett tapasztalatokról, a közlekedés biz-
tonságát érintõ folyamatokról, és a közlekedésbiztonság
állapotáról, és ezt követõen – legkésõbb szeptember
30-áig – a honlapján közzéteszi az elõzõ évben végzett
vizsgálatokról, a kiadott biztonsági ajánlásokról és a ko-
rábban kiadott biztonsági ajánlásokkal összhangban vég-
rehajtott intézkedésekrõl készített beszámolóját, és azt az
Európai Bizottság, valamint az Európai Vasúti Ügynökség
részére megküldi.

(5) A közlekedésbiztonsági szerv vezetõje és a helyette-
sítésére jogosult köztisztviselõ felmenthetõ, ha a tisztségé-
vel való összeférhetetlenségét 30 napon belül nem szüntet-
te meg, illetve tisztségének ellátására tartósan alkalmatlan-
ná vált.”

(2) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és
egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény 22. §-a a következõ új
(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a közlekedés-
biztonsági szervet vagy szerveket rendeletben jelölje ki.”

(3) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és
egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény II. Fejezetének címében a
„SZERVEZET” szövegrész helyébe a „SZERV” szöveg,
3. § (1) bekezdésében a „Közlekedésbiztonsági Szervezet
(a továbbiakban: Szervezet)” szövegrész helyébe a „közle-
kedésbiztonsági szerv” szöveg, 2. § q) pontjában a „Közle-
kedésbiztonsági Szervezet” szövegrész helyébe a „közle-
kedésbiztonsági szerv”, 3. § (7) és (8) bekezdésében, 4. §
(1) és (4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. §
(1)–(4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (6)–(8)
és (10) bekezdésében, 11. § (10) bekezdésében,
12. §-ában, 16. § (1), (9) és (19) bekezdésében, 17. §-ában,
18. § (1)–(3) bekezdésében, 18. § (4) bekezdés a) pontjá-
ban, 19. § (3)–(4) és (6)–(7) bekezdésében, 20. §
(1)–(3) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében a „Szerve-
zet” szövegrészek helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv”
szöveg, 3. § (9) bekezdésében a „fõigazgató és helyettese”

szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv vezetõ-
je, valamint a vezetõjének helyettesítésére jogosult sze-
mély” szöveg, 6. § (4) bekezdésében az „A (3) bekezdés
g) pontjában megjelölt beszámolót követõen – legkésõbb
szeptember 30-áig – a Szervezet” szövegrész helyébe a
„Legkésõbb szeptember 30-áig a közlekedésbiztonsági
szerv” szöveg, 10. § (2) és (4) bekezdésében a „Szervezet-
nek” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv-
nek” szöveg, 10. § (6), (8) és (10)–(12) bekezdésében,
16. § (1), (5) és (7) bekezdésében, 18. § (4) bekezdésében,
19. § (2) és (6) bekezdésében a „fõigazgató” szövegrész
helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv vezetõje” szöveg,
16. § (10) bekezdésében a „fõigazgatónak” szövegrész he-
lyébe a „közlekedésbiztonsági szervezet vezetõjének”
szöveg, 16. § (11) bekezdésében a „Szervezeten” szöveg-
rész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerven” szöveg,
16. § (13) bekezdésében a „fõigazgatója” szövegrész he-
lyébe a „közlekedésbiztonsági szerv vezetõje” szöveg,
IV. Fejezetének címében a „SZERVEZET” szövegrész
helyébe a „KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERV” szö-
veg, 18. § (5) bekezdésében a „szervezettel” szövegrész
helyébe a „közlekedésbiztonsági szervvel” szöveg, 18. §
(6) bekezdésében a „fõigazgató, a helyettese, a Szervezet
más” szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv”
szöveg, 19. § (5) bekezdésében a „Szervezet fõigazgatója”
szövegrész helyébe a „közlekedésbiztonsági szerv vezetõ-
je” szöveg lép.

132. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és
egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény 3. § (6) bekezdése, 5. §
(5) bekezdése, 6. § (1)–(3) bekezdése, 10. § (1) bekezdésé-
ben az „– ideértve a Szervezetet is –” szövegrész, 22. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában az „a belügyminiszterrel
egyetértésben” szövegrész hatályát veszti.

XXI. Fejezet

KULTURÁLIS IGAZGATÁS

Kulturális örökségvédelmi hatóság

133. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltá-

ri anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 33. §
(1) bekezdés felvezetõ szövegében a „Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal),” szövegrész
helyébe a „kulturális örökségvédelmi hatóság (a továb-
biakban: hatóság)” szöveg, 33. § (3) bekezdésében a „Hi-
vatal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 34. §
(1) bekezdésében a „Hivatalnak” szövegrész helyébe a
„hatóságnak” szöveg, 34. § (2) bekezdésében a „Hivatal-
hoz” szövegrész helyébe a „hatósághoz” szöveg,

b) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (4) bekezdésében a
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„Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak” szövegrész he-
lyébe a „kulturális örökségvédelmi hatóságnak” szöveg,

c) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 6. §-ában a „Kormány által központi hiva-
talként létrehozott Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt
(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „kulturá-
lis örökségvédelmi hatóságot (a továbbiakban: hatóság)”
szöveg, 7. § 6., 14. és 20. alpontjában, 14. § (1) és (2) be-
kezdésében, 15. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés f) pont-
jában, (3) bekezdésében, 16. §-ában, 17. § (1) és (2) bekez-
désében, 20. § (1) és (3) bekezdésében, 22. § (2) és (3) be-
kezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdés
b) pontjában, (9) bekezdésében, 27. § (3) bekezdésében,
29. § (2) és (3) bekezdésében, 30. § (1)–(2) bekezdésében,
(3) bekezdés c) pontjában, (5) bekezdésében, 31. § (1) és
(5) bekezdésében, 32. §-ában, 34. §-ában, 42. § (1) bekez-
désében, 44. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) és (4) bekez-
désében, 47. § (1) bekezdésében, 48. § (1) bekezdésében,
50. §-ában, 51. § (2) bekezdésében, 52. § (2) bekezdésé-
ben, 55. §-ában, 56. §-ában, 58. §-ában, 60. §-ában, a
III. Rész címében, 62. §-ában, 63. § (3) és (5)–(6) bekezdé-
sében, 64. §-ában, 65. § (1) és (2) bekezdésében, 66. §
(1) bekezdésében, 67. § (1)–(3) bekezdésében és (5) be-
kezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 69. § (1) bekezdésé-
ben, 71. §-ában, 72. § (1) és (3) bekezdésében, 75. § (1) be-
kezdésében, 75. § (3) bekezdés a)–b) pontjában, 76. §
(2) bekezdésében, 78–79. §-ában, 81. § m) pontjában, 82. §
(3) bekezdésében, 83. § a) pontjában, 86. § (2) és (3) be-
kezdésében, 87. § (1) bekezdésében a „Hivatal” szövegré-
szek helyébe a „hatóság” szöveg, 24. § (5) bekezdésében,
52. § (3) bekezdésében, 76. § (1) bekezdésében a „Hivatal-
nak” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg, 24. §
(7) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekez-
désében a „Hivatalt” szövegrész helyébe a „hatóságot”
szöveg, 25. §-ában a „Hivatalhoz” szövegrész helyébe a
„hatósághoz” szöveg, 29. § (1) bekezdésében, 30. § (3) be-
kezdésében, 51. § (4) bekezdésében a „Hivatalon” szöveg-
rész helyébe a „hatóságon” szöveg, 57. § (1) bekezdésében
a „Hivatalnál” szövegrész helyébe a „hatóságnál” szöveg,
63. § (2) bekezdésében a „Hivatal örökségvédelmi ható-
ságként” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 93. §
(1) bekezdés b) pontjában a „létrehozza a Hivatalt” szö-
vegrész helyébe a „rendeletben jelölje ki a kulturális örök-
ségvédelmi hatóságot vagy hatóságokat” szöveg, 93. §
(2) bekezdés m) pontjában a „Hivatalra” szövegrész helyé-
be a „hatóságra” szöveg,

d) a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgál-
tatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 7. § (1) bekezdé-
sében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiak-
ban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „kulturális örökség-
védelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság)” szöveg, 7. §
(2), (3) és (5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrészek he-
lyébe a „hatóság” szöveg, 7. § (4) bekezdésében a „Hiva-
talt” szövegrész helyébe a „hatóságot” szöveg,

e) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör-
vény 45. § (4) bekezdés d) pontjában a „Hivatalnak” szö-

vegrész helyébe a „kulturális örökségvédelmi hatóságnak
(a továbbiakban: hatóság)” szöveg, g) pontjában a „Hiva-
tal” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg, 52. § c) pont-
jában az „Igazgatóság” szövegrész helyébe a „kulturális
örökségvédelmi hatóság” szöveg
lép.

134. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi

LXIV. törvény 6. § harmadik és negyedik mondata, 17. §
(1) bekezdésében az „– az érintett szakhatóságok vélemé-
nyének figyelembevételével –” szövegrész, 62. § a) pont-
jában az „és szakhatósági” szövegrész, 63. § (1) és (4) be-
kezdése, 65. § (1) bekezdésében az „ , illetve szakhatósá-
gi” szövegrész, 75. § (2) bekezdése és (3) bekezdés
c) pontja, valamint 99. §-a, továbbá

b) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá
egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzététe-
lérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény 3. § (3) bekezdés má-
sodik mondata
hatályát veszti.

Könyvtári intézet

135. § (1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény
végrehajtásaként rendeletben szabályozza]

„a) a könyvtári intézet vagy intézetek, a muzeális intéz-
ményeket nyilvántartó hatóság vagy hatóságok, valamint a
közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgálató szerv
vagy szervek kijelölését,”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 60. § (4) be-
kezdésében, a „Könyvtári Intézet” szövegrész helyébe a
„könyvtári intézet” szöveg lép.

136. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a mu-
zeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 60. §
(3) bekezdés i) pontja, 60. § (4) bekezdés második monda-
ta, 62. §-ában az „és a Könyvtári Intézet” szövegrész,
100. § (3) bekezdés n) pontja hatályát veszti.

Magyar Mûvelõdési Intézet

137. § (1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi
CXL. törvény 87. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„87. § A közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgál-
tató szerv a helyi közmûvelõdési tevékenységek és a
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megyei (fõvárosi) feladatok segítése érdekében közmûve-
lõdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást biztosít.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 85. § b) pont-
jában a „Magyar Mûvelõdési Intézettel” szövegrész helyé-
be a „közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató
szervvel” szöveg lép.

Mozgóképszakmai hatóság

138. § (1) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény
III. Fejezet címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„MOZGÓKÉPSZAKMAI HATÓSÁG”

(2) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény III. Feje-
zet 1. Cím címe helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A mozgóképszakmai hatóság feladatai”

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 36. pontjában a „Nemzeti
Filmiroda (a továbbiakban: Filmiroda)” szövegrész helyé-
be a „mozgóképszakmai hatóság” szöveg, 4. § 36. pontjá-
ban, 7. § (1) bekezdés l) pontjában a „Képzõ- és Iparmûvé-
szeti Lektorátus” szövegrész helyébe a „Kormány által
rendeletben kijelölt mûbíráló szerv” szöveg, 8. § (1) be-
kezdés nf) pontjában a „Filmiroda” szövegrészek helyébe
a „mozgóképszakmai hatóság” szöveg,

b) a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 10. §
(2) bekezdés j) pontjában, 11. § (3) bekezdésében, 14. §
(1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdés a) pontjában a „Nem-
zeti Filmiroda” szövegrészek helyébe a „mozgóképszak-
mai hatóság” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a „Nemzeti
Filmiroda (a továbbiakban: Iroda)” szövegrész helyébe a
„mozgóképszakmai hatóság” szöveg, 19. § (1) és (3) be-
kezdésében, 22. §-ában, 23. § (3) bekezdésében, 25. § (1)
és (2) bekezdésében, 26. § (2) és (3) bekezdésében, 29. §
(1) bekezdésében, 30. §-ában, 31. § (1) és (3)–(4) bekezdé-
sében, 32. § (1)–(3) bekezdésében, 33. § (1)–(3) bekezdé-
sében, 33/A. § (1) bekezdésében az „Az Iroda” szövegrész
helyébe az „A mozgóképszakmai hatóság” szöveg, 24. §
(1) és (2) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében, 26. §
(2) bekezdés b) pontjában, 26. § (3) bekezdésében, 27. §
(1) bekezdésében, 29. § (1) és (3) bekezdésében, 31. §
(2) bekezdésében, 33/A. § (2)–(3) bekezdésében az „az
Iroda” szövegrészek helyébe az „a mozgóképszakmai ha-
tóság” szöveg, 22. §-ában, 28. § (4) és (6) bekezdésében,
29. § (2) és (4) bekezdésében az „az Irodának” szövegré-
szek helyébe az „a mozgóképszakmai hatóságnak” szö-
veg, 31. § (2) bekezdésében az „az Irodához” szövegrész
helyébe az „a filmirodához” szöveg, 37. § (1) bekezdésé-
ben a „Nemzeti Filmiroda szervezetének, mûködésének
és” szövegrész helyébe a „mozgóképszakmai hatóság”
szöveg, 37. § (4) bekezdésében a „rendeletben állapítsa

meg” szövegrész helyébe a „rendeletben jelölje ki a moz-
góképszakmai hatóságot vagy hatóságokat, és állapítsa
meg” szöveg
lép.

139. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a moz-
góképrõl szóló 2004. évi II. törvény 10. § (2) bekezdés
g) pontja, 18. § (2)–(3) bekezdése, 19. § (2) bekezdés utol-
só mondata, 37. § (3) bekezdése hatályát veszti.

XXII. Fejezet

ENERGIA IGAZGATÁS

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
módosítása

140. § (1) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. tör-
vény 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„(1) Az atomenergia-felügyeleti szerv kormányhivatal.
Felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt miniszter
(a továbbiakban: kijelölt miniszter) látja el. Az atomener-
gia-felügyeleti szerv határozatai és végzései ellen közigaz-
gatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, azokat
felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíte-
ni nem lehet.

(2) Az atomenergia-felügyeleti szerv bevételeit – a bír-
ságból származó bevételek kivételével – mûködésének fe-
dezetére használja fel, azok más célra nem vonhatók el.

(3) Az atomenergia-felügyeleti szerv évente jelentést
készít a Kormánynak és az Országgyûlésnek az atomener-
gia hazai alkalmazásának biztonságáról, ideértve a 7. §
(2) bekezdésében foglalt elõkészítõ tevékenységet is.”

(2) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
68. § (7)–(8) bekezdései helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„(7) Felhatalmazást kap
a) a rendészetért felelõs miniszter, hogy a közbiztonság

és a belsõ rend védelme érdekében az atomenergia alkal-
mazásával összefüggõ rendõrségi feladatokat, a hatósági
engedélyek kiadásához szükséges szakhatósági hozzájáru-
lás szempontjait, valamint az atomenergia alkalmazása kö-
rében foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozó speciá-
lis biztonsági követelményeket és azok tartós fennállásá-
nak ellenõrzési rendjét,

b) a rendészetért felelõs miniszter, hogy a nukleáris
anyagok és létesítmények tekintetében az õrzés és véde-
lem ellátásának speciális módját,

c) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
hogy tûzbiztonság fokozása érdekében a tûzvédelem
atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos követel-
ményeit és azok érvényesítésének módját a hatóságok te-
vékenysége során
az atomenergia-felügyeleti szervet irányító miniszterrel
egyetértésben, rendeletben állapítsa meg.
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(8) Felhatalmazást kap a rendészetért felelõs miniszter,
hogy a közlekedésért felelõs miniszterrel, valamint az
atomenergia-felügyeleti szervet irányító miniszterrel
egyetértésben rendeletben állapítsa meg a radioaktív, ille-
tõleg nukleáris anyagok szállításának rendõri ellenõrzési
és biztosítási feladatait.”

(3) Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggõ, a
közbiztonság és belsõ rend biztosítását szolgáló rendészeti
és fizikai védelmi feladatokat a rendészetért felelõs mi-
niszter, a tûzvédelmi, polgári védelmi és nukleárisbal-
eset-elhárítási feladatokat a katasztrófák elleni védekezé-
sért felelõs miniszter látja el.”

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az atom-
energiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 6. § (2) bekezdé-
sében az „Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban:
OAH), valamint az érintett minisztériumok” szövegrész
helyébe az „az atomenergia-felügyeleti szerv, valamint az
érintett miniszterek” szöveg, valamint a „létrehozott
Atomenergia Koordinációs Tanács” szövegrész helyébe a
„létrehozott, az atomenergiával kapcsolatos kormányzati
feladatok koordinációjáért felelõs szerv” szöveg, 8. §
(4) bekezdésében, 8. § (5) bekezdés d) pontjában, 8. §
(7) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekez-
désében, 17. §-át megelõzõ alcímben, 17. § (1)–(2) és
(5) bekezdésében, 18. §-ában, 19. § (1) bekezdés második
mondatában, 45. § (3) bekezdésében, 62. § (2) bekezdés
második mondatában, 63. § (3) bekezdésében, 68. §
d)–e) pontjában az „OAH” szövegrész helyébe az „atom-
energia-felügyeleti szerv” szöveg, 8. § (5) bekezdés
c) pontjában az „OAH fõigazgatóját a munkáját” szöveg-
rész helyébe az „atomenergia-felügyeleti szervet a tevé-
kenységét” szövegrész, 8. § (5) bekezdés d) pontjában az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópo-
litikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 8. § (7) bekezdésé-
ben a „Tudományos Tanács” szövegrész helyébe a „tudo-
mányos tanácsadó testület” szöveg, 10. § (4) bekezdésé-
ben a „fûtõelemek átmeneti és végleges tárolójának enge-
délyese” szövegrész helyébe az „üzemanyag átmeneti és
végleges tárolójának (a továbbiakban együtt: tároló) enge-
délyese” szöveg, a „– a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapból is –, amely tájékoztatási, mûködési, terület- és te-
lepülésfejlesztési célokra” szövegrész helyébe az „– a tá-
roló engedélyese a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból,
az atomerõmû engedélyese saját forrásból –, amely tájé-
koztatási, mûködési és településfejlesztési célokra, az
atomerõmû engedélyese által adott támogatás ezen kívül
területfejlesztési célra” szöveg, 19. § (1) bekezdésében az
„az OAH” szövegrész helyébe a „szakhatóság közremûkö-
dése esetén az atomenergia-felügyeleti szerv” szöveg, az
„OAH-engedély” szövegrész helyébe az „atomener-
gia-felügyeleti engedély” szöveg, az „az illetékes” szö-
vegrész helyébe az „a közremûködött” szöveg, 19/A. §
(1) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 54. § (2) bekez-

désében az „OAH-nak” szövegrész helyébe az „atomener-
gia-felügyeleti szervnek” szöveg, 20. §-át megelõzõ al-
címben, 20. § (1) bekezdésében az „A népjóléti miniszter”
szövegrészek helyébe az „Az egészségügyért felelõs mi-
niszter” szöveg, 20. §-át megelõzõ alcímben az „a népjólé-
ti miniszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 23. §-ában a „földmûvelésügyi
miniszter külön jogszabályban meghatározott módon”
szövegrész helyébe a „földügyért felelõs miniszter” szö-
veg, a „növényzet és az állatok, valamint a növényi” szö-
vegrész helyébe a „növényvédelemért felelõs miniszter a
növényzet, az állategészségügyért felelõs miniszter az ál-
latok, az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter a növé-
nyi” szöveg, valamint az „élelmiszerek” szövegrész helyé-
be az „élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter az élelmi-
szerek” szöveg, 24. § (1) bekezdésében az „Az ipari, ke-
reskedelmi és idegenforgalmi miniszter” szövegrész he-
lyébe az „Az építésügyért felelõs miniszter” szöveg,
25. §-ában a „környezetvédelmi és területfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért fele-
lõs miniszter” szöveg, 26. § (1) bekezdés felvezetõ szöve-
gében, 68. § (10) bekezdés felvezetõ szövegében a „hon-
védelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, 26. § (2) bekezdésében az „az
MH Tisztiorvosi Szolgálata” szövegrész helyébe az „a ka-
tonai egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg,
28. §-ában az „A mûvelõdési és közoktatási miniszter”
szövegrész helyébe az „Az oktatásért felelõs miniszter”
szöveg, 35. § (1) bekezdésében a „Magyar Bányászati Hi-
vatal” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg,
45. § (1) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területi-
leg illetékes megyei, fõvárosi intézetének, a Magyar Hon-
védség alakulatai és intézményei esetében az MH Tisztior-
vosi Szolgálatának, a rendõrségnek és az OAH-nak, továb-
bá a környezet szennyezõdése esetén a környezetvédelmi
felügyelõségnek és a megyei (fõvárosi) állategészségügyi
és élelmiszer-ellenõrzõ állomásnak, termõföld-szennyezõ-
dés esetén a megyei (fõvárosi) növény-egészségügyi és ta-
lajvédelmi állomásnak, vízszennyezõdés esetén a vízügyi
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „egészségügyi ál-
lamigazgatási szervnek, a Magyar Honvédség alakulatai
és intézményei esetében a katonai egészségügyi állam-
igazgatási szervnek, a rendõrségnek és az atomenergia-fel-
ügyeleti szervnek, továbbá a környezet szennyezõdése
esetén a környezetvédelmi hatóságnak és az állat-egész-
ségügyi hatóságnak, termõföld-szennyezõdés esetén a ta-
lajvédelmi hatóságnak, vízszennyezõdés esetén a környe-
zetvédelmi igazgatási szervnek és a vízügyi igazgatási
szervnek” szöveg, 45. § (2) bekezdésében az „Országos
Meteorológiai Szolgálatot” szövegrész helyébe az „állami
meteorológiai szolgálatot” szöveg, 47. § (1) bekezdés fel-
vezetõ szövegében az „ÁNTSZ illetékes megyei (fõvárosi)
intézete, vagy az MH Tisztiorvosi Szolgálata” szövegrész
helyébe az „egészségügyi államigazgatási szerv és a kato-
nai egészségügyi államigazgatási igazgatási szerv” szö-
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veg, 47. § (2) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei (fõvárosi)
intézete” szövegrész helyébe az „egészségügyi államigaz-
gatási szerv” szöveg, valamint az „a megyei (fõvárosi) ál-
lategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomással” szö-
vegrész helyébe az „az állat-egészségügyi államigazgatási
szervvel” szöveg, 62. § (2) bekezdésében a „Kormánynak
az OAH feletti felügyeletét ellátó tagja” szövegrész helyé-
be az „atomenergia-felügyeleti szervet felügyelõ minisz-
ter” szöveg, 63. § (2) bekezdésében a „fûtõelemek” szö-
vegrész helyébe az „üzemanyag” szöveg, 67. § a) pontjá-
ban az „atomenergia alkalmazásának szabályozását össze-
hangoló Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenysé-
gét” szövegrész helyébe az „atomenergiával kapcsolatos
kormányzati feladatok koordinációjáért felelõs szerv kije-
lölését, feladatait, szervezetét és mûködését” szöveg, 67. §
a) pontjában az „OAH feladat- és hatáskörét” szövegrész
helyébe az „atomenergia-felügyeleti szerv vagy szervek
kijelölését” szöveg, 67. § o) pontjában a „fûtõelemek” szö-
vegrész helyébe az „üzemanyag” szöveg, a „szabályait”
szövegrész helyébe a „mértékét, felhasználásának ellenõr-
zését és az elszámolás rendjét” szöveg, 68. § (2) bekezdés
felvezetõ szövegében az „a népjóléti miniszter” szöveg-
rész helyébe az „az egészségügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 68. § (2) bekezdés e) pontjában és (3)–(6) bekezdésé-
ben az „OAH felügyeletét ellátó” szövegrészek helyébe az
„atomenergia-felügyeleti szervet felügyelõ” szöveg, 68. §
(2) bekezdés g) pontjában az „ipari, kereskedelmi és ide-
genforgalmi miniszterrel, a környezetvédelmi és terület-
fejlesztési miniszterrel egyetértésben,” szövegrész helyé-
be az „építésügyért felelõs miniszterrel és a környezetvé-
delemért felelõs miniszterrel egyetértésben” szöveg, 68. §
(2) bekezdés h) pontjában az „az ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszterrel” szövegrész helyébe az „a ke-
reskedelemért felelõs miniszterrel” szöveg, 68. § (2) be-
kezdés q) pontjában az „az ipari, kereskedelmi és idegen-
forgalmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „bányászati
ügyekért felelõs miniszterrel” szöveg, 68. § (3) bekezdés
felvezetõ szövegében a „környezetvédelmi és területfej-
lesztési miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédel-
mért felelõs miniszter” szöveg, valamint a „közlekedési
hírközlési és vízügyi miniszterrel, valamint a népjóléti mi-
niszterrel” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért fele-
lõs miniszterrel, valamint az egészségügyért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 68. § (4) bekezdésében a „közlekedési,
hírközlési és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, valamint a „bel-
ügyminiszterrel, a környezetvédelmi és területfejlesztési
miniszterrel, a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe
a „környezetvédelemért felelõs miniszterrel, az egészség-
ügyért felelõs miniszterrel” szöveg, 68. § (6) bekezdésé-
ben, 68. § (9) bekezdésében az „az ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszter” szövegrész helyébe az „a bá-
nyászati ügyekért felelõs miniszter” szöveg, 68. § (11) be-
kezdésében a „kap a tevékenység jellege szerint érintett
miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az Országos
Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer” szöveg-

rész helyébe a „kapnak a miniszterek, hogy rendeletben ál-
lapítsák meg a feladatkörükbe tartozó tevékenységek az
országos környezeti sugárvédelmi ellenõrzõ rendszer”
szöveg lép.

141. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
6. § (3) bekezdése, 8. § (5) bekezdés a) pontja és (6) bekez-
dése, 11/A. § (2) bekezdésében az „elsõfokú” szövegrész,
12. § (3) bekezdése, 17. §-t és 20. §-t megelõzõ alcímében
az „ , a szakhatóságok közremûködése” szövegrész, 17. §
(3) bekezdése, 19. § (2)–(3) bekezdése, 20. § (2) bekezdé-
se, 21. §-a, 24. § (2) bekezdése, 26. § (2) bekezdésében az
„(a továbbiakban: MH)” szövegrész, 27. §-a, 30. § (4) be-
kezdése, 45. § (1) bekezdésében a „területi és központi ve-
zetõ” szövegrész, 68. § (6) bekezdésében az „ , és a
Magyar Geológiai Szolgálat ezek alapján dönt a szakható-
sági hozzájárulás kérdésében” szövegrész,

b) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
9/A. § (8) és (16) bekezdése, 52. § (3) bekezdése, 53. §
(2) bekezdés b) pontja, 82. § (3) bekezdés a) pontjában az
„anyja nevének, és a születési helyének,” szövegrész,

c) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 4. §
(11) bekezdése, 9. § (3) bekezdésében az „és azok mûköd-
tetésére vonatkozó szakhatósági hozzájárulásokkal” szö-
vegrész, 11. § (1) bekezdése, 18. § (1) bekezdésében az
„– az érintett szakhatóságok véleményének figyelembe-
vételével –” szövegrész, 39. § (5) bekezdés a) pontjában az
„ , anyja neve, születési hely és idõ” szövegrész,

d) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 5. § (8) bekezdése.

XXIII. Fejezet

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI IGAZGATÁS

142. § (1) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény 118. §-a a következõ új (6) be-
kezdéssel egészül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a Magyar Szabadalmi Hivatal
felett felügyeletet gyakorló miniszter, hogy – az államház-
tartásért felelõs miniszterrel és a Magyar Szabadalmi Hi-
vatal elnökével egyetértésben – rendeletben állapítsa meg
a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárá-
sokban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjnak – az ipar-
jogvédelmi eljárások és az egyes iparjogvédelmi oltalmi
formák sajátosságaira figyelemmel meghatározott – mér-
tékét.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi

XXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében, 23. §-ában, 29. §
(1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében az „az Országos
Találmányi Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Magyar
Szabadalmi Hivatalhoz” szöveg, 22. §-ában, 28. § (1) be-
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kezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal” szöveg-
rész helyébe az „a Magyar Szabadalmi Hivatal” szöveg,
IV. fejezetének címében, 26. §-át megelõzõ alcímében,
26. §-ában, 28. § (1) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében
az „Az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész helyébe
az „A Magyar Szabadalmi Hivatal” szöveg, 42. § (2) be-
kezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal” szöveg-
rész helyébe az „a Magyar Szabadalmi Hivatal” szöveg,

b) a mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiá-
jának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény
3. §-ában az „az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész
helyébe az „a Magyar Szabadalmi Hivatal” szöveg,
13. §-ában, 20. § (1) bekezdésében az „az Országos Talál-
mányi Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a Magyar Sza-
badalmi Hivatalhoz” szöveg, IV. fejezetének címében,
16. §-át megelõzõ alcímében, 16. §-ában, 22. § (1) bekez-
désében az „Az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész
helyébe az „A Magyar Szabadalmi Hivatal” szöveg, 22. §
(4) bekezdésében az „az Országos Találmányi Hivatal”
szövegrész helyébe az „a Magyar Szabadalmi Hivatal”
szöveg, 25. § (3) bekezdésében az „az Országos Találmá-
nyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Szabadalmi
Hivatal” szöveg,

c) az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok
módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény 31. §-ában az
„az Országos Találmányi Hivatal” szövegrész helyébe az
„a Magyar Szabadalmi Hivatal” szöveg
lép.

XXIV. Fejezet

SPORTIGAZGATÁS

143. § (1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §
(1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
állapítsa meg:]

„j) a sportigazgatási szerv vagy szervek kijelölését.”

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének

rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 2. § (1) bekez-
dés a) pont aa) alpontjában a „sportról szóló 1996. évi
LXIV.” szövegrész helyébe a „sportról szóló” szöveg, 5. §
(1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Sporthivatal elnö-
ke” szövegrész helyébe a „sportigazgatási szerv vezetõje”
szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Sporthivatal
(a továbbiakban: NSH) elnöke” szövegrész helyébe a
„sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 5. § (4) bekezdé-
sében az „az NSH elnöke” szövegrész helyébe az „a sport-
igazgatási szerv vezetõje” szöveg, 5. § (5) bekezdésében
az „Az NSH elnöke” szövegrész helyébe az „A sportigaz-
gatási szerv vezetõje” szöveg, 7. § (1) bekezdésében, 11. §
(2) bekezdésében az „az NSH elnöke” szövegrészek he-
lyébe az „a sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 8. §
(2) bekezdésében az „az NSH-t” szövegrész helyébe az

„a sportigazgatási szervet” szöveg, 8. § (2) bekezdésében
az „Az NSH” szövegrész helyébe az „A sportigazgatási
szerv” szöveg,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 38. § (4) bekez-
désében a „Belügyminisztérium fejezetben Nemzeti
Sporthivatal (a továbbiakban: NSH) költségvetési címbõl”
szövegrész helyébe a „sportpolitikáért felelõs miniszter ál-
tal vezetett minisztérium költségvetési fejezetébõl” szö-
veg, 39. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Sporthivatal elnö-
ke (a továbbiakban: NSH elnöke)” szövegrész helyébe a
„sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 40. § (1) bekez-
désében, 42. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében,
44. § (1) bekezdésében, 51. § (1) bekezdésében, 61. §
(1) bekezdésében, 64. § (1) és (3) bekezdésében az „az
NSH” szövegrészek helyébe az „a sportigazgatási szerv”
szöveg, 40. § (4) bekezdésében, 42. § (4) bekezdésében,
43. § (3) bekezdésében, 44. § (3) bekezdésében az „az
NSH költségvetési címbõl” szövegrészek helyébe az
„a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett miniszté-
rium költségvetési fejezetébõl” szöveg, 41. § (4) bekezdé-
sében, 45. § (3) bekezdésében, 50. § (3) bekezdés b) pont-
jában, 53. § (4) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében az
„az NSH elnöke” szövegrészek helyébe az „a sportigazga-
tási szerv vezetõje” szöveg, 42. § (3) bekezdés c) és
h) pontjában, 43. § (2) bekezdés e) pontjában, 44. § (2) be-
kezdés f) pontjában az „az NSH-val” szövegrészek helyé-
be az „a sportigazgatási szervvel” szöveg, 48. § (4) bekez-
désében, 62. § (1) bekezdésében, 64. § (4)–(6) bekezdésé-
ben az „az NSH elnökének” szövegrészek helyébe az
„a sportigazgatási szerv vezetõjének” szöveg, 48. § (5) be-
kezdésében az „Ifjúsági és Sportbizottsága” szövegrész
helyébe a „sportügyekkel foglalkozó bizottsága” szöveg,
51. § (2) bekezdésében, 57. § (4) bekezdésében, 64. §
(1) bekezdésében az „Az NSH” szövegrész helyébe az
„A sportigazgatási szerv” szöveg, 53. § (3) bekezdés
b) pontjában az „Ifjúsági és Sportbizottságának” szöveg-
rész helyébe a „sportügyekkel foglalkozó bizottságának”
szöveg, 54. § (2) bekezdésében az „az NSH-ban” szöveg-
rész helyébe az „a sportigazgatási szerven belül” szöveg,
54. § (2) bekezdésében az „az NSH költségvetési címen”
szövegrész helyébe az „a sportpolitikáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium költségvetési fejezetén” szö-
veg, 56. § (2) bekezdésében az „a Belügyminisztérium fe-
jezetben NSH költségvetési címben” szövegrész helyébe
az „a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium költségvetési fejezetében” szöveg, 56. § (3) be-
kezdésében az „NSH elnöke” szövegrész helyébe az
„a sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg, 56. § (3) bekez-
désében az „az NSH költségvetési címhez” szövegrész he-
lyébe az „a sportpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetéhez” szöveg, 61. §
(1) bekezdésében az „az NSH költségvetési cím alatt az
éves költségvetésben” szövegrész helyébe az „a sportpoli-
tikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költ-
ségvetési fejezetében” szöveg,
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c) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 16. § (3) bekezdés
a) pontjában a „Nemzeti Sporthivatal elnöke” szövegrész
helyébe a „sportigazgatási szerv vezetõje” szöveg
lép.

144. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (3) bekez-
dése, 53. § (4) bekezdésében az „ , a (3) bekezdés a) pont-
jában megjelölteket a politikai államtitkár, a b) pontban
megjelölteket az alelnök, a Tanács társelnökét az NSH el-
nöke helyettesítheti” szövegrész.

XXV. Fejezet

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÁS

145. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 45. §-a a következõ új (11) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(11) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
jelölje ki a vízügyi hatóságot vagy hatóságokat, valamint a
vízügyi igazgatási szervet vagy szerveket.”

(2) A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény a következõ 110/A. §-sal egé-
szül ki:

„110/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rende-
letben jelölje ki a környezetvédelmi hatóságot vagy ható-
ságokat, valamint a környezetvédelmi igazgatási szervet
vagy szerveket.”

(3) A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. tör-
vény a következõ 85/A. §-sal egészül ki:

„85/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendelet-
ben jelölje ki a természetvédelmi hatóságot vagy hatósá-
gokat, a védett természeti területek természetvédelmi ke-
zeléséért felelõs szervet vagy szerveket.”

(4) A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény a
következõ 31. §-sal egészül ki:

„31. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
jelölje ki a természetvédelmi õrszolgálatot vagy természet-
védelmi õrszolgálatokat.”

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

32. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási
szerv” szöveg,

b) az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak ön-
kormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 15. §-ában a „vízügyi igazgatóságok”
szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási szerv” szöveg,
26. § (2) bekezdésében a „természetvédelmi igazgatóság
vagy nemzeti park igazgatóság” szövegrész helyébe a „vé-
dett természeti területek természetvédelmi kezeléséért fe-

lelõs szerv” szöveg, 32. §-ában a „területileg illetékes víz-
ügyi igazgatóság” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatá-
si szerv” szöveg,

c) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatály-
balépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény 15. § (5) bekezdés második mondatában az
„illetékes nemzeti park vagy természetvédelmi igazgató-
ság” szövegrész helyébe a „védett természeti területek ter-
mészetvédelmi kezeléséért felelõs szerv” szöveg,

d) a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló
1993. évi II. törvény 12/A. § (2) bekezdésében a „mûködé-
si területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság” szö-
vegrész helyébe a „védett természeti területek természet-
védelmi kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 12/C. § (1) be-
kezdés második mondatában a „mûködési területe alapján
érintett nemzeti park igazgatósággal” szövegrész helyébe
a „védett természeti területek természetvédelmi kezelé-
séért felelõs szervvel” szöveg,

e) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 27. §
(6) bekezdésében a „feltárás helyén mûködõ nemzeti park
igazgatóságot” szövegrész helyébe a „védett természeti te-
rületek természetvédelmi kezeléséért felelõs szervet” szö-
veg, 35. § (1) bekezdésében az „az illetékes környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek” szö-
vegrész helyébe az „a vízügyi hatóságnak” szöveg, 38/A. §
(3) bekezdésében a „területen” szövegrész helyébe a „terü-
leten az (1) bekezdésben foglalt jogok engedélyezéséhez”
szöveg,

f) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
3. § (1) bekezdésében a „miniszter az állami vízügyi igaz-
gatási szervezet (a továbbiakban: vízügyi igazgatási szer-
vezet) útján” szövegrész helyébe a „vízügyi igazgatási
szerv” szöveg, 5. § (1) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésé-
ben a „szervezet területi szerve” szövegrész helyébe a
„szerv” szöveg, 16. § (3) bekezdésében, 17. § (3) bekezdé-
sében, 19. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében a
„szervezet területi szervének” szövegrész helyébe a
„szervnek” szöveg,

g) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében a „környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségnek
(a továbbiakban: felügyelõség)” szövegrész helyébe a
„környezetvédelmi igazgatási szervnek” szöveg, 48. §
(2) bekezdésében, 49. § (3) bekezdésében, 50. § (2) bekez-
désében, 65. § (3) bekezdésében a „felügyelõség” szöveg-
rész helyébe a „környezetvédelmi igazgatási szerv” szö-
veg, 52. § (2) bekezdésében, 58. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban, 66. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 66. § (2) bekezdé-
sében, 67. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdésében, 68. § (2) be-
kezdésében, 71. § (1)–(3) bekezdésében, 72. §-ában, 74. §
(1)–(3) bekezdésében, 75. § (3) bekezdésében, 76. §
(3)–(4) bekezdésében, 77. §-ában, 79. § (1)–(2) bekezdé-
sében, 80. §-ában, 82. § (2) bekezdésében, 91. § (2) bekez-
désében, 95/A. §-ában a „felügyelõség” szövegrész helyé-
be a „környezetvédelmi hatóság” szöveg, 76. § (4) bekez-
désében, 82. § (1) bekezdésében a „felügyelõségnek” szö-
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vegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóságnak” szöveg,
64. § (2) bekezdésében az „irányítása alatt álló hivatali
szervezet, az Országos Környezetvédelmi, Természetvé-
delmi és Vízügyi Fõfelügyelõség, továbbá a felügyelõsé-
gek, illetõleg más” szövegrész helyébe az „ , az” szöveg,
64/A. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi, természet-
védelmi és vízügyi igazgatási szervek” szövegrész helyé-
be a „környezetvédelmi igazgatási szervek” szöveg,
65. §-át megelõzõ alcím helyébe „A környezetvédelmi ha-
tósági együttmûködés” alcím, 66. § (1) bekezdés d) pontjá-
ban a „felügyelõség, illetõleg az önkormányzati környe-
zetvédelmi hatóság (a továbbiakban együtt: környezetvé-
delmi hatóság) által kiadott határozat, vagy szakhatósági”
szövegrész helyébe a „környezetvédelmi hatóság által ki-
adott határozat, vagy szakhatóságként való közremûködé-
sük esetén szakhatósági” szöveg, 67. § (6) bekezdésében a
„Felügyelõség” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi
hatóság” szöveg,

h) a védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 3. §-ában a
„környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság”
szöveg,

i) a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
6. § (4) bekezdésében a „nemzeti park igazgatóság” szö-
vegrész helyébe a „védett természeti területek természet-
védelmi kezeléséért felelõs szerv” szöveg, 10. § (2) bekez-
désében az „az Országos Környezetvédelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõ-
felügyelõség)” szövegrész helyébe az „a természetvédelmi
hatóság” szöveg, 17. § (4) bekezdésében, 42. § (4) bekez-
désében a „Fõfelügyelõség” szövegrész helyébe a „termé-
szetvédelmi hatóság” szöveg, 12. §-ában, 13. § (1) és
(3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 17. § (6) bekez-
désében, 18. § (2) és (3) bekezdésében, 20. § (2) bekezdé-
sében, 21. § (1) bekezdésében, 26. § (3) és (4) bekezdésé-
ben, 27. § (3) bekezdésében, 34. § (3) és (4) bekezdésében,
41/A. § (2) bekezdésében, 42. § (3) és (6) bekezdésében,
43. § (2) bekezdésében, 44. § (1), (3) és (5) bekezdésében,
48. § (4) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. §
(1) bekezdésében, 51. § (3) és (7) bekezdésében, 52. §
(4) bekezdésében, 53. § (6) bekezdésében, 54. § (4) bekez-
désében, 71. § (4) bekezdésében, 74. §-ában, 77. §-ában,
78. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében a
„felügyelõség” szövegrész helyébe „természetvédelmi ha-
tóság” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a „bányászati ható-
ság” szövegrész helyébe a „bányafelügyelet” szöveg, 39. §
(1) bekezdésében az „Országos jelentõségû védett” szö-
vegrész helyébe a „Védett” szöveg, valamint a „felügyelõ-
ség” szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság”
szöveg, 57. § (1) bekezdésében a „miniszter irányítása
alatt álló hivatali szervezet, továbbá a Fõfelügyelõség, az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Fõigazgatóság, az igazgatóság, a felügyelõség” szö-
vegrész helyébe a „miniszter, az államigazgatási szervek”
szöveg, 26. § (1) bekezdésében a „felügyelõségnek, helyi

jelentõségû védett természeti terület esetén a jegyzõnek,
fõvárosban a fõjegyzõnek” szövegrész helyébe a „termé-
szetvédelmi hatóságnak” szöveg, 40. § (1) bekezdésében,
54. § (4) bekezdésében a „felügyelõségnek” szövegrész
helyébe a „természetvédelmi hatóságnak” szöveg, 74. §
(4) bekezdésében a „felügyelõséget” szövegrész helyébe a
„természetvédelmi hatóságot” szöveg, 59. § (1), (2) és
(4) bekezdésében a „Természetvédelmi Õrszolgálat” szö-
vegrész helyébe a „természetvédelmi õrszolgálat” szöveg,
59. § (4) bekezdésében a „Természetvédelmi Õrszolgálat-
ra” szövegrész helyébe a „természetvédelmi õrszolgálat-
ra” szöveg, 80. § (4) bekezdésében a „jegyzõ szabta ki
[80. § (2) bekezdés]” szövegrész helyébe a „helyi védett
természeti terület esetében szabták ki” szöveg,

j) a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 24. § (3) bekezdésében az „országos jelentõ-
ségû védett természeti területen a felügyelõség, helyi je-
lentõségû védett természeti területen a jegyzõ – a fõváros-
ban a fõjegyzõ –, a halászati hatóság szakhatósági hozzájá-
rulásával”, szövegrész helyébe a „természetvédelmi ható-
ság (a továbbiakban: felügyelõség)” szöveg,

k) a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
11. §-ában a „nemzeti park igazgatóság” szövegrész helyé-
be a „védett természeti területek természetvédelmi kezelé-
séért felelõs szerv” szöveg, 11. és 12. §-ában a „Termé-
szetvédelmi Õrszolgálat” szövegrész helyébe a „termé-
szetvédelmi õrszolgálat” szöveg,

l) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 3. § b) és c) pontjában a „ , szakhatósági” szövegrész
helyébe a „– szakhatósági közremûködés esetén a szakha-
tósági –” szöveg, 34/A. § (1) bekezdésében és 39. §
c) pontjában az „a szakhatóság” szövegrész helyébe a
„– szakhatóság közremûködése esetén – a szakhatóság”
szöveg, 37. § (2) bekezdésében az „a területileg illetékes
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõséget” szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi ható-
ságot” szöveg,

m) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
32. § (1) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelõség” szövegrész he-
lyébe a „környezetvédelmi hatóság” szöveg,

n) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 20. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: fel-
ügyelõség)” szövegrész helyébe a „környezetvédelmi ha-
tóság” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a „környezetvédel-
mi és vízügyi igazgatóságok” szövegrész helyébe a „kör-
nyezetvédelmi igazgatási szervek” szöveg, 40. § (2) be-
kezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter irá-
nyítása alatt álló hivatali szervezet, az Országos Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
(a továbbiakban: Fõfelügyelõség), az Országos Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság
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(a továbbiakban: Fõigazgatóság), a felügyelõségek, az
igazgatóságok” szövegrész helyébe a „környezetvédele-
mért felelõs miniszter, a környezetvédelmi államigazgatá-
si szervek” szöveg, 56. § (5) bekezdésében a „felügyelõ-
ségnek” szövegrész helyébe a „hatóságnak” szöveg, a
„felügyelõség” szövegrész helyébe a „hatóság” szöveg,

o) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
9. § (5) bekezdés a) pontjában az „az illetékes környezet-
védelmi és vízügyi” szövegrész helyébe az „a környezet-
védelmi és a vízügyi” szöveg, 16. § (8) bekezdésében a
„környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügye-
lõség” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg,

p) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
69. § (3) bekezdés elsõ mondatában a „nemzeti park igaz-
gatóság” szövegrész helyébe a „védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv” szöveg,

q) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 5. § (3) bekezdésében az „ , az érintett
szakhatóságokkal és” szövegrész helyébe az „és érintett”
szöveg, 9. § (1) bekezdésében az „az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség”
szövegrész helyébe az „a környezetvédelmi hatóságnak a
Kormány által rendeletben kijelölt országos illetékességû
szerve” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „mind a hatósági,
mind a szakhatósági” szövegrész helyébe a „hatósági”
szöveg,

r) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény 4. §-ában az „az Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõigazgatóság” szövegrész he-
lyébe az „a Kormány által rendeletben kijelölt vízügyi
igazgatási szerv” szöveg, 5. § (2) bekezdésében a „környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség”
szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság” szöveg, 5. §
(2) bekezdésében, 6. §-ában, 7. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) és (4) bekezdésében a
„felügyelõség” szövegrész helyébe a „vízügyi hatóság”
szöveg, 9. § (5) bekezdésében a „felügyelõségnek” szö-
vegrész helyébe a „vízügyi hatóságnak” szöveg,
11. §-ában a „Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség” szövegrész he-
lyébe a „Közép-Tisza-vidéken illetékes környezetvédelmi
hatóság, illetve vízügyi hatóság” szöveg, 12. §-ában, 13. §
(1) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 18. § (3) bekez-
désében a „felügyelõség” szövegrész helyébe a „vízügyi
hatóság” szöveg,

s) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
14. § (2) bekezdésében az „a szakhatósági” szövegrész he-
lyébe a „– szakhatóság közremûködése esetén – a szakha-
tósági” szöveg, 21. § (3) bekezdés a) pontjában a „környe-
zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség”

szövegrész helyébe a „természetvédelmi hatóság” szöveg,
23. § (3) bekezdés a) pontjában az „a szakhatósági hozzá-
járulásokban foglaltak megtartásával” szövegrész helyébe
a „– szakhatóság közremûködése esetén a szakhatósági
hozzájárulásokban foglaltak megtartásával –” szöveg
lép.

146. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény

38/A. § (3) bekezdés elsõ és negyedik mondata,
b) a környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény 65. § (1)–(2) bekezdése, 78. §-a,
92. §-a, 110. § (7) bekezdés b) pontja és 110. § (8) bekez-
dés a) pontja,

c) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
3. § (2) és (4) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 45. §
(8) bekezdés b) pontjában a „Területi” szövegrész,

d) a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
7. § (4) bekezdése, 21. § (2) és (3) bekezdése, 32. § (2) be-
kezdésében az „ , a természetvédelmi hatóság szakhatósági
közremûködésével” szövegrész, 32. § (3) bekezdésében az
„a természetvédelmi hatóság szakhatósági közremûködé-
sével” szövegrész, 35. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy
szakhatósági hozzájárulásával” szövegrész, 37. § (1) be-
kezdés második mondata, 38. § (2) bekezdése, 39. § (2) be-
kezdése, 42. § (8) bekezdése, 43. § (5)–(6) bekezdése,
44. § (3) bekezdésében az „ , amelybe a felügyelõséget
mint szakhatóságot bevonja” szövegrész, 48. § (6) bekez-
désében az „– a Minisztérium szakhatósági hozzájárulásá-
val –” szövegrész, 51. § (2) és (6) bekezdése, 54. § (2) be-
kezdése, 57. § (2) bekezdése, 58. §-a, 59. § (1) bekezdésé-
ben a „valamennyi igazgatóság szervezetében” szöveg-
rész, 76. § (2)–(3) bekezdése, 77. §-ában az „ , illetve helyi
védett természeti terület esetén a jegyzõ,” szövegrész,
78. § (1) bekezdésében az „ , illetõleg helyi védett termé-
szeti terület esetében a jegyzõ” szövegrész, 80. § (2) be-
kezdésében a „ , helyi jelentõségû védett természeti terület
esetében pedig a jegyzõ” szövegrész, 85. § a) pontjában a
„7. § (4) bekezdésében,” és az „57. § (2) bekezdésének
elsõ fordulatában,” szövegrész, 85. § b) pontjában az
„57. § (2) bekezdésének második fordulatában,” szöveg-
rész,

e) a halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi
XLI. törvény 6. §-ának második mondata, 16. § (2) bekez-
dése, 26. § (1) bekezdés második és harmadik mondata,
30. §-ában a „– természeti, illetve országos jelentõségû vé-
dett természeti, valamint Natura 2000 területen, továbbá
vízilétesítmény esetén a felügyelõség, helyi jelentõségû
védett természeti területen a jegyzõ, a fõvárosban a fõjegy-
zõ szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész, 39. §
(1) bekezdésében a „– természeti vagy országos jelentõsé-
gû védett természeti terület esetén a felügyelõség, helyi je-
lentõségû védett természeti területen a jegyzõ, a fõváros-
ban a fõjegyzõ természetvédelmi szakhatósági hozzájáru-
lásával –” szövegrész, 39. § (2) bekezdése, 42. § (1) bekez-
désében az „– a felügyelõség, helyi jelentõségû védett ter-
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mészeti területen a jegyzõ, a fõvárosban a fõjegyzõ termé-
szetvédelmi szakhatósági hozzájárulásával –” szövegrész,

f) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
9. § (7) bekezdése, 19. § (3) bekezdésében az „– a legalább
10 tonna/év mennyiségben gyártott, illetve forgalmazott
veszélyes anyag esetén – a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter vagy az általa kijelölt szerv szakhatósági közre-
mûködésével” szövegrész, 32. § (3) bekezdésében az
„ , illetõleg az ellenõrzést végzõ felügyelet megkeresésé-
re” szövegrész, 32. § (3) bekezdés második és harmadik
mondata,

g) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 41. §-a és az azt megelõzõ alcím, 43. § (2) bekezdése,
54. § (2) bekezdése, 56. § (5) bekezdése második és har-
madik mondatának „környezetvédelmi” szövegrészei, va-
lamint az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (2) be-
kezdése,

h) a hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló
1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt
1978. évi Jegyzõkönyv (,,MARPOL 1973/1978.”) kihir-
detésérõl szóló 2001. évi X. törvény 3. § (2) bekezdése,

i) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény 5. § (2) bekezdésében az „(a továbbiakban: felügye-
lõség)” szövegrész, 5. § (2) bekezdésében és 6. §-ában az „
, a külön jogszabály szerinti hatáskörében érintett hatósá-
got szakhatóságként bevonva” szövegrész, 13. § (1) be-
kezdésében az „az adott tervezési szakaszban érintett vala-
mennyi szakhatóságtól,” szövegrész, 13. § (2) bekezdésé-
ben az „az ügyben érintett szakhatóságok,” szövegrész,
14. § (1) bekezdése, 14. § (3) bekezdésében a „szakhatósá-
gok, a” szövegrész
hatályát veszti.

XXVI. Fejezet

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁS

147. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásá-
ról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet a következõ
126/A. §-sal egészül ki:

„126/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a párt-
fogó felügyelõi szolgálatot vagy szolgálatokat rendeletben
jelölje ki.”

(2) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 5. § (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A 2. számú melléklet m) pont md) és me) alpontjá-
ban foglalt adatokat a szakértõi kamara, az a)–i), l), n) és
q) pontjában foglalt adatokat az igazságügyi szakértõ, az r)
és s) pontjában foglalt adatokat az ügyben eljáró hatóság
köteles bejelenteni az igazságügyi szakértõi névjegyzéket

vezetõ hatóságnak. A 2. számú melléklet r) és s) pontjában
foglalt adatokról az ügyben eljáró hatóság az igazság-
ügyért felelõs minisztert és a szakértõi kamarát is értesíteni
köteles.”

(3) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 10. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A 9. § (1) bekezdés, 19. § (5) bekezdés, 32. § (4) be-
kezdés alapján hozott határozat felülvizsgálatáról a bíró-
ság nemperes eljárásban határoz. Ha e törvénybõl vagy az
eljárás nemperes jellegébõl más nem következik, a bíróság
eljárására a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény XX. Fejezetének rendelkezéseit kell megfele-
lõen alkalmazni.”

(4) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdése a következõ
új d) és e) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben ál-
lapítsa meg]

„d) az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ ható-
ság vagy hatóságok kijelölését,

e) a szakterület ágazati követelményeiért felelõs szerv
vagy szervek kijelölését.”

148. § (1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jog-
viszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A törvény hatálya
a) a bíróságokkal,
b) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalá-

val (a továbbiakban: OIT Hivatala),
c) a Kormány által rendeletben kijelölt pártfogó fel-

ügyelõi, jogi segítségnyújtó, áldozatsegítõ és kárpótlási te-
vékenységért felelõs szervvel, valamint igazságügyi szak-
értõi intézménnyel (a továbbiakban együttesen: egyéb
igazságügyi szerv)
létesített szolgálati jogviszonyra (a továbbiakban: szolgá-
lati jogviszony) terjed ki.”

(2) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„135. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az
egyéb igazságügyi szerveket rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egyéb igaz-
ságügyi szerv esetében meghatározza a beosztási pótlék
megállapítására jogosító szervezeti egységeket.

(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs minisz-
ter, hogy

a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkaköröket, továbbá a vagyonnyilatkozat átadására,
kezelésére vonatkozó szabályokat az egyéb igazságügyi
szervek tekintetében,

b) az igazságügyi alkalmazottak munkaköri elnevezé-
seit és a képesítési követelmények részletes szabályait, va-
lamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörö-
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ket – az OIT Hivatalára és a bíróságokra vonatkozóan az
OIT, valamint feladatkörükben a kárpótlásért felelõs mi-
niszter és az áldozatsegítésért felelõs miniszter egyetérté-
sével –,

c) a bírósági joggyakorlat részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.”

149. § (1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„74. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a jogi segít-
ségnyújtó szolgálatot vagy szolgálatokat rendeletben je-
lölje ki.”

(2) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény 75. § a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy ren-
delettel állapítsa meg:]

„a) az e törvény szerinti támogatások engedélyezése,
folyósítása és visszatérítése iránti eljárás részletes szabá-
lyait,”

(3) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az
állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
29. § (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„(2) A támogatási eljárásban a támogató hatóság segíti
az áldozatot a nyomtatvány kitöltésében, útmutatást ad a
kiegészítõ adatok iránti megkeresés teljesítéséhez, szük-
ség szerint beszerzi a kiegészítõ adatokat, meghallgatja az
áldozatot, továbbítja a kérelmet a döntõ hatósághoz.

(3) A döntési eljárásban a döntõ hatóság a kárenyhítés
iránti kérelmet érdemben elbírálja.”

(4) A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az
állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
46. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az áldozatse-
gítõ szolgálatot vagy szolgálatokat, ezen belül a támogató
hatóságot vagy hatóságokat és a döntõ hatóságot vagy ha-
tóságokat rendeletben jelölje ki.”

(5) Az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jog-
talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kár-
pótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény a követ-
kezõ új 5. §-sal egészül ki:

„5. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kárpótlási
hatóságot vagy hatóságokat rendeletben jelölje ki.”

150. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény

6. § (1) bekezdésében az „az Országos Kárrendezési és
Kárpótlási Hivatal (a továbbiakban: OKKH) szövegrész
helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, a „jogosult ál-
landó lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) kárren-
dezési hivatalhoz vagy az OKKH-hoz” szövegrész helyé-
be az „a kárpótlási hatósághoz” szöveg, 6. § (2) bekezdé-

sében az „az OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási
hatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekez-
désében az „Az OKKH” szövegrész helyébe az „A kárpót-
lási hatóság” szöveg, 6. § (3) bekezdésében az „az OKKH
elnöke dönt. Az OKKH elnökének” szövegrész helyébe az
„a kárpótlási hatóság” szöveg,

b) az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi
CXIV. törvény 1/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 2. §
(1) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ ha-
tóság” szöveg, 2. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértõi
névjegyzéket vezetõ hatóság” szöveg, 3/A. § (4) bekezdé-
sében, 48. §-ában az „Igazságügyi Minisztériumnak” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszternek és
az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóságnak”
szöveg, 3/B. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi Minisz-
tériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértõi
névjegyzéket vezetõ hatóságnak” szöveg, 3/C. § (2) be-
kezdésében és (4)–(5) bekezdésében, 23/A. § (3) bekezdé-
sében az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 16. § (2) be-
kezdés j) pontjában, 20. § (1) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszternek” szövegrészek helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszternek” szöveg, 23/A. § (3) bekezdé-
sében az „ágazati irányításáért felelõs minisztérium” szö-
vegrész helyébe az „ágazati irányításáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 33. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi Mi-
nisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs minisztert és az igazságügyi szakértõi névjegyzéket ve-
zetõ hatóságot” szöveg, 49. § (1)–(2) bekezdésében, vala-
mint 49. § (3) bekezdése felvezetõ szövegében és b) pont-
jában az „igazságügyminiszter” szövegrészek helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. § (2) bekezdésé-
ben a „felsorolt” szövegrész helyébe a „megjelölt” szöveg,
8. § (1) bekezdés c) pontjában az „Igazságügyi Hivatal és
az ISZKI fõigazgatója, fõigazgató-helyettesei” szövegrész
helyébe az „egyéb igazságügyi szerv vezetõje és helyette-
se” szöveg, 11. § (4) bekezdésében az „Igazságügyi Hiva-
tal fõigazgatója” szövegrész helyébe az „egyéb igazság-
ügyi szerv vezetõje” szöveg, 14/A. § (4) bekezdésében az
„Igazságügyi Hivatal és az ISZKI” szövegrész helyébe az
„egyéb igazságügyi szerv” szöveg, 33. § (1) bekezdésében
az „ , a fõosztályvezetõ, az Igazságügyi Hivatal fõigazga-
tója, fõigazgató-helyettese és igazgatója, az ISZKI fõigaz-
gatója, fõigazgató-helyettese, az igazságügyi szakértõi in-
tézet igazgatója” szövegrész helyébe a „fõosztályvezetõje,
az egyéb igazságügyi szerv vezetõje és helyettese” szöveg,
103/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „Igazságügyi Hiva-
tal és az ISZKI” szövegrész helyébe az „egyéb igazság-
ügyi szerv” szöveg, 104. § (1) bekezdésében az „Igazság-
ügyi Hivatal és az ISZKI fõigazgatója, fõigazgató-helyet-
tese” szövegrész helyébe az „egyéb igazságügyi szerv ve-
zetõje és helyettese”, 105. § (1) bekezdésében az „, a Köz-
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ponti Igazságügyi Hivatalban és az ISZKI Hivatalában”
szövegrész helyébe az „és az egyéb igazságügyi szervek-
nek a Kormány által rendeletben meghatározott szervezeti
egységénél” szöveg, 105. § (2) bekezdésében az „a Köz-
ponti Igazságügyi Hivatalban és az ISZKI Hivatalában”
szövegrész helyébe az „az egyéb igazságügyi szerveknél”
szöveg, 6. számú melléklet 2. pontjában az „Igazságügyi
Hivatal és az ISZKI fõigazgatója, fõigazgató-helyettese”
szövegrész helyébe az „egyéb igazságügyi szerv vezetõje
és helyettese” szöveg,

d) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló
1997. évi CXXXII. törvény 12. § (2) bekezdésében az „az
Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginfor-
mációs Szolgálata” szövegrész helyébe az „a céginformá-
ciós és az elektronikus cégeljárásban közremûködõ szol-
gálat” szöveg,

e) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 12. §
(5) bekezdésében az „az Igazságügyi Megfigyelõ- és El-
megyógyító Intézet közli” szövegrész helyébe az „az igaz-
ságügyi megfigyelõ és elmegyógyító intézet közli” szö-
veg,

f) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-
vény 11. § (4) bekezdésében a „Cégnyilvántartási és Cég-
információs Szolgálat” szövegrész helyébe a „céginformá-
ciós és az elektronikus cégeljárásban közremûködõ szol-
gálat” szöveg,

g) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tör-
vény 3. § (4) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) igaz-
ságügyi hivatal áldozatsegítõ szolgálatai (a továbbiakban:
területi áldozatsegítõ szolgálat) adják” szövegrész helyébe
az „az áldozatsegítõ szolgálat adja” szöveg, 22. § (1) be-
kezdésében a „félnek a kérelmet” szövegrész helyébe a
„félnek az e törvényben meghatározott támogatások
(a továbbiakban e Fejezetben együtt: támogatás) iránti ké-
relmet” szöveg, 22. § (1) bekezdésében az „az illetékes
megyei hivatalhoz” szövegrész helyébe az „a jogi segít-
ségnyújtó szolgálathoz” szöveg, 23. § (1) bekezdésében,
24. §-ában, 25. § (1) és (2) bekezdésében, 27. § (1)–(2) be-
kezdésében, 28. § (1)–(2) bekezdésében, 33. § (1) bekez-
désében, 35. § (1)–(2) bekezdésében, 36–37. §-aiban, 38. §
(1) és (3) bekezdésében, 43. § (4) bekezdésében, 44. §
(1)–(2) bekezdésében, 45–46. §-ában, 48. §-ában, 50. §
(2) bekezdésében, 60. § (2)–(5) és (8) bekezdésében a
„megyei hivatal” szövegrészek helyébe a „jogi segítség-
nyújtó szolgálat” szöveg, 24. §-ában, 45. §-ában, 60. §
(7) bekezdésében a „megyei hivatalnak” szövegrész he-
lyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálatnak” szöveg, 25. §
(3) bekezdésében, 50. § (1) bekezdésében, 70. § (3) bekez-
désében a „megyei hivatalt” szövegrész helyébe a „jogi se-
gítségnyújtó szolgálatot” szöveg, 28. § (2) bekezdésében,
50. § (3) bekezdésében a „megyei hivatalhoz” szövegrész
helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálathoz” szöveg, 32. §
(1) bekezdésében az „A kérelemrõl” szövegrész helyébe
az „A határozat bírósági felülvizsgálata iránti kérelemrõl”

szöveg, 32. § (1) bekezdésében, 39. § (1) és (11) bekezdé-
sében a „megyei és az országos hivatal” szövegrész helyé-
be a „jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg, 33. § (2) be-
kezdésében a „megyei hivatalok” szövegrész helyébe a
„jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg, 38. § (2) bekezdé-
sében, 51. §-ában, 64. § (1)–(2) bekezdésében, 67. §
(2) bekezdésében, 71. § (2) bekezdésében, 71/A. § (2) és
(4) bekezdésében az „az országos hivatal” szövegrészek
helyébe az „a jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg, 39. §
(8) bekezdésében a „nem az illetékes megyei hivatal” szö-
vegrész helyébe az „a jogi segítségnyújtó szolgálat illeté-
kesség hiányában” szöveg, 43. § (3) bekezdésében a „me-
gyei hivataltól” szövegrész helyébe a „jogi segítségnyújtó
szolgálattól” szöveg, 45. §-ában, 70. § (1) bekezdés
c) pontjában, 71/A. § (3) bekezdésében a „hivatal” szöveg-
rész helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg,
60. § (1) bekezdésében a „lakóhelye vagy szokásos és jog-
szerû tartózkodási helye szerint illetékes megyei hivatal-
ban” szövegrész helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálat-
nál” szöveg, 65. § (2) bekezdésében az „az országos hiva-
talt” szövegrész helyébe az „a jogi segítségnyújtó szolgá-
latot” szöveg, 66. § (1) bekezdésében az „az országos hi-
vatallal” szövegrész helyébe az „a jogi segítségnyújtó
szolgálattal” szöveg, 66. § (5) bekezdésében az „az orszá-
gos hivatalnak” szövegrész helyébe az „a jogi segítség-
nyújtó szolgálatnak” szöveg, 71. § (1) bekezdésében az
„Az országos hivatal” szövegrész helyébe az „A jogi segít-
ségnyújtó szolgálat” szöveg, 71/A. § (1) bekezdésében az
„és csak az országos hivatalnál” szövegrész helyébe az
„a jogi segítségnyújtó szolgálatnál” szöveg, 75. § d) pont-
jában a „megyei és országos hivatalban” szövegrész helyé-
be a „jogi segítségnyújtó szolgálatnál” szöveg,

h) az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 3. § (1) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter” és az „Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrészek helyébe az
„igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság” szö-
veg, 3. § (2) bekezdésében az „A Minisztériumnak” szö-
vegrész helyébe az „Az igazságügyi szakértõi névjegyzé-
ket vezetõ hatóságnak” szöveg, 3. § (4) bekezdésében az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szö-
veg, 3. § (5) bekezdésében az „irányításáért felelõs minisz-
térium (illetve felügyelete alá tartozó szerv) vagy országos
hatáskörû szerv” szövegrész helyébe a „követelményeiért
felelõs szerv” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „a Minisz-
tériumnál” szövegrész helyébe az „az igazságügyi szakér-
tõi névjegyzéket vezetõ hatóságnál” szöveg, 4. § (2) be-
kezdésében, 5. § (2) és (6) bekezdésében, 9. § (3) bekezdé-
sében, 23. § (1) bekezdésében az „a Minisztérium” szö-
vegrész helyébe az „az igazságügyi szakértõi névjegyzé-
ket vezetõ hatóság” szöveg, 4. § (3) bekezdésében, 9. §
(1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekez-
désében az „igazságügyminiszter” szövegrészek helyébe
az „igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság”
szöveg, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (3) és (6) bekezdésé-
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ben, 11. § (3) bekezdésében az „A Minisztérium” szöveg-
rész helyébe az „Az igazságügyi szakértõi névjegyzéket
vezetõ hatóság” szöveg, 5. § (3) bekezdésében az „A Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „Az igazságügyi szak-
értõi névjegyzéket vezetõ hatóság” szöveg, 5. § (5) bekez-
désében, 11. § (1) bekezdésében, 17. § (3) bekezdésében,
23. § (2) bekezdésében az „a Minisztériumnak” szöveg-
rész helyébe az „az igazságügyi szakértõi névjegyzéket
vezetõ hatóságnak” szöveg, 6. § (1) bekezdésében az
„a Minisztériumban” szövegrész helyébe az „az igazság-
ügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban”
szöveg, 8. § (4) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében,
16. § (5) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 18. §
(3) bekezdésében, 19. § (1)–(5) bekezdésében, 25. §
(1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 31. §
(5)–(6) bekezdésében, 32. § (2)–(4) bekezdésében az „az
igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „a miniszter”
szöveg, 18. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 19. §
(7) bekezdésében az „irányításáért felelõs miniszter
(országos hatáskörû szerv)” szövegrész helyébe a „köve-
telményeiért felelõs szerv” szöveg, 18. § (6) bekezdésé-
ben, 31. § (7) bekezdésében az „egészségügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 18. § (6) bekezdésében, 31. § (7) bekezdésében az
„az igazságügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „a mi-
niszterrel” szöveg, 19. § (5) bekezdésében az „az igazság-
ügyi szakértõt törli a névjegyzékbõl” szövegrész helyébe a
„határozatot hoz a törlési ok fennállásának megállapításá-
ról” szöveg, 19. § (7) bekezdésében az „az igazságügy-
miniszternél” szövegrész helyébe az „a miniszternél” szö-
veg, 22. § (1) bekezdésében az „igazságügyminiszterhez”
szövegrész helyébe az „igazságügyi szakértõi névjegyzé-
ket vezetõ hatósághoz” szöveg, 29. § (1) bekezdésében,
32. § (1) bekezdésében „Az igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „A miniszter” szöveg, 32. § (4) bekezdésé-
ben az „az igazságügyi szakértõt a névjegyzékbõl törli”
szövegrész helyébe a „határozatot hoz a törlési ok fennál-
lásának megállapításáról” szöveg, 32. § (5) bekezdésében
a „szerint” szövegrész helyébe az „alapján a miniszter
megállapítja, hogy” szöveg, az „e törvény hatálybalépésé-
tõl” szövegrész helyébe az „errõl szóló jogerõs határozat
kézhezvételétõl” szöveg, 32. § (6) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi
szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság – a miniszter értesí-
tése alapján –” szöveg, 32. § (8) bekezdésében a „2006. de-
cember 31-ig” szövegrész helyébe a „2008. január 1-ig”
szöveg,

i) a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az ál-
lami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 4. §
(2) bekezdésében az „a megyei (fõvárosi) igazságügyi hi-
vatal áldozatsegítõ szolgálatai (a továbbiakban: területi ál-
dozatsegítõ szolgálat)” szövegrész helyébe az „az áldozat-
segítõ szolgálat” szöveg, 4. § (3) bekezdésében, 9. §
(2) bekezdésében, 10. § (2) és (4) bekezdésében, 11. §
(1) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 23. §
(1)–(2) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 25. §
(2)–(3) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében az „a terüle-

ti” szövegrészek helyébe az „az” szöveg, 9. § (1) és (3) be-
kezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésé-
ben, 16. § (1), (3)–(5) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésé-
ben, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) és (4) bekezdésében,
26. § (1) bekezdésében, 27. §-ában, 41. § (1)–(2) bekezdé-
sében, 43. § (2) bekezdésében az „A területi” szövegrészek
helyébe az „Az” szöveg, 11. § (4) bekezdésében, az „a te-
rületi” szövegrész helyébe az „az” szöveg, 11. § (5) bekez-
désében az „a területileg illetékes területi” szövegrész he-
lyébe az „az” szöveg, 13. § (2) bekezdés d) pontjában,
15. § (2) bekezdésében az „a területi áldozatsegítõ szolgá-
lat kötelezi határozattal, amelyik a támogatást engedélyez-
te” szövegrész helyébe az „áldozatsegítõ szolgálat határo-
zattal kötelezi” szöveg, 15. § (3) bekezdésében az „Igaz-
ságügyi Hivatal „áldozatsegítés” elnevezésû célelõirány-
zatának” szövegrész helyébe az „ „áldozatsegítés” elneve-
zésû célelõirányzat javára kell” szöveg, 16. § (6) bekezdé-
sében az „A területi áldozatsegítõ szolgálatok” szövegrész
helyébe az „Az áldozatsegítõ szolgálat” szöveg, az „a köz-
ponti” szövegrész helyébe az „az” szöveg, 19. §-ában az
„Igazságügyi Hivatal „áldozatsegítés” elnevezésû, felülrõl
nyitott célelõirányzatának” szövegrész helyébe az „ „áldo-
zatsegítés” elnevezésû, felülrõl nyitott célelõirányzat”
szöveg, 20. § (1) és (5) bekezdésében az „A területi és a
központi” szövegrész helyébe az „Az” szöveg, 24. §
(2) bekezdésében a „területi jogi segítségnyújtó szolgálat-
nak” szövegrész helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálat-
nak” szöveg, 28. §-ában az „az Igazságügyi Hivatal Jogi
Segítségnyújtó Szolgálata” szövegrész helyébe az „a jogi
segítségnyújtó szolgálat” szöveg, 35. § (1) bekezdés
b) pontjában az „az erre illetékes támogató hatóság” szö-
vegrész helyébe az „a támogató hatóság” szöveg, 38. §
(1) bekezdésében az „A járadékra jogosult lakóhelye sze-
rint illetékes területi” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
39. §-ában az „a Központi Igazságügyi Hivatal” szöveg-
rész helyébe az „az áldozatsegítõ szolgálat” szöveg, 42. §
(1) bekezdésében az „a központi és területi áldozatsegítõ
szolgálatok rendszeresen figyelemmel kísérik, ennek kere-
tében tájékoztatást kérnek” szövegrész helyébe az „az ál-
dozatsegítõ szolgálat rendszeresen figyelemmel kíséri, en-
nek keretében tájékoztatást kér” szöveg, valamint a „Ta-
pasztalataikról a területi és központi áldozatsegítõ szolgá-
latok évente elemzõ jelentést készítenek” szövegrész he-
lyébe a „Tapasztalatairól az áldozatsegítõ szolgálat évente
elemzõ jelentést készít” szöveg, 42. § (2)–(3) bekezdésé-
ben az „A központi” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
43. § (1) bekezdésében az „A központi és területi áldozat-
segítõ szolgálatok feladataik ellátása során együttmûköd-
nek és kapcsolatot tartanak” szövegrész helyébe az „Az ál-
dozatsegítõ szolgálat feladatai ellátása során együttmûkö-
dik és kapcsolatot tart” szöveg, 46. § (1) bekezdés b) pont-
jában az „a területi és központi” szövegrész helyébe az
„az” szöveg,

j) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. §-át meg-
elõzõ alcímben, 11. §-ában, 13. § (1)–(2) bekezdésében,
14. § (3)–(4) bekezdésében, 15. § (1)–(4) bekezdésében,
16. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében,
19. § (1)–(4) bekezdésében, 36. § (4) bekezdésében, 37. §
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(4) bekezdésében, 38. § (1)–(2) bekezdésében, 63. §
(1) bekezdésében, 87. § (3) bekezdésében a „Cégszolgá-
lat” szövegrészek helyébe a „céginformációs szolgálat”
szöveg, 1. § (2) bekezdésében az „Az Igazságügyi Minisz-
térium szervezeti egységeként mûködõ Céginformációs és
az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat
(a továbbiakban: Cégszolgálat)” szövegrész helyébe az „A
céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közremû-
ködõ szolgálat (a továbbiakban: céginformációs szolgá-
lat)” szöveg, 13. § (1) bekezdésében, 19. § (3) bekezdésé-
ben a „Cégszolgálatnál” szövegrész helyébe a „céginfor-
mációs szolgálatnál” szöveg, 14. § (1) bekezdésében, 16. §
(1)–(2) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében a „Cégszol-
gálattól” szövegrész helyébe a „céginformációs szolgálat-
tól” szöveg, 18. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (2) bekez-
désében, 37. § (3) bekezdésében a „Cégszolgálathoz” szö-
vegrészek helyébe a „céginformációs szolgálathoz” szö-
veg, 87. § (2) bekezdésében a „Cégszolgálatnak” szöveg-
rész helyébe a „céginformációs szolgálatnak” szöveg,
128. § c) pontjában a „Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közremûködõ Cégszolgálat” szövegrész
helyébe a „céginformációs szolgálat” szöveg,

k) az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jog-
talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben
meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kár-
pótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény 2. §
(2) bekezdésében a „Központi Igazságügyi Hivatalhoz
(a továbbiakban: KIH)” szövegrész helyébe a „kárpótlási
hatósághoz” szöveg, 2. § (2) bekezdésében az „a KIH”
szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg, 2. §
(4)–(5) bekezdésében a „KIH” szövegrész helyébe a „kár-
pótlási hatóság” szöveg,

l) a lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. törvény
37. § a) pontjában a „szervet” szövegrész helyébe a „szerv
vagy szervek kijelölését” szöveg
lép.

151. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés
d) pontja,

b) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tör-
vény 21. §-a és az azt megelõzõ alcím, 29. §-a és az azt
megelõzõ alcím, 30–31. §-a, 32. § (1) bekezdés elsõ mon-
data, 39. § (7) bekezdése, 51. §-ában a „ ; részére a megyei
hivatal a tárgyhónapban beérkezett és jóváhagyott jogi se-
gítõi számlák, azzal egyenértékû egyéb okiratok alapján a
tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig küldi meg a kifize-
téshez szükséges adatokat” szövegrész, 71/A. § (3) bekez-
dés második mondata,

c) az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 25. § (1) bekezdésében az (or-
szágos hatáskörû szerv vezetõje)” szövegrész,

d) a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az
állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény
10. § (1) bekezdésében a „területi” szövegrész, 12. §-ában

az „eljárásra illetékes területi” szövegrész, 14. §-a és az azt
megelõzõ alcím, 16. § (2) bekezdés d) pont 1. alpontjában
a „területi” szövegrész, 20. § (4) bekezdése, 21. §-a és az
azt megelõzõ alcím, 29. §-át megelõzõ alcím, 34. §-a és az
azt megelõzõ alcím, 36. §-a és az azt megelõzõ alcím, 38. §
(2) bekezdése, 40. § (3) bekezdése,

e) a lobbitevékenységrõl szóló 2006. évi XLIX. tör-
vény 19. §-a és az azt megelõzõ alcím.

XXVII. Fejezet

A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ELLENI FELLÉPÉS
KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELÕS SZERVVEL

ÖSSZEFÜGGÕ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOK

152. § (1) A szervezett bûnözés, valamint az azzal
összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és
az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló
1999. évi LXXV. törvény 4. § q) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„q) bûnös kapcsolat: a felderítés alá vont személlyel

való olyan kapcsolat, amely tekintetében a Btk. 326. §-ába
ütközõ orgazdaság vagy a Btk. 244. §-ába ütközõ bûnpár-
tolás bûncselekményének gyanúja merül fel.”

(2) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény 4. § s) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„s) szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmény:
sa) a Btk. 263/C. §-ába ütközõ bûnszervezetben rész-

vétel bûntette,
sb) a bûnszervezetben (Btk. 137. § 8. pont) elkövetett

ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendõ
szándékos bûncselekmények,

sc) az emberkereskedelem (Btk. 175/B. §) bûntette,
sd) a Btk. 250–254. §-aiba ütközõ vesztegetés minõsí-

tett esetei bûntette, a Btk. 255. §-ába ütközõ vesztegetés
bûntette, a Btk. 256. §-ába ütközõ befolyással üzérkedés
minõsített eseteinek bûntette, valamint a Btk.
258/B–258/D. §-aiba ütközõ vesztegetés nemzetközi kap-
csolatban bûntettének minõsített esetei,

se) a Btk. 259. §-ába ütközõ közveszélyokozás bûntet-
te, a Btk. 261. §-ába ütközõ terrorcselekmény bûntette, a
Btk. 262. §-ába ütközõ légi jármû, vasúti, vízi, közúti tö-
megközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jár-
mû hatalomba kerítése bûntette, a Btk. 263/A. §-ának
(1)–(3) bekezdésébe ütközõ visszaélés lõfegyverrel vagy
lõszerrel bûntette, a Btk. 264. §-ába ütközõ visszaélés ra-
dioaktív anyaggal bûntette, a Btk. 264/C. §-ába ütközõ
visszaélés nemzetközi szerzõdés által tiltott fegyverrel
bûntette, a Btk. 270/A. §-ának (3) bekezdésébe ütközõ
közveszéllyel fenyegetés bûntette, a Btk. 274. §-ának
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(1) bekezdésébe ütközõ közokirat-hamisítás bûntette, a
Btk. 282–282/B. §-ába ütközõ visszaélés kábítószerrel
bûncselekmény,

sf) a Btk. 287. §-ába ütközõ haditechnikai eszközök és
szolgáltatások, illetõleg kettõs felhasználású termékek és
technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megsze-
gésének bûntette, a Btk. 303–303/A. §-ába ütközõ pénz-
mosás bûntette, a Btk. 304. §-ába ütközõ pénzhamisítás
bûntette és a Btk. 304/A. §-ába ütközõ pénzhamisítás elõ-
segítésének vétsége,

sg) a bûnszövetségben elkövetett emberi test tiltott fel-
használása [Btk. 173/I. § (3) bekezdés b) pont], emberrab-
lás [Btk. 175/A. § (2) bekezdés a) pont], közérdekû üzem
mûködésének megzavarása [Btk. 260. § (2) bekezdés],
visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel [Btk.
263. § (2) bekezdés b) pont], fegyvercsempészet [Btk.
263/B. § (2) bekezdés b) pont], visszaélés nukleáris létesít-
mény üzemeltetésével [Btk. 264/A. § (2) bekezdés], egye-
di azonosító jel meghamisítása [Btk. 277/A. § (2) bekezdés
b) pont], bélyeghamisítás [Btk. 307. § (3) bekezdés
a) pont], csempészet és vámorgazdaság [Btk. 312. §
(3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés b) pont], készpénz-
helyettesítõ fizetési eszközzel visszaélés [Btk. 313/C. §
(4) bekezdés b) pont, (5) bekezdés b) pont], rablás [Btk.
321. § (3) bekezdés c) pont, (4) bekezdés b) és c) pontjai], il-
letve zsarolás [Btk. 323. § (2) bekezdés a) pontja] bûntette;”

(3) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény 4. §-a a következõ t) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]
„t) felderítés alá vont személy: akivel szemben az

együttmûködõ szervek a szervezett bûnözéssel összefüggõ
bûncselekmény gyanúja miatt felderítõ tevékenységet vé-
geznek.”

(4) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény a 4. §-át követõen a következõ I/A. Feje-
zettel és 4/A–4/H. §-okkal egészül ki:

„I/A. Fejezet

A SZERVEZETT BÛNÖZÉS ELLENI KOORDINÁCIÓ

4/A. § (1) A szervezett bûnözés megelõzésének, meg-
szakításának, felderítésének elõsegítése céljából a szerve-
zett bûnözés elleni fellépés céljából gyûjtött adatok gyûj-
tésének, felhasználásának és ellenõrzésének koordináció-
jáért felelõs szerv (a továbbiakban: szervezett bûnözés el-
leni koordinációs központ)

a) gyûjti az együttmûködõ szervektõl érkezett adato-
kat; megvizsgálja, hogy azok a törvény 4/B–4/C. §-aiban
felsorolt adatcsoportok valamelyikébe tartoznak-e, ellen-
kezõ esetben az adatot a küldõ szerveknek visszaküldi,

b) figyelemmel kíséri, hogy az együttmûködõ szervek-
nél nem folyik-e párhuzamos felderítés, ennek észlelése

esetén az érintett szerveket a párhuzamos felderítésrõl ér-
tesíti,

c) az együttmûködõ szervek megkeresésére, a rájuk vo-
natkozó törvények szerint általuk kezelhetõ adatok köré-
nek figyelembevételével információkat szolgáltat,

d) megvizsgálja, hogy a beérkezett adatra vonatkozóan
más együttmûködõ szervtõl nem érkezett-e információs
igény, és amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak,
az igénylõ szerveknek az adatot továbbítja,

e) az együttmûködõ szervek részérõl érkezett adato-
kat – azok elemzését, értékelését követõen – a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ együttmûködõ szerveknek
küldi meg, az elvégzett elemzõ-értékelõ tevékenység ered-
ményeként – szükség szerint – felderítési cselekményre,
nyomozási cselekményre, intézkedésre tesz javaslatot,

f) figyelemmel kíséri, hogy a beérkezett adathoz kap-
csolható, azt kiegészítõ vagy azzal összefüggõ adat nem
áll-e rendelkezésre, ennek észlelése esetén az érintett
együttmûködõ szerveket az adatok összefüggéseirõl érte-
síti,

g) a szervezett bûnözésben szerepet játszó bûnözõi
csoportok alakulásának és megszûnésének, egymáshoz
való viszonyának figyelemmel kísérésével, jogellenesen
szerzett javaik legalizálását szolgáló vállalkozásaik elem-
zésével segítséget nyújt az ellenük való fellépéshez.

(2) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ a
szervezett bûnözés elleni stratégiai döntések meghozatalá-
nak elõsegítése céljából

a) a rendelkezésre álló adatok elemzésének eredmé-
nyeként személyazonosításra alkalmatlan statisztikai ada-
tok szolgáltatásával segítséget nyújt a szervezett bûnözés
elleni kormányzati döntések meghozatalához,

b) figyelemmel kíséri a szervezett bûnözés terén jelent-
kezõ tendenciákat, új jelenségeket, ezekrõl elemzéseket,
tanulmányokat készít.

(3) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ
részére e törvényben meghatározottak szerint

a) az Országos Rendõr-fõkapitányság,
b) a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata,
c) a Határõrség Országos Parancsnoksága,
d) a Vám- és Pénzügyõrség,
e) a Nemzetbiztonsági Hivatal,
f) az Információs Hivatal,
g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
h) a Katonai Biztonsági Hivatal, és
i) a Katonai Felderítõ Hivatal

szolgáltat adatokat, illetve jogosult onnan adatok igénylé-
sére.

(4) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ
feladatainak ellátása során az együttmûködõ szervek or-
szágos parancsnokai által erre kijelölt központi szerveivel
mûködik együtt.

Adatkezelés

4/B. § (1) A szervezett bûnözés elleni koordinációs köz-
pont az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása
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céljából az együttmûködõ szervek adatszolgáltatásából
származó adatokat, ezen belül a következõ személyes ada-
tokat kezeli:

a) azon felderítés alá vont személy természetes szemé-
lyi azonosító adatait, valamint a személyének azonosításá-
ra alkalmas egyéb adatokat – ide nem értve a személyazo-
nosító, adóazonosító és társadalombiztosító azonosító je-
let, valamint az ujjnyomatot, az arcfényképet és a DNS-t –,
akivel szemben a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûn-
cselekmény gyanúja merül fel;

b) azon személy bûnös kapcsolatainak természetes sze-
mélyi azonosító adatait, valamint a kapcsolat jellegére vo-
natkozó adatokat, akivel szemben a szervezett bûnözéssel
összefüggõ bûncselekmény gyanúja merül fel.

(2) Az együttmûködõ szervek mint adatátadók, a hatás-
körükbe tartozó a szervezett bûnözéssel összefüggõ bûn-
cselekmény felderítése és megelõzése során kezelésükbe
került és a szervezett bûnözés elleni koordinációs központ
törvényes feladatainak ellátásához szükséges adatokat ad-
ják át a szervezett bûnözés elleni koordinációs központ-
nak.

4/C. § (1) A szervezett bûnözés elleni koordinációs köz-
pont az együttmûködõ szervektõl átvett – a szervezett bû-
nözéssel összefüggõ bûncselekményekre vonatko-
zó – adatokat kezeli.

(2) A szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmé-
nyekre vonatkozó adatok alatt a felderítés során felmerült,
illetõleg a gyanúval érintett bûncselekménnyel, az elköve-
tés módszerével és eszközével összefüggõ adatokat – bele-
értve az ezzel összefüggésben szerzett javakra és azok le-
galizálására szolgáló vállalkozásokra és egyéb módsze-
rekre, eszközökre vonatkozó adatokat – kell érteni.

(3) A szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmé-
nyekre vonatkozó adatok az adatot átadó együttmûködõ
szervre irányadó adatkezelési határidõ elteltéig kezelhe-
tõk.

4/D. § (1) Az együttmûködõ szervek a büntetõeljárás el-
rendelését megelõzõen birtokukba került, a szervezett bû-
nözéssel összefüggõ bûncselekményekre vonatkozó ada-
tokat kötelesek késedelem nélkül a szervezett bûnözés el-
leni koordinációs központnak megküldeni. Az adatátadás,
-átvétel tényét az adat átvevõjénél és átadójánál dokumen-
tálni kell.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a nemzetbizton-
sági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 9. §
d) pontjában foglalt feladatkörének ellátása során birtoká-
ba került, szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselekmé-
nyekre vonatkozó adatok körébe esõ információk szolgál-
tatására köteles.

(3) A kötelezõ adatszolgáltatás alól kivételesen, egyedi
esetben, a forrás életének, testi épségének közvetlen ve-
szélyeztetettsége esetén az együttmûködõ szervet irányító
miniszter felmentést adhat.

(4) Az együttmûködõ szerv nemzetbiztonsági vagy ki-
emelt súlyú bûnüldözési érdekre tekintettel az átadott adat

más együttmûködõ szervnek történõ megküldését megtilt-
hatja, korlátozhatja, elõzetes hozzájárulásához kötheti.

(5) A megküldött adattal összefüggésben közölni kell:
a) az adatszolgáltató szerv megnevezését,
b) az adatkezelés jogalapját, határidejét, valamint a ha-

táridõ módosulását,
c) az adat keletkezésének idejét, valamint azt, hogy az

adat titkos információgyûjtés eredménye-e vagy sem,
d) az adat ellenõrzöttségét, továbbá hogy az tényeken,

becsléseken, következtetéseken alapul-e,
e) a felhasználás korlátozására vonatkozó tájékozta-

tást.
4/E. § (1) Az együttmûködõ szerv, valamint a Legfõbb

Ügyészség szervezett bûnözéssel összefüggõ bûncselek-
mények miatti büntetõeljárás megindításának kezdemé-
nyezésérõl, illetve a büntetõeljárás megindításának, vala-
mint megszüntetésének tényérõl, továbbá a büntetõeljárás
alapjául szolgáló bûncselekmény minõsítésének megvál-
tozásáról a szervezett bûnözés elleni koordinációs közpon-
tot tájékoztatja.

(2) A büntetõeljárás megindítását követõen az együtt-
mûködõ szervtõl és a Legfõbb Ügyészségtõl a szervezett
bûnözés elleni koordinációs központ az adattal érintett
bûncselekmény miatti büntetõeljárás megindításának té-
nyére, illetve az eljáró hatóságra vonatkozóan igényelhet
adatokat, amelyek alapján az együttmûködõ szerv a tör-
vényben meghatározott adatkörben köteles adatszolgálta-
tást teljesíteni.

4/F. § (1) Az együttmûködõ szervek, valamint a Leg-
fõbb Ügyészség törvényben meghatározott felderítési és
nyomozási feladataik ellátása céljából a rájuk vonatkozó
törvény alapján általuk kezelhetõ adatok körét illetõen, a
konkrét cél megjelölésével a szervezett bûnözés elleni
koordinációs központtól adatot igényelhetnek.

(2) Az igénylõ kérheti az adatnak meghatározott szem-
pontok szerinti elemzését, értékelését is.

(3) Az együttmûködõ szerv kérésére – e törvény, vala-
mint az adatigénylõre vonatkozó törvény keretei között – a
szervezett bûnözés elleni koordinációs központ adatot
szolgáltat.

4/G. § (1) Az átvett adatok jogszerû kezeléséért az átve-
võ szerv tartozik felelõsséggel.

(2) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ
által kezelt adatot haladéktalanul törölni kell, ha

a) a törvény 4/C. §ának (3) bekezdésében meghatáro-
zott adatkezelési idõ letelt,

b) bíróság vagy az adatvédelmi biztos az adatvédelmi
eljárás során az adat törlését elrendelte,

c) az adat kezelése szükségtelen vagy jogellenes.
(3) Az adatkezeléssel érintett személynek a róla kezelt

adatok megismerésére irányuló kérelmének teljesítését a
szervezett bûnözés elleni koordinációs központ bûnüldö-
zési, illetve nemzetbiztonsági érdekbõl megtagadhatja.

4/H. § (1) A szervezett bûnözés elleni koordinációs köz-
pont személyi állományából adatvédelmi felelõst kell kije-
lölni.
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(2) A szervezett bûnözés elleni koordinációs központ
vezetõje az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
1995. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés z) pontja alapján
minõsítésre jogosult személy, gyakorolja az ezzel kapcso-
latos jogokat és kötelezettségeket.”

(5) A szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény 62. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
kijelölje a szervezett bûnözés elleni koordinációs közpon-
tot, valamint rendeletben megállapítsa a mûködésére, sze-
mélyi állományára, valamint az együttmûködésben részt-
vevõk jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletes sza-
bályokat.”

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszo-
nyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdés
h) pontjában a „Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs
Központnál” szövegrész helyébe a „szervezett bûnözés el-
leni fellépés céljából gyûjtött adatok gyûjtésének, felhasz-
nálásának és ellenõrzésének koordinációjáért felelõs
szervnél” szöveg lép.

153. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ-
ról szóló 2000. évi CXXVI. törvény és a Szervezett Bûnö-
zés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi
CXXVI. törvény módosításáról szóló 2006. évi
XXVII. törvény.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMI VEZETÕKET NEVESÍTÕ EGYES
TÖRVÉNYI RENDELKEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA

154. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a tisz-
tességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilal-
máról szóló 1996. évi LVII. törvény 42. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Gazdasági Versenyhivatal elnökét a miniszter,
elnökhelyetteseit az államtitkár illetményével azonos díja-
zás, illetve juttatások illetik meg azzal, hogy az elnök ve-
zetõi illetménypótléka alapilletményének 110%-a, az el-
nökhelyettesek vezetõi illetménypótléka az alapilletmé-
nyük 100%-a, illetve az elnök és az elnökhelyettesek illet-
ménykiegészítése az alapilletményük 80%-a. A Verseny-
tanács tagjának alapilletménye a köztisztviselõi illetmény-
alap tízszerese, vezetõi illetménypótléka az alapilletmé-
nyének 80%-a.”

155. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg:
a) az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi

XXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében a „helyettes ál-

lamtitkárt” szövegrész helyébe a „szakállamtitkárt” szö-
veg,

b) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló
1990. évi LV. törvény 12. § (2) bekezdésében a „vagy poli-
tikai államtitkár” szövegrész helyébe a „vagy államtitkár”
szöveg,

c) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 33/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „helyet-
tes államtitkár” szövegrész helyébe a „szakállamtitkár”
szöveg,

d) az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló
1993. évi LIX. törvény 3. § (3) bekezdésében a „helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe a „szakállamtitkár” szö-
veg, 9. § (1) bekezdésében az „a közigazgatási államtit-
kárt” szövegrész helyébe az „az államtitkárt” szöveg, 28. §
(5) bekezdésében a „helyettes államtitkáréval” szövegrész
helyébe a „szakállamtitkáréval” szöveg,

e) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény 30/O. § (1) bekezdésében a
„helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „szakállam-
titkár” szöveg,

f) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
1995. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdés q) pontjában a
„Miniszterelnöki Hivatal vezetõje, politikai államtitkára”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter” szöveg, 6. § (3) bekezdésében a „helyettes állam-
titkárt” szövegrész helyébe a „szakállamtitkárt” szöveg,

g) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 69. § (4) bekezdés a) pontjában, 2. számú
melléklet 3. pontjában a „helyettes államtitkárok” szöveg-
rész helyébe a „szakállamtitkárok” szöveg,

h) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-
vény 32. § (10) bekezdésében a „helyettes államtitkáréval”
szövegrész helyébe a „szakállamtitkáréval” szöveg, 39. §
(1) bekezdésében az „a közigazgatási államtitkár” szöveg-
rész helyébe az „az államtitkár” szöveg, 69. § (1) bekezdé-
sében a „helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a
„szakállamtitkár” szöveg,

i) a nemzeti hírügynökségrõl szóló 1996. évi
CXXVII. törvény 6. § (4) bekezdésében a „politikai állam-
titkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, szakállamtit-
kár” szöveg,

j) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 101. § (2) bekezdésében a „he-
lyettes államtitkárral” szövegrész helyébe a „szakállamtit-
kárral” szöveg,

k) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
12. § (1) bekezdés d) pontjában a „helyettes államtitkár”
szövegrész helyébe a „szakállamtitkár” szöveg,

l) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Ország-
gyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfel-
sõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló
2000. évi XXXIX. törvény 10. § (4) bekezdésében a
„helyettes államtitkári” szövegrész helyébe a „szakállam-
titkári” szöveg, az „a közigazgatási államtitkárra, illetõleg
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a helyettes államtitkárra” szövegrész helyébe az „az állam-
titkárra, illetõleg a szakállamtitkárra” szöveg,

m) az Országgyûlés és a Kormány európai uniós
ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi
LIII. törvény 4. § (3) bekezdésében a „vagy politikai ál-
lamtitkár” szövegrész helyébe a „vagy államtitkár” szö-
veg,

n) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 63. § (1) bekezdés e) pontjában az
„a politikai államtitkár” szövegrész helyébe az „az állam-
titkár” szöveg, 65. § (3) bekezdésében a „politikai államtit-
kára” szövegrész helyébe az „államtitkára” szöveg,
96. §-ában, 100. § (3) és (4) bekezdésében a „közigazgatá-
si államtitkár” szövegrész helyébe a „szakirányításra jogo-
sult személy” szöveg, 97. § (2) bekezdésében a „közigaz-
gatási államtitkárnak” szövegrész helyébe a „szakirányí-
tásra jogosult személy” szöveg, a „Honvédelmi Miniszté-
rium fõosztályai és csoportfõnökségei” szövegrész helyé-
be a „honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 100. § (1) bekezdésében a „Honvédel-
mi Minisztérium” szövegrészek helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
100. § (1) és (2) bekezdésében a „közigazgatási államtit-
kár” szövegrész helyébe a „miniszter által kijelölt sze-
mély” szöveg, 101. § (5) bekezdésében a „közigazgatási
államtitkárral” szövegrész helyébe a „szakirányításra jo-
gosult személlyel” szöveg, 110. § (1) bekezdésében a
„Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára”
szövegrész helyébe a „szakirányításra jogosult személy”
szöveg
lép.

156. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi

XXIII. törvény 32. § (1) bekezdésében a „Miniszterelnöki
Hivatal közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg,

b) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 8. § (2) bekezdés ab) pontjában a
„miniszter, illetve politikai államtitkár” szövegrész helyé-
be a „miniszter” szöveg, 8. § (7) bekezdés a) pontjában az
„államtitkár, helyettes államtitkár, illetve államtitkári, he-
lyettes államtitkári jogállású” szövegrész helyébe az „álla-
mi” szöveg,

c) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. tör-
vény 21. § c) pontjában a „politikai államtitkár” szöveg-
rész helyébe a „szakállamtitkár” szöveg,

d) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. §
(4) bekezdésében az „a köztisztviselõkre” szövegrész he-
lyébe az „az állami vezetõkre” szöveg, 202. § c) pontjában
a „helyettes államtitkár” szövegrész helyébe a „szakállam-
titkár” szöveg, 245/K. § (1) bekezdésében az „ , a fegyve-
res szervek államtitkári illetményre és juttatásra jogosult
vezetõi esetében pedig a Ktv. 31/A. § (3) bekezdésének
rendelkezéseit is megfelelõen alkalmazni kell” szövegrész

helyébe a „kell megfelelõen alkalmazni” szöveg, 253. §
(1) bekezdés d) pontjában a „helyettes államtitkári jutta-
tásra jogosult vezetõ” szövegrész helyébe az „az országos
parancsnok helyettese” szöveg, 253. § (1) bekezdés
e) pontjában az „államtitkári juttatásra jogosult vezetõ”
szövegrész helyébe az „az országos parancsnok” szöveg,

e) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a tár-
sadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény 9/B. § (6) bekezdés b) pontjá-
ban a „vagy politikai államtitkár” szövegrész helyébe az
„ , államtitkár vagy szakállamtitkár” szöveg,

f) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Ország-
gyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfel-
sõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló
2000. évi XXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében a „köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
szerint megállapított, fõtisztviselõvé kinevezett közigaz-
gatási államtitkár illetményének 1,5-szerese” szövegrész
helyébe a „miniszter alapilletményének 2,5-szerese” szö-
veg,

g) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében az „a köztisztviselõkre” szö-
vegrész helyébe az „az állami vezetõkre” szöveg,

h) az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének
feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 9. §
(1) bekezdésben az „államtitkár” szövegrész helyébe az
„államtitkár, szakállamtitkár” szöveg,

i) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek
jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (2) bekez-
dés d) pontjában a „politikai, közigazgatási vagy helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe az „államtitkár, szak-
államtitkár” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény

17. § (2) bekezdésében az „ , akadályoztatása esetén jog-
körét a közigazgatási államtitkár gyakorolja” szövegrész,

b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. §
(2) bekezdés a) pontjában a „minisztériumi hivatalok,”
szövegrész, 42. § (4) bekezdésében a „(közigazgatási ál-
lamtitkár, helyettes államtitkár)” szövegrész,

c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 46. § (4) bekezdésében a „(közigazgatási államtitkár,
helyettes államtitkár)” szövegrész,

d) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 53. § (4) bekez-
désében az „a (3) bekezdés a) pontjában megjelölteket a
politikai államtitkár,” szövegrész
hatályát veszti.

157. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a
Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény
27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásról szóló
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1997. évi X. törvény 3/A. §-ában az „az 1997. évi
LXXIX.” szövegrész helyébe az „a Kormány tagjai és ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló” szöveg lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 23. § (7) bekez-
dés c) pontjában, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az
ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény
20. § (1) bekezdés e) pontjában, az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 18/F. § (5) bekezdésében az
„1997. évi LXXIX.” szövegrész hatályát veszti.

HARMADIK RÉSZ

A MINISZTEREKET NEVESÍTÕ RENDELKEZÉSEK
MÓDOSÍTÁSA ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Módosító rendelkezések (törvényerejû rendeletek)

158. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a
Román Népköztársasággal az egyenesadók, valamint az
öröklési illetékek tekintetében a kettõs adóztatás elhárítása
tárgyában Budapesten az 1948. évi augusztus hó 28. nap-
ján kelt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1949. évi 16. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában az „a pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kultúrnövényeknek a kártevõk és betegségek elleni

védelmérõl a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Köz-
társaság között Budapesten, az 1949. évi október hó 29.
napján kötött egyezmény közzétételérõl szóló 1951. évi
5. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „földmûvelésügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „növényvédelemért felelõs
miniszter” szöveg,

b) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásá-
ról, valamint a személyi jog egyes kérdéseinek szabályo-
zásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejû rendelet 50. §
(2) bekezdésében az „igazságügyminiszterrel” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszterrel” szöveg, „a
belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi
ügyekért felelõs miniszter” szöveg, 60. §-ában az „igaz-
ságügyminiszteri” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter általi” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasz-

nálásának elnyomása tárgyában, New Yorkban, 1950. évi
március hó 21. napján kelt nemzetközi egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1955. évi 34. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „belügyminiszter és az igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter és az
igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) az egyes korábbi Kábítószer Egyezmények módosí-
tása tárgyában New Yorkban, 1946. évi december hó
11-én kelt jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1956. évi
6. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belügyminiszter és az
igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért
felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

c) a Nemzetközi Hûtéstechnikai Intézet tárgyában
Párizsban, 1954. évi december hó 1. napján kelt nemzetkö-
zi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1956. évi 12. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „élelmi-
szer-ipari miniszter” szövegrész helyébe az „élelmiszer-
iparért felelõs miniszter” szöveg, a „közlekedés- és posta-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért fele-
lõs miniszter” szöveg, a „kohó- és gépipari miniszter, vala-
mint a vegyipari és energiaügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe az „az iparügyekért felelõs miniszter és az energia-
politikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén
való védelme tárgyában Hágában, 1954. évi május hó
14. napján kelt nemzetközi egyezmény, valamint az ahhoz
csatolt jegyzõkönyv (a kulturális javak háború idején meg-
szállott területrõl való kivitelének tilalma tárgyában) kihir-
detésérõl szóló 1957. évi 14. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „mûvelõdésügyi miniszter” szövegrész helyé-
be a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

e) az Egyesült Nemzetek kiváltságairól és mentessé-
geirõl New Yorkban, 1946. évi február hó 13. napján kelt
nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1957. évi
15. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

f) a Közúti Kereskedelmi Jármûvek Ideiglenes Behoza-
talára, a Szállítótartályokra és a Magánhasználatra szolgá-
ló Vízijármûvek és Légijármûvek Ideiglenes Behozatalára
vonatkozó, Genfben 1956. évi május hó 18. napján kelt
nemzetközi Vámegyezmények kihirdetésérõl szóló
1957. évi 30. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külkeres-
kedelmi miniszter a közlekedés- és postaügyi miniszter-
rel” szövegrész helyébe a „külgazdaságért felelõs minisz-
ter a közlekedésért felelõs miniszterrel” szöveg,

g) 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 „a mûvelõdésügyi mi-
niszterrel és a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszterrel
és az adópolitikáért felelõs miniszterrel”, az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

h) az Áruminták és kereskedelmi propagandaanyagok
behozatalának megkönnyítésére vonatkozó, Genfben,
1952. évi november hó 7. napján kelt nemzetközi egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1957. évi 59. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában a „külkereskedelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „külgazdaságért felelõs miniszter” szöveg,
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i) a Polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek mó-
dosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépésérõl
és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejû rendelet
21. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Párizsban, 1948. évi november hó 19-én kelt kábí-
tószerjegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1958. évi 11. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „belügyminiszter és az
igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért
felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztár-
saság között az államhatár rendjének szabályozása tárgyá-
ban 1956. évi október hó 13. napján Prágában aláírt szer-
zõdés kihirdetésérõl szóló 1958. évi 15. törvényerejû ren-
delet 3. §-ban a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„határrendészetért felelõs miniszter” szöveg,

l) a rabszolgaságra vonatkozóan Genfben, 1926. évi
szeptember hó 25. napján kelt Egyezmény módosítása tár-
gyában New Yorkban, 1953. évi december hó 7. napján
kelt Jegyzõkönyv és Melléklete, továbbá a rabszolgaság, a
rabszolga kereskedés, valamint a rabszolgasághoz hasonló
intézmények és gyakorlatok eltörlése tárgyában Genfben,
1956. évi szeptember hó 7. napján kelt Kiegészítõ Egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1958. évi 18. törvényerejû ren-
delet 3. § (2) bekezdésében a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

m) az életnek a tengeren való oltalma tárgyában
1948. évi június hó 10-én Londonban kötött egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1958. évi 32. törvényerejû rendelet
2. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg,

n) a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége között a vámkérdésekben tör-
ténõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról
Budapesten, az 1958. évi július hó 21. napján aláírt egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1958. évi 36. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában az „a külkereskedelmi miniszter” szöveg-
rész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg,

o) a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és
bûnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, 1958. évi jú-
lius hó 15. napján aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1958. évi 38. törvényerejû rendelet 3. §-ában és 4. §-ában
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

p) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság Kormánya között a fertõzõ be-
tegségek megelõzése és leküzdése tárgyában Belgrádban,
1957. évi november hó 20. napján aláírt egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1959. évi 2. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe
az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

q) a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársa-
ság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tár-
gyában Bukarestben 1958. évi október hó 7. napján aláírt
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1959. évi 19. törvényerejû
rendelet 3. §-ában és 4. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

r) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaság Kormánya között állampolgá-
raik szociális biztonságával kapcsolatos kérdések rendezé-
se tárgyában Budapesten, az 1957. évi október hó 7. nap-
ján kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló 1959. évi
20. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „munkaügyi minisz-
ter, az egészségügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Or-
szágos Tanácsával egyetértésben” szövegrész helyébe a
„nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, az egészségbiztosí-
tásért felelõs miniszter, a szociál- és családpolitikáért fele-
lõs miniszter és a foglalkoztatáspolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

s) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabá-
lyozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó 9. nap-
ján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1959. évi 32. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában az „az Országos Vízügyi Fõ-
igazgatóság vezetõje” szövegrész helyébe az „a vízgazdál-
kodásért felelõs miniszter” szöveg,

t) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Köztár-
saság között szociálpolitikai együttmûködésrõl Budapes-
ten az 1959. évi január hó 30. napján kötött egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1959. évi 41. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „munkaügyi miniszter az egészségügyi minisz-
terrel és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetér-
tésben” szövegrész helyébe a „szociál- és családpolitikáért
felelõs miniszter, az egészségbiztosításért felelõs minisz-
ter, a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter és a nyug-
díjpolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztár-

saság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tár-
gyában, Budapesten, 1959. évi március hó 6. napján aláírt
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1960. évi 5. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki
Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1959. évi ápri-
lis hó 11. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1960. évi 7. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „kül-
ügyminiszterrel egyetértésben a mûvelõdésügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter-
rel egyetértésben a kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

c) a gépjármû alkatrészek és tartozékok minõségének
jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásá-
ról és a minõségi jóváhagyás kölcsönös elismerésérõl
szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt többoldalú
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nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1960. évi
21. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „– a kohó- és gép-
ipari miniszterrel egyetértésben – a közlekedés- és posta-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért fe-
lelõs miniszterrel egyetértésben a közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és az Albán Népköztársa-
ság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tár-
gyában Tiranában 1960. évi január hó 12. napján aláírt
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1960. évi 25. törvényerejû
rendelet 3. §-ában és 4. §-ában az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai

Köztársaság Kormánya között Conakryban az 1960. évi
január hó 12. napján kötött kulturális egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1961. évi 5. törvényerejû rendelet 3. §-ában a
„külügyminiszterrel egyetértésben a mûvelõdésügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszterrel egyetértésben a kultúráért felelõs miniszter”
szöveg,

b) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának
XII. ülésszakán Szófiában 1959. évi december hó 14. nap-
ján az állategészségügy terén történõ együttmûködésrõl
aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1961. évi 8. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a földmûve-
lésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az állategész-
ségügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának

XII. ülésszakán, Szófiában 1959. december 14-én aláírt, a
zárszolgálat, valamint a növények kártevõktõl és betegsé-
gektõl való védelme terén történõ együttmûködésrõl szóló
nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1962. évi
3. törvényerejû rendelet 3. §-ában és 4. § (3) bekezdésében
az „a földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„a növényvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Buka-
restben, 1958. január 29. napján kötött egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1962. évi 9. törvényerejû rendelet
3. §-ában és 4. § (2) bekezdésében az „a földmûvelésügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „a halgazdálkodásért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

c) a külföldi választottbírósági határozatok elismerésé-
rõl és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június
10-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1962. évi
25. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „– a külkereskedel-
mi miniszterrel egyetértésben – az igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg
lép.

159. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság
között a Rádió, Televízió, Film, Színházmûvészet és Hír-
szolgálat területén való együttmûködés tárgyában, Bag-
dadban, 1961. október 11-én létrejött egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1963. évi 3. törvényerejû rendelet 4. §-ában
az „a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala” szövegrész
helyébe az „a kultúráért felelõs miniszter és a mûsorszol-
gáltatási szabályozás elõkészítéséért felelõs miniszter”
szöveg,

b) a Genfben, 1950. évi szeptember hó 16. napján kelt,
a nemzetközi fõútvonalak építésére vonatkozó Nyilatko-
zat kihirdetésérõl szóló 1963. évi 7. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

c) a kiállításon, vásáron, kongresszuson, vagy hasonló
esemény alkalmával bemutatandó, vagy felhasználandó
áruk behozatalánál engedélyezett kedvezményekre, vala-
mint a munkaeszközök vámelõjegyzésben történõ behoza-
talára vonatkozóan Brüsszelben, 1961. június 8-án létre-
jött vámegyezmények kihirdetésérõl szóló 1963. évi 8. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külkereskedelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „külgazdaságért felelõs minisz-
ter és az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Indiai
Köztársaság Kormánya között New Delhiben, az 1962. évi
március hó 30. napján kötött kulturális együttmûködési
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1963. évi 11. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „külügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság Kormánya között a határsáv-
forgalom szabályozása tárgyában Prágában, 1962. évi ok-
tóber hó 16-án megkötött egyezmény kihirdetésérõl szóló
1963. évi 15. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs
miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás terüle-
tén való együttmûködés tárgyában Budapesten, az 1962.
december 20-án kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló
1963. évi 16. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „munka-
ügyi miniszter az egészségügyi miniszterrel és a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsával egyetértésben” szövegrész
helyébe a „szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter,
az egészségbiztosításért felelõs miniszter, a foglalkozta-
táspolitikáért felelõs miniszter és a nyugdíjpolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Koreai
Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya között az
egészségügyi együttmûködés tárgyában Budapesten,
1963. évi március hó 29. napján aláírt egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1963. évi 20. törvényerejû rendelet 3. §-ában
az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,
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h) a nemzetközi fuvarozásnál használatos rakodólapok
vámkezelésérõl Genfben, 1960. december 9-én kelt euró-
pai egyezmény kihirdetésérõl szóló 1963. évi 23. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külkereskedelemi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „külgazdaságért felelõs minisz-
ter” szöveg,

i) a Kiadványok Nemzetközi Cseréjérõl, valamint a Hi-
vatalos Kiadványok és Hatósági Irományok Államok Kö-
zötti Cseréjérõl szóló egyezmények kihirdetésérõl szóló
1963. évi 30. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében
az „– a külügyminiszterrel egyetértésben – a mûvelõdés-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a kultúráért felelõs
miniszter a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértés-
ben” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a turistaforgalom vámkönnyítéseirõl szóló, New

Yorkban 1954. június 4-én kelt Egyezmény, valamint az
Egyezmény Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl
szóló 1964. évi 2. törvényerejû rendelet 4. §-ában a „kül-
kereskedelemi miniszter” szövegrész helyébe a „külgaz-
daságért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi
Népköztársaság között Belgrádban, 1963. február 20-án
aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1964. évi
3. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

c) a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodásról
szóló, Genfben 1961. április 21-én kelt Európai Egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1964. évi 8. törvényerejû rende-
let 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter – a kül-
kereskedelmi miniszterrel egyetértésben –” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) az oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni
küzdelemrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1964. évi 11. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „a mûve-
lõdésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatásért
felelõs miniszter” szöveg,

e) a nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó egyes jog-
szabályok egységesítése tárgyában Varsóban, 1929. októ-
ber 12-én aláírt egyezmény módosításáról Hágában,
1955. évi szeptember 28-án kelt jegyzõkönyv kihirdetésé-
rõl szóló 1964. évi 19. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekez-
désében az „a közlekedés- és postaügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe az „a közlekedésért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Genfben, 1930. június 7-én megkötött váltójogi

egyezmények kihirdetésérõl szóló 1965. évi 1. tör-
vényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter, hogy a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszter, hogy a pénz-,

tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter-
rel” szöveg,

b) a Genfben, 1931. március 19-én megkötött csekkjo-
gi egyezmények kihirdetésérõl szóló 1965. évi 2. tör-
vényerejû rendelet 5. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter, hogy a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszter, hogy a pénz-,
tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter-
rel” szöveg,

c) a New-Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes
Kábítószer Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1965. évi
4. törvényerejû rendelet 6. § (2) bekezdésében az „az ügy-
kör szerint érdekelt miniszterekkel egyetértésben a kül-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „a feladatkörükben
érintett miniszterekkel egyetértésben a külpolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) a gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott ha-
tározatok elismerésérõl és végrehajtásáról szóló, Hágában,
1958. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
1965. évi 7. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák
Szövetségi Kormány között Budapesten, 1964. évi no-
vember hó 11. napján kötött állat-egészségügyi egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1965. évi 9. törvényerejû rende-
let 3. § (2) bekezdésében az „a földmûvelésügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „az állategészségügyért felelõs mi-
niszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és
az ezzel összefüggõ kérdések szabályozásáról Budapes-
ten, 1964. október 31-én aláírt szerzõdés kihirdetésérõl
szóló 1965. évi 10. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „határrendészetért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a közös államhatáron elõforduló események kivizs-
gálásával kapcsolatos eljárásról Budapesten, 1964. októ-
ber 31-én aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1965. évi
11. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs miniszter”
szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nemzetkö-
zi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten 1964. évi októ-
ber hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1965. évi 16. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság kö-
zött Brüsszelben 1965. február 11-én aláírt kulturális
együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1965. évi 18. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „Kulturális
Kapcsolatok Intézetének elnöke” szövegrész helyébe a
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„kultúráért felelõs miniszter és az oktatásért felelõs mi-
niszter” szöveg,

j) a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április
18-án aláírt nemzetközi szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1965. évi 22. törvényerejû rendelet 4. §-ában a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az áruk elõjegyzési eljárásban való behozatalához

szükséges, Brüsszelben 1961. december 6-án kötött
A. T. A.-igazolványról, valamint a kereskedelmi minták
E. C. S. igazoló füzeteire vonatkozó, Brüsszelben 1956.
március 1-jén megkötött és a Vámegyüttmûködési Tanács
ajánlására 1960. június 15-én módosított Vámegyezmé-
nyek kihirdetésérõl szóló 1966. évi 5. törvényerejû rende-
let 3. §-ában a „külkereskedelmi miniszter – a pénzügymi-
niszterrel egyetértésben –” szövegrész helyébe a „külgaz-
daságért felelõs miniszter az adópolitikáért felelõs minisz-
terrel egyetértésben” szöveg,

b) a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. már-
cius 1-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló
1966. évi 8. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

c) a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialista
Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Német Demok-
ratikus Köztársaság, a Magyar Népköztársaság és a Szov-
jet Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormányai
között a közúti gépjármûvel lebonyolított nemzetközi áru-
fuvarozás vámkezelésérõl Prágában, 1965. november
19-én megkötött egyezmény kihirdetésérõl szóló 1966. évi
9. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

d) Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel
Népköztársaság Kormánya között a nemzetközi gépjár-
mû-fuvarozás tárgyában Budapesten, 1965. évi július hó
18. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1966. évi
10. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közlekedés- és pos-
taügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be a „közlekedésért felelõs miniszter és az adópolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság
között Budapesten 1965. szeptember 21-én aláírt mûsza-
ki-tudományos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1966. évi 24. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a
Kulturális Kapcsolatok Intézete elnöke” szövegrész helyé-
be az „a feladatkörükben érintett miniszterekkel egyetér-
tésben a tudománypolitika koordinációjáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Etióp
Császárság Kormánya között a területeik közötti és az azo-
kon túli légi járatok tárgyában Addis Abebában 1965. má-
jus 25-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1966. évi

25. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közlekedés- és pos-
taügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság Kormánya és Etiópia
Császári Kormánya között Addis-Abebában 1965. május
25-én aláírt kulturális, tudományos és oktatásügyi együtt-
mûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1966. évi 28. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „Kulturális
Kapcsolatok Intézete elnöke” szövegrész helyébe a „kul-
túráért felelõs miniszter és az oktatásért felelõs miniszter”
szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és a Tanzánia Egyesült
Köztársaság között Dar es-Salaamban az 1966. február
15-én aláírt kulturális és tudományos együttmûködésrõl
szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 1966. évi 32. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában az „az érdekelt miniszterek-
kel egyetértésben a Kulturális Kapcsolatok Intézete Elnö-
ke” szövegrész helyébe az „a feladatkörükben érintett mi-
niszterekkel egyetértésben a kultúráért felelõs miniszter”
szöveg
lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság

között Budapesten 1966. május 25-én aláírt kulturális és
tudományos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1967. évi 1. törvényerejû rendelet 3. §-ában a
„Kulturális Kapcsolatok Intézete elnöke” szövegrész he-
lyébe a „kultúráért felelõs miniszter és az oktatásért felelõs
miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság
között Budapesten 1966. július 28-án aláírt mûszaki-tudo-
mányos együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1967. évi 4. törvényerejû rendelet 3. §-ában a
„Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnöke” szövegrész
helyébe a „tudománypolitika koordinációjáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság
között Budapesten 1966. július 28-án aláírt kulturális
együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1967. évi 5. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „Kulturális
Kapcsolatok Intézetének elnöke” szövegrész helyébe a
„kultúráért felelõs miniszter és az oktatásért felelõs mi-
niszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársa-
ság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tár-
gyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1967. évi 6. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia

Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuva-
rozás tárgyában Budapesten, 1966. évi október hó 8. nap-
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ján aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1967. évi
12. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közlekedés- és pos-
taügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be a „közlekedésért felelõs miniszter és az adópolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Tanzániai
Egyesült Köztársaság Kormánya között Budapesten 1965.
szeptember 8-án aláírt „Kereskedelmi Megállapodás”, va-
lamint Dar Es Salaamban 1966. február 15-én aláírt „Mû-
szaki és Tudományos Együttmûködési és Kölcsönös Se-
gítségnyújtási Megállapodás” kihirdetésérõl szóló
1967. évi 15. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külkeres-
kedelmi miniszter” szövegrész helyébe a „külgazdaságért
felelõs miniszter és a tudománypolitika koordinációjáért
felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a
nemzetközi gépjármûközlekedés tárgyában Budapesten,
1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1967. évi 17. törvényerejû rendelet 3. §-ában
a „közlekedés- és postaügyi miniszter, a pénzügyminisz-
ter, valamint a mezõgazdasági és élelmezésügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter
és az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Ki-
rályság Kormánya között a kereskedelmi jármûvekkel
végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában
Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megál-
lapodás kihirdetésérõl szóló 1967. évi 18. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „közlekedés- és postaügyi miniszter és
a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

e) a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kiváltságai-
ról és mentességeirõl Bécsben, 1959. július 1-jén létrejött
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1967. évi 22. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

f) az Egyesült Nemzetek szakosított intézményeinek
kiváltságairól és mentességeirõl New Yorkban 1947. no-
vember 21-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1967. évi 23. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az ok-
iratokról Bécsben, az 1965. évi április hónap 9. napján alá-
írt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1967. évi 24. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a hagyatéki ügyek szabályozásáról Bécsben, az
1965. évi április hó 9. napján aláírt szerzõdés kihirdetésé-
rõl szóló 1967. évi 25. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekez-

désében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó
10. napján Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetésérõl
szóló 1967. évi 26. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdé-
sében a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „postaügyért felelõs miniszter” szöveg,

j) a nemzetközi ágazati gazdasági együttmûködési
szervezetek jogállásáról és kiváltságairól Varsóban 1966.
szeptember 9-én elfogadott egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1967. évi 30. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „kül-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti ide-
genforgalmi együttmûködés tárgyában Belgrádban
1966. évi május hó 11. napján aláírt egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 1967. évi 32. törvényerejû rendelet 3. §-ában a
„belkereskedelmi miniszter” szövegrész helyébe a „turiz-
musért felelõs miniszter” szöveg,

l) a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság
között Budapesten 1966. július 28-án aláírt konzuli egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1967. évi 33. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

160. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv

Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között az
egészségügyi együttmûködés tárgyában Budapesten
1966. évi szeptember hó 26. napján aláírt egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1968. évi 1. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe
az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a transzferábilis rubelben lebonyolódó sokoldalú el-
számolások, valamint a Nemzetközi Gazdasági Együttmû-
ködési Bank megalapítása tárgyában Moszkvában 1963.
október 22-én aláírt Egyezmény és a Nemzetközi Gazda-
sági Együttmûködési Bank Alapszabályának kihirdetésé-
rõl szóló 1968. évi 2. törvényerejû rendelet 3. §-ában a
„pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetközi
pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Egyesült
Arab Köztársaság Kormánya között az egészségügyi
együttmûködés tárgyában Kairóban 1965. évi június hó
17. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1968. évi
9. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „egészségügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román
Szocialista Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi
együttmûködés tárgyában Budapesten, 1967. évi szeptem-
ber hó 26. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
1968. évi 10. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belkeres-
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kedelmi miniszter” szövegrész helyébe a „turizmusért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és India Kor-
mánya között a légijáratok tárgyában Új-Delhiben,
1966. évi február hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1968. évi 11. törvényerejû rendelet 3. §-ában
a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyé-
be a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság Kormánya és Kuwait Ál-
lam Kormánya között Budapesten 1966. július 27-én aláírt
kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1968. évi 12. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a
Kulturális Kapcsolatok Intézetének elnöke” szövegrész
helyébe az „a feladatkörükben érintett miniszterekkel
egyetértésben a kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság
között a légiszállítás tárgyában Nicosiában, 1964. évi jú-
nius 2. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1968. évi 18. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közle-
kedésért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között a polgári eljárásra vonatko-
zó, Hágában 1954. évi március hó 1. napján kelt egyez-
mény (1966. évi 8. tvr.) alkalmazásának megkönnyítésérõl
szóló, az 1968. évi március hó 17-én aláírt megállapodás
kihirdetésérõl szóló 1968. évi 23. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Finn Köz-
társaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás
tárgyában Helsinkiben, 1967. évi november hó 10. napján
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1968. évi 24. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „közlekedés- és postaügyi
miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter és az adópolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Vietnami
Demokratikus Köztársaság Kormánya között az egészség-
ügyi együttmûködés tárgyában Hanoiban, az 1967. évi de-
cember hó 20. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1968. évi 26. törvényerejû rendelet 3. §-ában az
„egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyért felelõs miniszter” szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török
Köztársaság Kormánya között Ankarában, 1966. évi jú-
nius hó 28. napján aláírt légügyi egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1968. évi 28. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „köz-
lekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

l) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román
Szocialista Köztársaság Kormánya között a vámügyekben
történõ együttmûködésrõl Bukarestben 1968. február
1-jén megkötött Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1968. évi
29. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „a pénzügyminisz-

ter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

m) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Olasz
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti sze-
mély- és árufuvarozás tárgyában Rómában, 1968. évi már-
cius hó 1. napján aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló
1968. évi 31. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

n) a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövet-
ség között a menetrendszerû légiközlekedés tárgyában Bu-
dapesten, 1967. évi július hó 19. napján aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1968. évi 34. törvényerejû rendelet
3. § (3) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista

Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyrõl
szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1969. évi 1. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

b) a Vámegyüttmûködési Tanács létrehozásáról szóló,
Brüsszelben 1950. december 15-én megkötött nemzetközi
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1969. évi 2. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter és a
külkereskedelmi miniszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter és a külgazdaságért felelõs
miniszter” szöveg,

c) a faji megkülönböztetés valamennyi formájának ki-
küszöbölésérõl New Yorkban 1965. december 21-én elfo-
gadott nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló
1969. évi 8. törvényerejû rendelet 4. §-ában a „külügymi-
niszter és az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszter és az igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) a New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi
államok átmenõ kereskedelmérõl szóló Egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1969. évi 10. törvényerejû rendelet 5. §
(2) bekezdésében a „külkereskedelmi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „külgazdaságért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársa-
ság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegélyrõl
szóló, Budapesten az 1968. évi november hó 22. napján
aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1969. évi 11. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Csá-
szárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május
hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1969. évi 12. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „mû-
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velõdésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért
felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság
között a légiszállítások tárgyában Budapesten, 1968. évi
június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1969. évi 13. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közle-
kedésért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai

Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttmû-
ködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1969. évi 16. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „egészségügyi miniszter” szövegrész
helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai
Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az
1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1969. évi 21. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „mûvelõdésügyi miniszter” szövegrész helyé-
be a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

c) az ûrhajósok mentésérõl, az ûrhajósok hazaküldésé-
rõl és a világûrbe felbocsátott objektumok visszaszolgálta-
tásáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló
1969. évi 22. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai
Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi
együttmûködés tárgyában Damaszkuszban 1968. május hó
8. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1969. évi
28. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belkereskedelmi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „turizmusért felelõs minisz-
ter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török
Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuva-
rozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó
14. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1969. évi
29. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közlekedés- és pos-
taügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be a „közlekedésért felelõs miniszter és az adópolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya kö-
zött a légiközlekedésrõl szóló, Budapesten, 1968. évi de-
cember hó 2. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1969. évi 30. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közle-
kedésért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság kö-
zött a vízumkényszer megszüntetése tárgyában Budapes-
ten, 1969. október 1-jén aláírt egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1969. évi 40. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „a
belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendé-
szetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság Kormánya és Románia
Szocialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforga-
lomról szóló, Budapesten, 1969. június 17-én aláírt egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1969. évi 43. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„határrendészetért felelõs miniszter”, „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg
lép.

161. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság

között Budapesten, az 1965. évi szeptember hó 21. napján
aláírt kulturális egyezmény kihirdetésérõl szóló 1970. évi
1. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésében az „az érde-
kelt miniszterekkel egyetértésben a mûvelõdésügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe az „a feladatkörükben érintett
miniszterekkel egyetértésben a kultúráért felelõs minisz-
ter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szudáni
Köztársaság Kormánya között Budapesten, az 1967. évi
október hó 14. napján aláírt kulturális és tudományos
együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl szóló 1970. évi
5. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „az érdekelt miniszte-
rekkel egyetértésben a mûvelõdésügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe az „a feladatkörükben érintett miniszterekkel
egyetértésben a kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár
Népköztársaság Kormánya között a légiközlekedés tár-
gyában Szófiában, 1969. évi augusztus hó 29. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1970. évi 13. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „közlekedési- és postaügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaságnak New Yorkban, 1965.
április 14-én kelt Harmadik Nemzetközi Ónegyezmény-
hez való csatlakozása kihirdetésérõl szóló 1970. évi
14. törvényerejû rendelet 4. §-ában a „külkereskedelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „külgazdaságért felelõs
miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland
Királyság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi feb-
ruár hó 14. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1970. évi 15. törvényerejû rendelet 3. §-ában az
„– az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a mûvelõ-
désügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a feladatkörük-
ben érintett miniszterekkel egyetértésben a kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Luxemburgi Nagyher-
cegség között a légiközlekedés tárgyában Budapesten,
1964. évi november hó 3. napján aláírt Egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1970. évi 27. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Cseh-
szlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között a nem-
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zetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1969. évi
április hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
1970. évi 29. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és a Marokkói Királyság
között a légi szállítások tárgyában Rabatban, 1967. évi
március hó 21. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1970. évi 31. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „köz-
lekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1970. évi feb-
ruár hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítésérõl és
filmek cseréjérõl szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1970. évi 33. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „mûvelõ-
désügyi miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a háborús, és az emberiség elleni bûntettek elévülé-

sének kizárásáról az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Közgyûlése által New Yorkban az 1968. évi november hó
26. napján elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1971. évi 1. törvényerejû rendelet 4. §-ában az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerzõdésrõl”
szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi 3. törvényerejû
rendelet 4. §-ában a „közlekedés- és postaügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg,

c) az 1952. évi szeptember hó 6. napján Genfben aláírt
Egyetemes Szerzõi Jogi Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1971. évi 4. törvényerejû rendelet 4. §-ában az „a mûvelõ-
désügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaság között Phenjanban 1970. október 5-én
aláírt konzuli egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi
5. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

e) a Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyá-
ban Moszkvában, 1970. július hó 10. napján aláírt Egyez-
mény és az Egyezményhez csatolt Bank-Alapszabály ki-
hirdetésérõl szóló 1971. évi 7. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a
„nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter”
szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolíviai
Köztársaság Kormánya között La Pazban, az 1970. évi
május hó 15. napján aláírt kulturális és tudományos
együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi

11. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „– az érdekelt mi-
niszterekkel egyetértésben – a mûvelõdésügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „a feladatkörükben érintett minisz-
terekkel egyetértésben a kultúráért felelõs miniszter” szö-
veg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Koreai Népi Demok-
ratikus Köztársaság között a polgári, családjogi és bûnügyi
jogsegélyrõl szóló, Phenjanban az 1970. évi október hó
5. napján aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1971. évi
12. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iraki
Köztársaság Kormánya között a két ország idegenforgalmi
együttmûködése tárgyában Budapesten 1970. július 2-án
aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi 14. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „belkereskedelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „turizmusért felelõs miniszter”
szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Holland
Királyság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás
tárgyában Budapesten, az 1970. évi július 31. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi 17. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság és a Szudáni Demokrati-
kus Köztársaság között területeik között és azon túl való
légijáratok létesítése tárgyában Khartoumban, az 1970. évi
augusztus hó 23. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1971. évi 18. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdé-
sében a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

k) a légijármûvek fedélzetén elkövetett bûncselekmé-
nyekrõl és egyéb cselekményekrõl szóló Tokióban, az
1963. évi szeptember hó 14. napján kelt Egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1971. évi 24. törvényerejû rendelet 4. §
(2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg,

l) a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az
1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az
annak módosításáról szóló jegyzõkönyvek kihirdetésérõl
szóló 1971. évi 25. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdé-
sében a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

m) az autóbusszal végzett nemzetközi személyfuvaro-
zás általános feltételeirõl szóló, Berlinben, az 1970. évi de-
cember 5. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1971. évi 29. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a
„közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe
a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

n) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Libanoni
Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés
tárgyában Beirutban, az 1966. évi január hó 15. napján alá-
írt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1971. évi 36. tör-
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vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

o) a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyság között Budapesten
1971. március 12-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1971. évi 37. törvényerejû rendelet 3. §-ában a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ghanai

Köztársaság Kormánya között Accrában, az 1971. évi jú-
nius hó 8. napján aláírt kulturális együttmûködési egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 1. törvényerejû rende-
let 3. §-ában az „– az érdekelt miniszterekkel egyetértés-
ben – a mûvelõdésügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„feladatkörükben érintett miniszterekkel egyetértésben a
kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Dán Ki-
rályság Kormánya között Koppenhágában, az 1971. évi
február hó 24. napján aláírt kulturális együttmûködési
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 2. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „– az érdekelt miniszterekkel egyet-
értésben – a mûvelõdésügyi miniszter” szövegrész helyé-
be az „a feladatkörükben érintett miniszterekkel egyetér-
tésben a kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Ki-
rályság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás
tárgyában Budapesten, az 1970. évi augusztus hó 28. nap-
ján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 4. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és az adópoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Genfben 1970. május 15-én kelt Negyedik Nem-
zetközi Ónegyezménynek a Magyar Népköztársaság által
történt megerõsítése kihirdetésérõl szóló 1972. évi 5. tör-
vényerejû rendelet 4. §-ában a „külkereskedelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „külgazdaságért felelõs minisz-
ter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és Nagy-Bri-
tannia és Észak-Írország Egyesült Királyság Kormánya
között a nemzetközi közúti árufuvarozás tárgyában Buda-
pesten, az 1970. évi február hó 23. napján aláírt Egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 7. törvényerejû rende-
let 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi mi-
niszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „köz-
lekedésért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

f) a légi jármûvek jogellenes hatalomba kerítésének le-
küzdésérõl Hágában, az 1970. évi december hó 16. napján
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 8. tör-
vényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség között a nukleáris fegyverek elterjedé-
sének megakadályozásáról szóló szerzõdés szerinti bizto-
sítékok alkalmazásáról Bécsben 1972. március 6-án aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 9. törvényerejû
rendelet 4. §-ában a „honvédelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Bécsben, az 1969. évi május hó 28. napján aláírt tu-
dományos és mûszaki együttmûködési egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1972. évi 10. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a
mûvelõdésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a fel-
adatkörükben érintett miniszterekkel egyetértésben a tu-
dománypolitika koordinációjáért felelõs miniszter” szö-
veg,

i) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Ecuadori
Köztársaság Kormánya között a mûszaki-tudományos
együttmûködésrõl Quitóban az 1971. szeptember 24. nap-
ján kötött megállapodás kihirdetésérõl szóló 1972. évi
13. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külkereskedelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „tudománypolitika koor-
dinációjáért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársa-
ság között Budapesten 1971. november 26-án aláírt kon-
zuli egyezmény kihirdetésérõl szóló 1972. évi 14. tör-
vényerejû rendelet 3. § (1) bekezdésében a „külügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista
Köztársaságok Szövetsége között a polgári, családjogi és
bûnügyi jogsegély tárgyában Moszkvában, az 1958. évi
július hó 15. napján aláírt szerzõdés módosításáról és ki-
egészítésérõl szóló, Budapesten az 1971. évi október hó
19. napján aláírt jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló
1972. évi 18. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

l) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai
Köztársaság Kormánya között Budapesten 1969. július
24-én aláírt konzuli egyezmény kihirdetésérõl szóló
1972. évi 22. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság kö-

zött, Helsinkiben, 1971. augusztus 24-én aláírt konzuli
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 2. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

b) a diplomáciai vagy egyéb mentesség esetében szük-
séges eljárásról szóló 1973. évi 7. törvényerejû rendelet
2. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,
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5. § (1) bekezdésében a „külügyminiszterrel” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a
vasúti határforgalom szabályozásáról Budapesten, az
1972. évi március hó 16. napján aláírt egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1973. évi 8. törvényerejû rendelet 3. § (2) be-
kezdésében a „közlekedés- és postaügyi miniszter, a bel-
ügyminiszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter, a határrendészetért fele-
lõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlo-
vák Szocialista Köztársaság Kormánya közötti idegenfor-
galmi együttmûködés tárgyában Bratislavában, 1972. jú-
nius 22-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi
10. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belkereskedelmi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „turizmusért felelõs minisz-
ter” szöveg,

e) a külföldön felhasználásra kerülõ közokiratok diplo-
máciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének)
mellõzésérõl Hágában, az 1961. október 5. napján kelt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 11. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter és a külügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „igazságügyért felelõs miniszter és a külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

f) a nemzetközi légijáratok átmenõ forgalmáról Chica-
góban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 15. törvényerejû ren-
delet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az
1972. évi május hó 30. napján aláírt légügyi egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1973. évi 16. törvényerejû rendelet 3. §
(2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg,

h) a polgári repülés biztonsága elleni jogellenes cselek-
mények leküzdésérõl Montrealban, az 1971. évi szeptem-
ber hó 23. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
1973. évi 17. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a
„közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe
a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

i) a kézi lõfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elis-
merésérõl Brüsszelben, 1969. július 1-jén kötött nemzet-
közi Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 19. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában az „a kohó- és gépipari mi-
niszter és a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
iparügyekért és a rendészetért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság és az Amerikai Egyesült
Államok között Budapesten, az 1972. évi július hó 7. nap-
ján aláírt konzuli egyezmény kihirdetésérõl szóló
1973. évi 22. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia
Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttmû-
ködés tárgyában Budapesten, 1973. évi január hó 24-én
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1973. évi 26. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „belkereskedelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „turizmusért felelõs miniszter”
szöveg,

l) a belvízi hajók összeütközésével kapcsolatos felelõs-
ség egyes szabályainak egységesítésérõl Genfben, az
1960. évi március hó 15. napján aláírt egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1973. évi 28. törvényerejû rendelet 4. §-ában
a „közlekedés- és postaügyi miniszter az igazságügy-
miniszterrel” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter az igazságügyért felelõs miniszterrel” szöveg,

m) egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihir-
detésérõl szóló 1973. évi 29. törvényerejû rendelet 4. §
(2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztár-

saság között Varsóban, 1973. június 5-én aláírt konzuli
egyezmény és az egyezményhez tartozó jegyzõkönyv ki-
hirdetésérõl szóló 1974. évi 2. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság között Budapesten, 1973. május 17-én
aláírt konzuli egyezmény és az egyezményhez tartozó
jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1974. évi 4. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és a Libanoni Köztársaság
közötti idegenforgalmi együttmûködés tárgyában Buda-
pesten, 1971. évi szeptember hó 18. napján aláírt egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1974. évi 20. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában a „belkereskedelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „turizmusért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv

Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a
kishatárforgalom szabályozásáról kötött, Budapesten, az
1975. évi november hó 5-én aláírt egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1976. évi 19. törvényerejû rendelet 3. § (1) bekez-
désében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „határ-
rendészetért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Guineai
Köztársaság Kormánya között a polgári légiközlekedés

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 317



tárgyában Conakryban, az 1971. évi december hó 7. nap-
ján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1976. évi 22. tör-
vényerejû rendelet 3. § (1) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a
szolgálati feladatok ellátására kiadásra kerülõ magyar-ju-
goszláv határátlépési igazolványok egységesítése tárgyá-
ban Budapesten az 1975. évi november 27. napján aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1976. évi 25. törvényerejû
rendelet 3. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „határrendészetért felelõs miniszter”
szöveg,

d) a gyógyszeripari termékek elõállítását érintõ fel-
ügyelet kölcsönös elismerése tárgyában Genfben,
1970. évi október hó 9–11. napján kelt nemzetközi egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1976. évi 31. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában az „egészségügyi miniszter” szövegrész
helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a ha-
tármenti árucsere- és szolgáltatás-forgalomról, valamint
gazdasági együttmûködésrõl szóló, Budapesten 1976.
március 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1976. évi 32. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külkeres-
kedelmi miniszter” szövegrész helyébe a „külgazdaságért
felelõs miniszter” szöveg
lép.

162. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai

Köztársaság Kormánya között a kulturális, oktatási és tu-
dományos együttmûködés tárgyában Havannában, az
1974. évi május hó 15. napján aláírt egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 1977. évi 2. törvényerejû rendelet 3. §-ában az
„a kulturális miniszter és az oktatási miniszter az érdekelt
miniszterekkel és országos hatáskörû szervek vezetõivel
egyetértésben” szövegrész helyébe az „a feladakörükben
érintett miniszterekkel egyetértésben a kultúráért felelõs
miniszter és az oktatásért felelõs miniszter” szöveg,

b) az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 2. pót-
jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 1977. évi 4. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „postaügyért
felelõs miniszter” szöveg,

c) a Genfben 1975. június 21-én kelt Ötödik Nemzet-
közi Ónegyezmény kihirdetésérõl szóló 1977. évi 5. tör-
vényerejû rendelet 4. §-ában az „az ipari, kereskedelmi és
idegenforgalmi miniszter” szövegrész helyébe az „a kül-
gazdaságért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és Japán között Tokióban,
1975. október 20-án aláírt kereskedelmi és hajózási szer-
zõdés kihirdetésérõl szóló 1977. évi 10. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában az „ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi

miniszter” szövegrész helyébe az „a közlekedésért felelõs
miniszter és a külgazdaságért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Perui Köz-
társaság Kormánya között a kulturális és tudományos
együttmûködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi május
hó 22. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
1977. évi 13. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „a kulturá-
lis miniszter és az oktatási miniszter – az érdekelt minisz-
terekkel és országos hatáskörû szervek vezetõivel egyetér-
tésben –” szövegrész helyébe az „a feladatkörükben érin-
tett miniszterekkel egyetértésben a kultúráért felelõs mi-
niszter és az oktatásért felelõs miniszter” szöveg,

f) a nemzetközi tengeri forgalom könnyítésérõl szóló,
Londonban, 1965. évi április hó 9. napján kelt egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1977. évi 16. törvényerejû rendelet
4. § (2) bekezdésében a „közlekedés, hírközlési és vízügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Budapesten, az 1975. évi február hó 25. napján alá-
írt Konzuli Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1977. évi
18. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

h) az emberi képességek kifejlesztése érdekében való
pályaválasztási tanácsadásról és szakképzésrõl szóló, a
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1975. évi 60. ülés-
szakán, 1975. június 23-án elfogadott egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1977. évi 21. törvényerejû rendelet 3. §-ában
a „munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „szakkép-
zésért és felnõttképzésért felelõs miniszter” szöveg,

i) a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplo-
máciai képviselõk ellen elkövetett bûncselekmények meg-
elõzésérõl és megbüntetésérõl szóló, New Yorkban, az
Egyesült Nemzetek Közgyûlése XXVIII. ülésszakán, az
1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1977. évi 22. törvényerejû rendelet
4. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román
Szocialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforga-
lomról Budapesten, az 1969. évi június hó 17. napján aláírt
Egyezmény módosításáról szóló, Nagyváradon, az
1977. évi június hó 16. napján aláírt Egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 1977. évi 31. törvényerejû rendelet 3. § (2) be-
kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„határrendészetért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet

Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya kö-
zött a szerzõi jogok kölcsönös védelmérõl Budapesten, az
1977. évi november hó 16. napján aláírt egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1978. évi 1. törvényerejû rendelet 3. §
(2) bekezdésében a „kulturális miniszter” szövegrész he-
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lyébe a „kultúráért felelõs miniszter és az igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg,

b) a Polgári törvénykönyv módosításáról és egységes
szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl
és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû rendelet
20. §-ában az „az oktatási miniszter, hogy – az igazság-
ügyminiszterrel, a pénzügyminiszterrel és a Miniszterta-
nács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben –” szö-
vegrész helyébe az „a gyermekek és az ifjúság védelméért
felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszter-
rel, az adópolitikáért felelõs miniszterrel és a helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszterrel egyetértésben” szöveg,
a 21. §-ban az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, a 22. §-ban
a „belkereskedelmi miniszter, hogy az igazságügyminisz-
terrel” szövegrész helyébe a „kereskedelemért felelõs mi-
niszter, hogy az igazságügyért felelõs miniszterrel” szö-
veg,

c) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák
Köztársaság Kormánya között a növényvédelmi együtt-
mûködésrõl Budapesten, 1976. évi április hó 5. napján alá-
írt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1978. évi 9. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „mezõgazdasá-
gi és élelmezésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nö-
vényvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság
között a jogsegély nyújtásáról Budapesten, az 1977. évi
március hó 4. napján aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1978. évi 11. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Nigériai
Szövetségi Köztársaság Szövetségi Katonai Kormánya
között Budapesten, az 1977. évi március hó 31. napján alá-
írt, a területeik közötti és azon túli légijáratokról szóló
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1978. évi 13. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság között Belgrádban, 1975. évi jú-
nius hó 11. napján aláírt, a Dráva folyón történõ hajózásról
szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 1978. évi 14. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és
postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyság között a kettõs adózta-
tás elkerülésére a jövedelemadók területén Budapesten, az
1977. évi november hó 28. napján aláírt egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1978. évi 15. törvényerejû rendelet 3. §
(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Genfben, 1966. február 15-én kelt „A belvízi hajók
köbözésérõl” szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1978. évi 19. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a

„közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe
a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

i) az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Ûrtávközlési
Szervezet jogképességérõl, kiváltságairól és mentességé-
rõl szóló, Berlinben, az 1976. évi szeptember hó 20. nap-
ján kelt megállapodás kihirdetésérõl szóló 1978. évi
24. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a köz-
lekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság kö-
zött Budapesten, az 1976. évi július hó 9. napján aláírt
Konzuli Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1978. évi 25. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság kormánya és a Török
Köztársaság kormánya között Budapesten, 1976. évi jú-
nius hó 21. napján aláírt, az 1968. évi magyar–török közúti
fuvarozási megállapodás módosításának kihirdetésérõl
szóló 1978. évi 26. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdé-
sében a „közlekedés- és postaügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelé-

nek és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozá-
sát és megelõzését szolgáló eszközökrõl szóló, az Egyesült
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szer-
vezetének Közgyûlése által Párizsban az 1970. évi novem-
ber hó 14. napján elfogadott Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1979. évi 2. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésé-
ben a „kulturális miniszter, valamint a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter és az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között
vámkérdésekben történõ együttmûködésrõl és kölcsönös
segítségnyújtásról Belgrádban az 1978. évi március
29. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1979. évi
8. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésében az „a pénz-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

c) a Genfben, 1976. évi október hó 28. napján kelt, a
tengerészek munkaviszonyának folyamatosságáról szóló
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1979. évi 9. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a munkaügyi miniszter-
rel egyetértésben – a közlekedés- és postaügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a közlekedésért felelõs mi-
niszter” szöveg,

d) az oktatási, a tudományos és a kulturális jellegû tár-
gyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. novem-
ber 22-én kelt megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi
12. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg,
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e) a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tör-
vényerejû rendelet 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdé-
sében, 66. §-ában, 67. § (1) bekezdésében, 68. § (2) és
(3) bekezdésében, a 73. § (1) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg, a 67. § (1) bekezdésében a „külügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, a 68. § (3) bekezdésében a „külügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság
között Athénben az 1977. évi március hó 18. napján aláírt
Konzuli Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1979. évi 14. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a
magyar–jugoszláv államhatáron a határrendsértések meg-
elõzésérõl és rendezésérõl Budapesten, az 1978. évi októ-
ber hó 4. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló
1979. évi 15. törvényerejû rendelet 3. § (1) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „határrendésze-
tért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a határon átmenõ vasúti forgalomról szóló, Buda-
pesten 1978. év szeptember hó 14. napján kelt egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1979. évi 17. törvényerejû rendelet
3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi minisz-
ter és a belügyminiszter” szövegrész helyébe a „közleke-
désért felelõs miniszter és a határrendészetért felelõs mi-
niszter” szöveg,

i) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
szóló Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1979. évi
19. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a „közle-
kedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „köz-
lekedésért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Budapesten, 1978. évi július hó 10. napján aláírt, az
egészségügy területén való együttmûködésrõl szóló
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1979. évi 21. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „egészségügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs mi-
niszter” szöveg,

k) a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az
1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1979. évi 25. törvényerejû rendelet 5. §
(2) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter és a bel-
ügyminiszter az ügykör szerint érdekelt miniszterekkel”
szövegrész helyébe az „a kábítószer-megelõzésért és a ká-
bítószerügyi koordinációs feladatokért felelõs miniszter
egészségügyért felelõs miniszter és a rendészetért felelõs
miniszter a feladatkörükben érintett miniszterekkel egyet-
értésben” szöveg,

l) a szabadságvesztésre elítélt személyeknek bünteté-
sük hazai végrehajtása céljából történõ átadásáról szóló,
Berlinben az 1978. évi május hó 19. napján kelt egyez-

mény kihirdetésérõl szóló 1979. évi 26. törvényerejû ren-
delet 3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

m) a Magyar Népköztársaság és a Németországi Szö-
vetségi Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésére
a jövedelem-, a hozadéki és a vagyonadók területén Buda-
pesten, 1977. évi július 18-án aláírt egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 1979. évi 27. törvényerejû rendelet 3. § (2) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

163. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Panamai

Köztársaság Kormánya között Panama-városban, az
1976. évi október hó 17. napján aláírt kulturális és tudomá-
nyos együttmûködési egyezmény kihirdetésérõl szóló
1980. évi 1. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „– az érde-
kelt miniszterekkel és országos hatáskörû szervek vezetõi-
vel egyetértésben – a Kulturális Kapcsolatok Intézete el-
nöke” szövegrész helyébe az „a feladatkörükben érintett
miniszterekkel egyetértésben a kultúráért felelõs minisz-
ter” szöveg,

b) az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírás-
ra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1980. évi 3. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekez-
désében a „közlekedés- és postaügyi miniszter és belügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter és a közlekedésrendészetért felelõs miniszter”
szöveg,

c) az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírás-
ra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezményt kiegészítõ
európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1980. évi
5. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a „közleke-
dés- és postaügyi miniszter és a belügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és a közle-
kedésrendészetért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista
Köztársaság között Hanoiban, az 1979. évi október hó
11. napján aláírt Konzuli Egyezmény kihirdetésérõl szóló
1980. évi 8. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges
határátlépések szabályozásáról a Budapesten, 1979. évi
február hó 6-án aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1980. évi 12. törvényerejû rendelet 3. §-ában a „belügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs
miniszter” szöveg,

f) a Szabadalmi Együttmûködési Szerzõdés kihirdeté-
sérõl szóló 1980. évi 14. törvényerejû rendelet 5. § (1) be-
kezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Nemzetközi Polgári Repülésrõl Chicagóban,
1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény módo-
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sításáról szóló jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1980. évi
15. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közle-
kedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „köz-
lekedésért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és Japán között a kettõs
adóztatás elkerülésére a jövedelemadók területén Buda-
pesten, az 1980. évi február hó 13. napján aláírt egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1980. évi 18. törvényerejû ren-
delet 3. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából

történõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló
Budapesti Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1981. évi 1. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

b) a Duna halászati hasznosítására vonatkozólag Buka-
restben, 1958. január hó 29. napján kötött és az 1962. évi
9. törvényerejû rendelettel kihirdetett egyezmény 17. Cik-
kének módosításáról Bukarestben, 1979. június 29-én alá-
írt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 1981. évi 7. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „mezõgazdasági és élelme-
zésügyi miniszter” szövegrész helyébe a „halgazdálkodá-
sért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság
között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt,
a kiadatásról és a bûnügyi jogsegélyrõl szóló egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1981. évi 10. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és az Olasz Köztársaság
között Budapesten, az 1977. évi május hó 26. napján aláírt,
a kölcsönös polgári jogsegélyrõl szóló egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1981. évi 11. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság és a Kambodzsai Népköz-
társaság között Budapesten, 1980. november 27-én aláírt
konzuli egyezmény kihirdetésérõl szóló 1981. évi 12. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter és az
igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitiká-
ért felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Görög Köztársaság
között Budapesten, az 1979. október hó 8. napján aláírt, a
polgári és bûnügyi jogsegélyrõl szóló szerzõdés kihirdeté-
sérõl szóló 1981. évi 21. törvényerejû rendelet 3. §-ában az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Bécsben, az 1976. évi május hó 19. napján aláírt
kulturális és tudományos együttmûködési egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1981. évi 22. törvényerejû rendelet 3. §

(2) bekezdésében a „mûvelõdési miniszter az érintett mi-
niszterekkel együtt” szövegrész helyébe a „feladatkörük-
ben érintett miniszterekkel egyetértésben a kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg,

h) 1981. évi 23. törvényerejû rendelet a Magyar Nép-
köztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya
között a kereskedelmi jármûvekkel végzett közúti sze-
mély- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi
március hó 20. napján aláírt Megállapodás módosításának
kihirdetésérõl szóló 1981. évi 23. törvényerejû rendelet
3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság és a Lengyel Népköztársa-
ság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tár-
gyában Budapesten, az 1959. évi március hó 6. napján alá-
írt szerzõdés módosításáról és kiegészítésérõl szóló, Var-
sóban, az 1980. évi szeptember hó 18. napján aláírt jegyzõ-
könyv kihirdetésérõl szóló 1981. évi 24. törvényerejû ren-
delet 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajst-

romozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az
1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált
szövege kihirdetésérõl szóló 1982. évi 1. törvényerejû ren-
delet 5. § (1) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Líbiai
Arab Szocialista Népi Dzsamahirija között Tripoliban, az
1978. március 16-án aláírt kulturális együttmûködési
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi 2. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében a „mûvelõdési miniszter és
a külügyminiszter az érdekelt miniszterekkel és országos
hatáskörû szervek vezetõivel” szövegrész helyébe a „ fel-
adatkörükben érintett miniszterek egyetértésével a kultú-
ráért felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság
között Budapesten, az 1980. évi július hó 31. napján aláírt,
a polgári és a családjogi jogsegélyrõl, a határozatok elis-
merésérõl és végrehajtásáról, valamint a bûnügyi jogse-
gélyrõl és a kiadatásról szóló szerzõdés kihirdetésérõl
szóló 1982. évi 3. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Szocialista Népi Lí-
biai Arab Jamahiriya között Budapesten, 1981. évi szep-
tember hó 24. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 1982. évi 5. törvényerejû rendelet 3. § (2) be-
kezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
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e) a vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásá-
ról szóló, Kyotóban az 1973. évi május hó 18. napján kelt
nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi
11. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a Sopron városon és környékén átmenõ vasúti for-
galomról 1980. szeptember 13-án Budapesten aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi 14. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közlekedés- és postaügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

g) a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank alap-
okmányának kihirdetésérõl szóló 1982. évi 15. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Pénzügymi-
nisztérium” szövegrész helyébe a „nemzetközi pénzügyi
kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg,

h) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 7. §
(2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdésében a „Külügymi-
nisztérium” szövegrészek helyébe a „külpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 27/B. § (7) bekezdésében az „a belügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „az anyakönyvi ügye-
kért felelõs miniszter” szöveg, az „a belügyminisztert”
szövegrész helyébe az „az anyakönyvi ügyekért felelõs
minisztert” szöveg, 28. § (1) bekezdésében, 28/A. § (2) be-
kezdés e) pontjában, 28/A. § (5)–(7) bekezdésében az „a
belügyminiszter” szövegrészek helyébe az „az anyaköny-
vi ügyekért felelõs miniszter” szöveg, 41/C. § (1)–(2) be-
kezdésében, 41/D. § (2) bekezdésében az „a belügyminisz-
ter” szövegrészek helyébe az „az anyakönyvi ügyekért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 41/B. § (3) bekezdés d) pontjában
az „a Belügyminisztérium anyakönyvi feladatok ellátására
kijelölt szerve” szövegrész helyébe az „a jogszabályban az
anyakönyvi feladatok ellátására kijelölt szerv” szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Algériai
Demokratikus és Népi Köztársaság Kormánya között Al-
gírban, 1970. évi november hó 19. napján aláírt, a légiköz-
lekedésrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi
20. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „közle-
kedés- és postaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „köz-
lekedésért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Népköztársaság és a Svájci Államszövet-
ség között a kettõs adóztatás elkerülésére a jövedelem- és a
vagyonadók területén Budapesten, az 1981. évi április hó
9. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi
23. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésében az „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg,

k) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság képviselõházának
Szövetségi Végrehajtó Tanácsa között Hévízen, az
1981. évi március hó 14. napján aláírt állat-egészségügyi
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi 24. törvényerejû
rendelet 3. § (1) bekezdésében az „a mezõgazdasági és

élelmezésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az állat-
egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

l) a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság kö-
zött Budapesten, az 1981. évi május hó 22-én aláírt, a pol-
gári, családjogi és büntetõ ügyekben nyújtandó jogvéde-
lemrõl és jogsegélyrõl szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1982. évi 25. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

m) a Magyar Népköztársaság és az Iraki Köztársaság
között Budapesten 1982. évi június hó 11. napján aláírt
konzuli egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi 40. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „külügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

n) a Magyar Népköztársaság és a Nicaraguai Köztársa-
ság között Managuában, 1981. november 14-én aláírt kon-
zuli egyezmény kihirdetésérõl szóló 1982. évi 42. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság

között Budapesten, az 1981. évi június hó 10-én aláírt, a
bûnügyi jogsegélyrõl és a kiadatásról szóló egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1983. évi 1. törvényerejû rendelet
3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársa-
ság között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tár-
gyában Szófiában, az 1966. évi május hó 16. napján aláírt
Szerzõdés módosításáról és kiegészítésérõl szóló, Buda-
pesten az 1981. évi szeptember hó 15. napján aláírt Jegy-
zõkönyv kihirdetésérõl szóló 1983. évi 2. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. tör-
vényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekez-
désében, 19. § (1)–(2) bekezdésében és 22. § (2) bekezdé-
sében az „igazságügyminiszter” szövegrészek helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és az Ecuadori Köztársa-
ság között, Quitóban, 1981. november 18-án aláírt konzuli
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1983. évi 6. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

e) az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1983. évi 14. tör-
vényerejû rendelet 4. §-ában az „a mezõgazdasági és élel-
mezésügyi miniszter az Országos Találmányi Hivatal el-
nökével együttesen” szövegrész helyébe az „az agrárpoli-
tikáért felelõs miniszter a Magyar Szabadalmi Hivatal el-
nökével együttesen” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság
között a Budapesten, 1981. november 30-án aláírt, a pol-
gári és bûnügyi jogsegélyrõl szóló szerzõdés kihirdetésé-
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rõl szóló 1983. évi 19. törvényerejû rendelet 3. §-ában az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Belga Királyság kö-
zött, a kiadatásról és a bûnügyi jogsegélyrõl szóló
Brüsszelben, az 1983. évi május hó 11. napján aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1983. évi 28. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

h) az államok területén ideiglenesen tartózkodó szemé-
lyek orvosi ellátásáról szóló, Genfben, az 1980. évi októ-
ber hó 17. napján aláírt Európai Megállapodás kihirdetésé-
rõl szóló 1983. évi 29. törvényerejû rendelet 3. §-ában az
„egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egész-
ségbiztosításért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a „Mértéktelen sérülést okozónak vagy megkülön-

böztetés nélkül hatónak tekinthetõ egyes hagyományos
fegyverek alkalmazásának betiltásáról, illetõleg korlátozá-
sáról” szóló, Genfben, az 1980. évi október hó 15. napján
kelt egyezmény és a hozzá csatolt jegyzõkönyvek kihirde-
tésérõl szóló 1984. évi 2. törvényerejû rendelet 4. §-ában a
„honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság
között a polgári, családjogi és bûnügyi jogsegély tárgyá-
ban Havannában, az 1982. évi november hó 27. napján alá-
írt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1984. évi 4. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

c) a közúti kereskedelmi jármûvek ideiglenes behoza-
talára vonatkozó 1956. évi genfi vámegyezmény módosí-
tott szövegének kihirdetésérõl szóló 1984. évi 9. tör-
vényerejû rendelet 4. § (1) bekezdésében az „a pénzügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Laoszi Népi Demok-
ratikus Köztársaság között Budapesten, 1983. november
2-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetésérõl szóló
1984. évi 10. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

e) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról
kötött genfi európai megállapodás (ADR) 14. Cikk 3. be-
kezdésének módosításáról New Yorkban, 1975. évi au-
gusztus hó 21. napján aláírt jegyzõkönyv kihirdetésérõl
szóló 1984. évi 13. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdé-
sében a „közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és Spanyolország között
Budapesten, 1982. február 24-én aláírt konzuli egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1984. évi 14. törvényerejû rendelet
3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaságban és az Osztrák Köztár-
saságban kiállított érettségi bizonyítványok egyetemi fel-
vétel szempontjából való egyenértékûségének kölcsönös
elismerésérõl szóló, Budapesten, 1982. július 16-án aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1984. évi 27. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a mûvelõdési minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs minisz-
ter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság
között Budapesten, 1982. december 6-án aláírt konzuli
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1984. évi 28. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

i) az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére létre-
jött Hágai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1984. évi
29. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság

között Budapesten, az 1982. évi december hó 6. napján
aláírt, a polgári és bûnügyi jogsegély, a bírói határozatok
elismerése és végrehajtása, valamint a kiadatásról szóló
szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1985. évi 2. törvényerejû
rendelet 3. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Genfben, az 1983. évi június hó 20. napján kelt, a
szakmai rehabilitációról és a foglalkoztatásról (rokkant
személyek) szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló
1985. évi 9. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az
„az egészségügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel és
országos hatáskörû szervek vezetõivel egyetértésben” szö-
vegrész helyébe az „a feladatkörükben érintett miniszte-
rekkel egyetértésben a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és az Algériai Demokrati-
kus és Népi Köztársaság között az Algírban az 1976. évi
február hó 7. napján aláírt, a polgári, családjogi és bûnügyi
jogsegélyrõl szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1985. évi 15. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) a Nemzetközi Fejlesztési Társulás alapokmányának
kihirdetésérõl szóló 1985. évi 19. törvényerejû rendelet
3. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért fele-
lõs miniszter” szöveg,

e) a Nemzetközi Pénzügyi Társaság alapokmányának
kihirdetésérõl szóló 1985. évi 20. törvényerejû rendelet
4. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért fele-
lõs miniszter” szöveg,

f) a világ kulturális és természeti örökségének védel-
mérõl szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos
és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülés-
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szakán Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1985. évi 21. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „nemzeti kulturális örökség miniszte-
re – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel, va-
lamint a környezetvédelmi miniszterrel” szövegrész he-
lyébe a „kultúráért felelõs miniszter – az agrárpolitikáért
felelõs miniszterrel és a természetvédelemért felelõs mi-
niszterrel” szöveg
lép.

164. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nem-

zetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdeté-
sérõl szóló 1986. évi 2. törvényerejû rendelet 3. § (2) be-
kezdésében a „közlekedési, hírközlési és vízügyi minisz-
ter” szövegrészek helyébe a „közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg,

b) a Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a
vándorló vadon élõ állatfajok védelmérõl szóló egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1986. évi 6. törvényerejû rende-
let 3. § (2) bekezdésében az „az Országos Környezet- és
Természetvédelmi Hivatal elnöke” szövegrész helyébe az
„a természetvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és a Svéd Királyság között
Budapesten, az 1983. évi szeptember hó 28. napján aláírt
bûnügyi jogsegélyszerzõdés kihirdetésérõl szóló 1986. évi
7. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista
Köztársaság között a polgári, a családjogi és a bûnügyi
jogsegély tárgyában Hanoiban 1985. évi január hó
18. napján aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1986. évi
8. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

e) a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgá-
ri Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi októ-
ber 25. napján kelt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1986. évi 14. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között Bécsben, az 1985. évi május hó 6. napján aláírt, a
büntetõügyekben hozott bírósági határozatok kölcsönös
végrehajtásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1986. évi 31. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Kínai Népköztársa-
ság között Budapesten, 1986. június 3-án aláírt konzuli
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1986. évi 32. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlo-

vák Szocialista Köztársaság Kormánya között a kulturális
és tudományos együttmûködésrõl Budapesten, 1986. ok-
tóber 22-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl és az 1961. évi
16. törvényerejû rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló 1987. évi 1. törvényerejû rendelet 3. § (1) bekezdésé-
ben a „külügyminiszterrel egyetértésben a mûvelõdési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „feladatkörükben érintett
miniszterekkel egyetértésben a kultúráért felelõs minisz-
ter” szöveg,

b) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Képviselõháza Végre-
hajtó Tanácsa között a tudományos, oktatási és kulturális
együttmûködésrõl Belgrádban, 1986. március 24-én aláírt
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1987. évi 3. törvényerejû
rendelet 3. § (1) bekezdésében a „külügyminiszter a mûve-
lõdési miniszterrel együttesen” szövegrész helyébe a „fel-
adatkörükben érintett miniszterekkel egyetértésben a kul-
túráért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Népköztársaság és a Bolíviai Köztársaság
között Budapesten, 1985. június 21-én aláírt konzuli
egyezmény kihirdetésérõl szóló 1987. évi 7. törvényerejû
rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) a szerzõdések jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi
május hó 23. napján kelt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1987. évi 12. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a
„külügyminiszter és az igazságügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter és az igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április
24-én elfogadott egyezmény kihirdetésérõl szóló 1987. évi
13. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésében a „külügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

f) az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adás-
vételi szerzõdéseirõl szóló, Bécsben, az 1980. évi április
hó 11. napján kelt Egyezménye kihirdetésérõl szóló
1987. évi 20. törvényerejû rendelet 4. § (2) bekezdésében a
„külkereskedelmi miniszter” szövegrész helyébe a „kül-
gazdaságért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Túszszedés Elleni Nemzetközi Egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1987. évi 24. törvényerejû rendelet
4. §-ában az „igazságügyminiszter és a belügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter és
a rendészetért felelõs miniszter” szöveg,

h) az Államok és más államok természetes és jogi sze-
mélyei közötti beruházási viták rendezésérõl szóló,
Washingtonban, 1965. március 18-án kelt Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1987. évi 27. törvényerejû rendelet 4. §
(2) bekezdésében a „külügyminiszter és a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter
és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs minisz-
ter” szöveg
lép.
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(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyrõl
szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt
szerzõdés (1969. évi 1. törvényerejû rendelet) módosításá-
ról és kiegészítésérõl szóló, Budapesten, 1986. évi április
hó 25. napján aláírt szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1988. évi 1. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

b) a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalá-
zó büntetések vagy bánásmódok elleni nemzetközi egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1988. évi 3. törvényerejû rende-
let 4. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

c) a „3. Pótjegyzõkönyv az Egyetemes Postaegyesület
Alapokmányához” kihirdetésérõl szóló 1988. évi 4. tör-
vényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Posta
elnöke” szövegrész helyébe a „postaügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Német Szövetségi
Köztársaság között a beruházások elõsegítésérõl és köl-
csönös védelmérõl szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló
1988. évi 5. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésében a
„pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetközi
pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter a külgazdasá-
gért felelõs miniszterrel együttesen” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülé-
sére a jövedelem- és a vagyonadók területén Budapesten,
1985. október 17. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1988. évi 6. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdésé-
ben az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság kö-
zött Budapesten, az 1985. évi május hó 10. napján aláírt ki-
adatási és bûnügyi jogsegélyegyezmény kihirdetésérõl
szóló 1988. évi 7. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztár-
saság között a polgári és bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1986.
május 1-jén Damaszkuszban aláírt egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 1988. évi 9. törvényerejû rendelet 3. § (2) be-
kezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Genfben, az 1985. évi június hó 26. napján kelt, az
üzemegészségügyi szolgálatról szóló egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1988. évi 13. törvényerejû rendelet 3. §
(2) bekezdésében az „a szociális- és egészségügyi minisz-
ter az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörû szer-
vek vezetõivel egyetértésben” szövegrész helyébe az „a
feladatkörükben érintett miniszterek egyetértésével az
egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Magyar Népköztársaság és a Szíriai Arab Köztársa-
ság között Damaszkuszban, 1986. szeptember 17-én aláírt
Konzuli Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1988. évi 14. tör-
vényerejû rendelet 3. §-ában a „külügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

j) az 1965. évi 4. törvényerejû rendelettel kihirdetett, az
Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegé-
szítésérõl szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegy-
zõkönyv kihirdetésérõl szóló 1988. évi 17. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében a „külügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az áruk nemzetközi adásvételi szerzõdéseire vonat-

kozó elévülési idõrõl szóló, New Yorkban, 1974. június
14-én kelt Egyezményrõl, valamint az áruk nemzetközi
adásvételi szerzõdésére vonatkozó elévülési idõrõl szóló
Egyezmény módosításáról, Bécsben 1980. április 11-én
kelt Jegyzõkönyvrõl szóló 1989. évi 1. törvényerejû rende-
let 4. § (2) bekezdésében a „kereskedelmi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „külgazdaságért felelõs miniszter” szö-
veg,

b) a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság
között Budapesten, az 1986. évi szeptember hó 5. napján
aláírt, a büntetõügyekben hozott bírósági határozatok köl-
csönös végrehajtásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl
szóló 1989. évi 5. törvényerejû rendelet 3. § (2) bekezdésé-
ben az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség lét-
rehozásáról szóló, Szöulban, 1985. október 11-én kelt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1989. évi 7. törvényerejû
rendelet 3. § (2) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelõs miniszter” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „Pénz-
ügyminisztérium” szövegrész helyébe a „nemzetközi
pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Népköztársaság és a Spanyol Királyság
között Budapesten, az 1987. évi szeptember hó 28. napján
aláírt a büntetõ ügyekben hozott bírósági határozatok köl-
csönös végrehajtása tárgyában létrejött szerzõdés kihirde-
tésérõl szóló 1989. évi 10. törvényerejû rendelet 3. §-ában
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Népköztársaság és az Egyiptomi Arab
Köztársaság között Kairóban, az 1987. évi december hó
14. napján aláírt, a bûnügyi jogsegély, a fogvatartott elítél-
teknek a büntetõ ügyekben hozott bírósági határozatok
végrehajtása céljából történõ átadása és a kiadatás tárgyá-
ban létrejött szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1989. évi
11. törvényerejû rendelet 3. §-ában az „igazságügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg
lép.
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Módosító rendelkezések (törvények)

165. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 20. §-a a kö-
vetkezõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
jelölje ki a 3. § (2) bekezdése szerinti minisztereket.”

166. § (1) A kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény 34. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„a) a kémiai biztonság területén mûködõ tárcaközi bi-

zottság összetételét és mûködésének,”
[részletes szabályait rendeletben meghatározza.]

(2) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
2. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a rendeletében meghatározott összeté-
tellel, feladat- és hatáskörrel Víziközlekedési Védelmi Bi-
zottságot hoz létre.”

(3) A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány]
„i) a víziközlekedés védelme szabályainak, a Víziközle-

kedési Védelmi Bizottság összetételének, feladat- és ha-
táskörének, továbbá mûködése rendjének”

[rendeletben történõ megállapítására.]

(4) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi
L. törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) Az Alapprogram céljainak megvalósítását a társa-
dalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetének „Nemzeti Civil Alapprogram”
elnevezésû fejezeti kezelésû elõirányzata szolgálja,
amellyel a miniszter e törvény elõírásai szerint rendel-
kezik.”

167. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a tengeri hajók tulajdonosainak felelõsségére vonat-

kozólag az 1924. évi augusztus hó 25. napján Brüsszelben
kelt egyezmény becikkelyezésérõl szóló 1931. évi IV. tör-
vény 3. §-ában a „kereskedelemügyi miniszter és az igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért fe-
lelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

b) a hajóselismervényekre vonatkozólag az 1924. évi
augusztus hó 25. napján Brüsszelben kelt egyezmény be-
cikkelyezésérõl szóló 1931. évi VI. törvény 3. §-ában a
„kereskedelemügyi miniszter és az igazságügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és
az igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Lengyel Köztársasággal 1928. évi május hó 12-én
kötött adóügyi egyezmények becikkelyezésérõl szóló

1931. évi XXVII. törvény 2. §-ában az „a m. kir. pénzügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) az 1928. évben Genfben tartott nemzetközi Munka-
ügyi egyetemes Értekezlet által a legkisebb munkabérek
megállapítására vonatkozó eljárások tárgyában tervezet
alakjában elfogadott nemzetközi egyezmény becikkelye-
zésérõl szóló 1932. évi XIX. törvény 4. §-ában a „m. kir.
kereskedelemügyi miniszter” szövegrész helyébe a „fog-
lalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

e) a külföldi áruk származási helye hamis megjelölésé-
nek megakadályozása tárgyában, Madridban, 1891. évi
április hó 14-én kelt, Washingtonban, 1911. évi június hó
2-án és Hágában, 1925. évi november hó 6-án felülvizsgált
nemzetközi megállapodás becikkelyezésérõl szóló
1934. évi V. törvény 3. § elsõ mondatában a „kereskede-
lemügyi miniszter és a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „külgazdaságért felelõs miniszter és az adópoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg, második mondatában az
„a kereskedelemügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

f) a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó 1929. évi
varsói nemzetközi egyezmény becikkelyezésérõl szóló
1936. évi XXVIII. törvény 3. § elsõ mondatában az „A m.
kir. igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az igaz-
ságügyért felelõs miniszter” szöveg, második mondatában
az „a m. kir. igazságügyminiszter és a m. kir. kereskede-
lemügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az igazság-
ügyért felelõs miniszter és a közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg, harmadik mondatában az „A m. kir. kereske-
delemügyi miniszter felhatalmazást kap arra, hogy a
m. kir. igazságügyminiszterrel egyetértve” szövegrész he-
lyébe az „A közlekedésért felelõs miniszter felhatalmazást
kap arra, hogy az igazságügyért felelõs miniszterrel egyet-
értésben” szöveg,

g) a légijárómûvek biztosítási lefoglalására vonatkozó
1933. évi római nemzetközi egyezmény becikkelyezésérõl
szóló 1937. évi IX. törvény 3. § elsõ mondatában az „A m.
kir. igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az igaz-
ságügyért felelõs miniszter” szöveg, második mondatában
az „a m. kir. igazságügyminiszter és a m. kir. kereskede-
lemügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az igazság-
ügyért felelõs miniszter és a közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg,

h) az örökösödési illetékek tekintetében a kettõs adóz-
tatás elhárítása céljából Budapesten, az 1936. évi novem-
ber hó 20. napján kelt magyar–svéd egyezmény becikke-
lyezésérõl szóló 1937. évi XXVI. törvény 3. §-ában az „a
magyar királyi pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egyes címek és rangok megszüntetésérõl szóló

1947. évi IV. törvény 4. §-ában az „a belügyminiszter – az
igazságügyminiszterrel egyetértve –” szövegrész helyébe
az „az anyakönyvi ügyekért felelõs miniszter” szöveg,
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b) a szovjet-orosz katonai emlékmûvek és hõsi temetõk
kegyeleti gondozásáról szóló 1947. évi XIX. törvény
4. §-ában az „– a honvédelmi és népjóléti miniszterekkel
egyetértve – a belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„– a honvédelemért felelõs miniszterrel és az egészség-
ügyért felelõs miniszterrel egyetértésben – a településfej-
lesztésért és településrendezésért felelõs miniszter” szö-
veg,

c) a második világháború által érintett ipari tulajdonjo-
gok fenntartása, illetõleg visszaállítása tárgyában Neuchâ-
telben az 1947. évi február hó 8. napján aláírt Nemzetközi
Megállapodás, valamint az ahhoz tartozó Zárójegyzõ-
könyv és Pót-zárójegyzõkönyv becikkelyezésérõl szóló
1947. évi XXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében, (3) be-
kezdésében és (4) bekezdésében az „iparügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „iparügyekért felelõs miniszter”
szöveg,

d) a Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köz-
társaságok Szövetsége között Moszkvában, az 1947. évi
július hó 15-én aláírt kereskedelmi és tengerhajózási szer-
zõdés becikkelyezésérõl szóló 1947. évi XXVIII. törvény
3. §-ában a „kereskedelmi- és szövetkezetügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter és a
külgazdaságért felelõs miniszter együttes” szöveg,

e) a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ
I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon mûködõ
pénzintézetek magyar tulajdonban levõ részvényeinek ál-
lami tulajdonbavételérõl szóló 1947. évi XXX. törvény
7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében és 15. §-ában
az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszter” szöveg,

f) a kulturális együttmûködés tárgyában Bukarestben
1947. évi november hó 25. napján aláírt magyar–román
egyezmény becikkelyezésérõl szóló 1948. évi IX. törvény
3. §-ában a „kulturális miniszter és az oktatási miniszter a
külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszter az oktatásért felelõs miniszterrel és a külpoli-
tikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

g) a kulturális együttmûködés tárgyában Budapesten
1947. évi október hó 29. napján aláírt magyar–bolgár
egyezmény becikkelyezésérõl szóló 1948. évi X. törvény
3. §-ában a „kulturális miniszter és az oktatási miniszter a
külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszter az oktatásért felelõs miniszterrel és a külpoli-
tikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

h) az Egészségügyi Világszervezet Alkotmányának be-
cikkelyezésérõl szóló 1948. évi XII. törvény 5. §-ában az
„a népjóléti miniszter” szövegrész helyébe az „az egész-
ségügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ
I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon mûködõ
pénzintézetek magyar tulajdonban lévõ részvényeinek ál-
lami tulajdonba vételérõl szóló 1947. évi XXX. törvény ki-
egészítésérõl szóló 1948. évi XXXVI. törvény 4. §-ában az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-

vény 84. § (3) bekezdésében, 85. § (4) bekezdésében,
88. §-ában, 89. § (2) bekezdésében, 183. § (1) bekezdésé-
ben, 198. § b) pontjában, 201. § (1) bekezdésében, 395. §
(3) bekezdésében és (4) bekezdésében az „igazságügym-
iniszter” szövegrészek helyébe az „igazságügyért felelõs
miniszter” szöveg, a 100. § (1) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszterhez” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszterhez” szöveg, 155/A. § (2) bekezdésében
és 372. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium”
szövegrészek helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, 84. § (3) bekezdésében és 395. § (4) bekezdésében
az „a pénzügyminiszterrel” szövegrészek helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

b) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. tör-
vény 28. § (1) bekezdésében és 74. § (3) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszter” szöveg, 74/A. § (4) bekez-
désében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állami
vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 31. § (3) bekez-
désében a „külkereskedelmi miniszterrel” szövegrész he-
lyébe a „kereskedelemért felelõs miniszterrel” szöveg lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 1. § (2) bekez-

désében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 12. § (3) bekezdésé-
ben a „rendészeti szervek felett felügyeletet gyakorló mi-
nisztérium (országos hatáskörû szerv)” szövegrész helyé-
be a „rendészeti szerveket felügyelõ miniszter” szöveg,
21. § (3) bekezdés a) pontjában az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „ren-
dészetért felelõs miniszterrel” szöveg, 21. § (3) bekezdés
b) pontjában a „mûvelõdési miniszter” szövegrész helyébe
a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, az „– a Miniszter-
tanács Tájékoztatási Hivatalának elnökével egyetértés-
ben – az impresszum feltüntetésére vonatkozó részletes
szabályokat; – az ipari miniszterrel,” szövegrész helyébe a
„ , valamint az impresszum feltüntetésére vonatkozó rész-
letes szabályokat;” szöveg,

b) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1986. évi
IV. törvény 39. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

c) a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
28. § (2) bekezdésében, 46/B. § (2) bekezdésében, 48. §
(3) bekezdés c) és h) pontjában a „belügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „közlekedésrendészetért felelõs minisz-
ter” szöveg, 28. § (2) bekezdésében, 48. § (3) bekezdés
c) pontjában a „környezetvédelmi miniszter” szövegrész
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helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg, 44/A. § (7) bekezdésében, 46/B. § (2) bekezdésében,
48. § (3) bekezdés e), f) és g) pontjaiban az „a pénzügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 48. § (3) bekezdés h) pontjában a
„külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszterrel” szöveg,

d) a külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló
1988. évi XXIV. törvény 39. § (2) bekezdésében a „keres-
kedelmi miniszter” szövegrész helyébe a „kereskedele-
mért felelõs miniszter” szöveg,

e) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15. §
(1), (4) és (8) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

f) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tör-
vény 30. § (4) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

g) az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi
XXXVIII. törvény 22. § (3) bekezdésében az „a pénzügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

h) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 24. § (3) bekezdé-
sében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
4/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési minisztériumi hivatalt” szövegrész helyébe
a „mezõgazdasági igazgatási szervet” szöveg,

j) az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló
1990. évi LV. törvény 2. § (5) bekezdésében az „Igazság-
ügyi Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba”
szöveg,

k) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 59. §-ában, 92/A. § (1) bekezdésében, 95. §
a) pontjában, 96. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter”
szöveg, 105. §-ában a „belügyminiszterhez” szövegrész
helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszterhez”
szöveg, 91. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium
és a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az ál-
lamháztartásért felelõs miniszter és a helyi önkormányza-
tokért felelõs miniszter” szöveg, 92. § (5) bekezdésében,
92/A. § (1) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „államháztartásért felelõs miniszter” szö-
veg, 98. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szö-
vegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs mi-
niszter” szöveg,

l) a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási
szolgáltató tevékenységet végzõ állami vállalatok vagyo-
nának privatizálásáról (értékesítésérõl, hasznosításáról)
szóló 1990. évi LXXIV. törvény 1. § (2) bekezdésében,
2. § (4) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében az „az Ipari és

Kereskedelmi Minisztérium” szövegrész helyébe az „a ke-
reskedelemért felelõs miniszter” szöveg,

m) az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (2) bekezdésében az „a pénzügy-
miniszterrel” szövegrész helyébe az „az államháztartásért
felelõs miniszterrel” szöveg, 7. § (5) bekezdésében, 17. §
(4) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 19/A. § (2) bekezdésében az „egész-
ségügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe az „egészségbiztosításért felelõs miniszter” szöveg,
„A) Termékek” fejezetében az „1441–1–2 állami tulajdo-
nú víziközmûbõl más víziközmûnek átadott ivóvíz díja”
sorban a „környezetvédelmi, hírközlési és vízügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs mi-
niszter” szöveg, a „403010-bõl a villamosenergia-termelõi
engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossági táv-
hõ-szolgáltatási célra értékesített gõz ára, ha az e célra le-
kötött hõteljesítmény az adott településen az 50 MW-ot
meghaladja” sorban, a „403010-bõl a villamosenergia-ter-
melõi engedélyes által közvetlenül vagy közvetve lakossá-
gi távhõ-szolgáltatási célra értékesített melegített víz ára,
ha az e célra lekötött hõteljesítmény az adott településen az
50 MW-ot meghaladja” sorban, a „401010-bõl a villamos-
energia-termelõi engedélyes által értékesített közüzemi
célra lekötött villamos energia ára” sorban, az
„1110200000 a közüzemi nagykereskedõ és a közüzemi
szolgáltató közötti kereskedelemben értékesített földgáz
ára” sorban és az „1110200000 a közüzemi fogyasztó ré-
szére értékesített földgáz ára” sorban a „gazdasági és köz-
lekedési miniszter” szövegrész helyébe az „energiapoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg, a „401010-bõl a közüzemi
villamos energia nagykereskedõ által közüzemi célra érté-
kesített villamos energia ára” sorban és a „401010-bõl a
közüzemi szolgáltató által értékesített villamos energia
ára” sorban a „gazdasági miniszter” szövegrész helyébe az
„energiapolitikáért felelõs miniszter” szöveg, „B) Szolgál-
tatások” fejezetében a „405–11–02-bõl A belföldi közfor-
galmú, vasúti menetrend szerinti személyszállítás díja”
sorban és a „405–22–01-bõl A belföldi menetrend szerinti
távolsági autóbusz-közlekedés díja; iskolák és tanintéze-
tek által rendelt belföldi távolsági autóbusz-különjáratok
díja” sorban a „közlekedési, hírközlési és vízügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs minisz-
ter” szöveg, a „64.20.11.0, 64.20.12.1, 64.20.12.2 Az
egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás díja” sor-
ban az „informatikai és hírközlési miniszter” szövegrész
helyébe az „elektronikus hírközlésért felelõs miniszter”
szöveg, a „64.11.12.0-ból, 64.11.14.0-ból, 64.11.15.0-ból
A postáról szóló 2003. évi CI. törvény 7. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott postai belföldi fenntartott szolgáltatá-
sok díja” sorban az „informatikai és hírközlési miniszter”
szövegrész helyébe a „postaügyért felelõs miniszter” szö-
veg, az „507–34, 45-bõl Humán célú gyógyszerek keres-
kedelmi árrése” sorban a „népjóléti miniszter” szövegrész
helyébe az „egészségbiztosításért felelõs miniszter” szö-
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veg, a „05511 Az állami tulajdonú víziközmûbõl szolgál-
tatott ivóvíz díja” sorban és a „18111–1–2 Az állami tulaj-
donú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás és -kezelés díja” sorban a „környezetvé-
delmi, hírközlési és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe
a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, a
„60.30.12. a földgázszállítás díja (a földgáztranzit kivéte-
lével)” sorban, a „40.20.9. a földgázelosztás díja” sorban
és a „11.10.99 a közüzemi ellátás érdekében történõ föld-
gáztárolás díja” sorban a „gazdasági és közlekedési mi-
niszter” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, a „40.10.92-bõl A villamos energia át-
vitelének díja” sorban, a „40.10.92-bõl A villamos energia
elosztásának díja” sorban, a „40.10.92-bõl A villamos
energia rendszerirányításának díja” sorban és a
„40.10.92-bõl A villamos energiához kapcsolódó rend-
szerszintû szolgáltatások díja” sorban a „gazdasági mi-
niszter” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, az „55.30.11.0, 55.30.12.0, 55.40.10.0
A vendéglátásban felszámított felszolgálási díj felsõ mér-
tékének meghatározása” sorban a „gazdasági és közleke-
dési miniszter” szövegrész helyébe a „kereskedelemért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

n) az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 6. §
(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszternek” szövegrész
helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszternek” szö-
veg, a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külpo-
litikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 54. § (3) bekezdésé-
ben az „igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszterhez” szöveg, 61. § (3) be-
kezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 67. § (2) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be az „az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 73. §
(9) bekezdés a) pontjában a „külügyminiszterrel” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,
73. § (10) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 74. §
(4) bekezdés elsõ mondatában az „A pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 74. § (4) bekezdés negyedik mondatában,
74/A. § (4) bekezdésében, 100. §-ában az „a pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, mellékletének III. 1. pontjában az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg, VI. 1. c) pontjában a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, X. 3. pontjában az „A belügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „Az anyakönyvi ügyekért
felelõs miniszter” szöveg,

o) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) be-
kezdésében, 46. §-ában az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg, 3. § (4) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztéri-
um” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért fe-
lelõs miniszter” szöveg

lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes

nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi
XII. törvény 5. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg,

b) a Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartóz-
kodott szovjet csapatok, illetõleg azok állományába tarto-
zó személyek által okozott károk megtérítése iránti igé-
nyek bírósági úton történõ érvényesítésérõl szóló
1991. évi XXX. törvény 2. § (1) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló
1991. évi XXXI. törvény 2. § (2) és (3) bekezdésében, to-
vábbá 1. számú mellékletének 1. § (3) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, 7. § (2) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügym-
iniszter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter” szövegrész
helyébe a „rendészetért felelõs miniszter, a határrendésze-
tért felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért fe-
lelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, a bün-
tetés-végrehajtásért felelõs miniszter, az adópolitikáért fe-
lelõs miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter” szöveg, 2. számú melléklet 3. § (1) be-
kezdésében a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

d) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének ren-
dezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekez-
désében a „belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi minisz-
ter, az igazságügyminiszter, az oktatási miniszter, a nem-
zeti kulturális örökség minisztere, a pénzügyminiszter és a
Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Kormány
által rendeletben kijelölt miniszterek” szöveg, 4. § (4) be-
kezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatalhoz” szövegrész
helyébe az „az egyházakkal való kapcsolattartás koordiná-
ciójáért felelõs miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)”
szöveg, 5. § (4) bekezdésében, 14. § (4) bekezdésében be-
kezdésben a „Miniszterelnöki Hivatalhoz” szövegrész he-
lyébe a „miniszterhez” szöveg, 6. § (2) bekezdésében és
16. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi és terület-
fejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért fe-
lelõs miniszter és a természetvédelemért felelõs miniszter”
szöveg, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. §
(3) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 12. § (1)–(2), (4)
és (5) bekezdésében, 13. § (1) és (4) bekezdésében, 16. §
(2) és (4) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 20. §
(2) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész
helyébe a „miniszter” szöveg, 5. § (3) bekezdésében a
„Miniszterelnöki Hivatalnak” szövegrész helyébe a „mi-
niszternek” szöveg, 5. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekez-
désben a „Miniszterelnöki Hivatalt” szövegrész helyébe a
„minisztert” szöveg, 8. § (1) bekezdésében, 17. § (2) be-
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kezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalnál” szövegrész he-
lyébe a „miniszternél” szöveg, 20. § (2) bekezdésében a
„minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg
lép,

e) egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkor-
mányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében a „környezetvédel-
mi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter)” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter”
szöveg, 3. § (3)–(4) bekezdésében a „miniszter” szöveg-
rész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 7. §
(2)–(4) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 26. §
(2)–(3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a
„természetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 7. §
(2) bekezdésében az „a földmûvelésügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe az „az erdõgazdálkodásért felelõs minisz-
ter” szöveg, 22. § (6) és (7) bekezdésében a „mûvelõdési és
közoktatási miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért
felelõs miniszter” szöveg, 26. § (3) bekezdésében a „Kör-
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot” szö-
vegrész helyébe a „természetvédelemért felelõs minisz-
tert” szöveg, 35. § (1) bekezdésében a „Belügyminiszté-
rium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 39. § (3) bekezdésében a „minisz-
ter” szövegrész helyébe a „feladatkör szerint érintett mi-
niszter” szövegrész, 44. § (2) bekezdésében a „Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az
„egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs
miniszter” szöveg, 51. § (2) bekezdésében az „a Környe-
zetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot” szöveg-
rész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásért felelõs mi-
nisztert” szöveg, 51. § (3) bekezdésében az „a Környezet-
védelmi és Területfejlesztési Minisztériumnak” szöveg-
rész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartásért felelõs mi-
niszternek” szöveg,

f) a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi
XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében az „A pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „Az államháztartásért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 4. § (1)
és (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekez-
désében, 15. § (2) bekezdésében, 27. § (8) bekezdésében,
38. § (2) bekezdésében, 39. § (4) és (5) bekezdésében a
„pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 11. § (6) bekezdésében, 26. § (16) bekezdés harmadik
mondatában a „kiadott pénzügyminiszteri” szövegrész he-
lyébe az „a miniszter által kiadott” szöveg, 12. § (3) bekez-
dés b) pontjában, 26. § (16) bekezdés negyedik mondatá-
ban a „pénzügyminiszteri” szövegrész helyébe az „ , a mi-
niszter által kiadott” szöveg, 38. § (2) bekezdés második
mondatában az „a földmûvelésügyi miniszter” szövegrész
helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
az „az Országos Testnevelési és Sporthivatal felügyeletét
ellátó miniszter” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért fe-
lelõs miniszter” szöveg, a „pénzügyminiszterrel” szöveg-
rész helyébe a „miniszterrel” szöveg,

g) a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

h) a mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiá-
jának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. §
(3) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §
(3) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter)” szöveg, 16. § (1) bekezdésében, 17. §
(4) bekezdésében, 20. § (2) és (3) bekezdésében, 31/B. §
(5) bekezdés d) pontjában, 49/B. § (2) bekezdésében, 66. §
(1) és (3) bekezdésében, 110. § (1) és (2) bekezdésében,
114. § (1) bekezdésében, 167. § (2) bekezdésében, 178. §
(5) bekezdésében, 181. §-ában, 182. §-ában, 183. §-ában
az „az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „a mi-
niszter” szöveg, 15/A. §-ában, 23. § (2) és (5) bekezdésé-
ben, 66. § (4) bekezdésében, 114. § (3) bekezdésében az
„Az igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „A mi-
niszter” szöveg, 22. § a) pontjában, 114. § (4) bekezdésé-
ben az „az igazságügyminiszterhez” szövegrész helyébe,
az „a miniszterhez” szöveg, 23. § (1) bekezdésében,
31/D. § (3) bekezdésében, 41. § e) pontjában, 65. § (2) be-
kezdésében, 110. § (4) bekezdésében az „az igazságügy-
miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek”
szöveg, 66. § (2) és (8) bekezdésében az „az igazságügy-
minisztert” szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg,
83. § (1)–(3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, 94. §
(3) és (4) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében, 100. §
(1) bekezdésében, 104. § (2) és (3) bekezdésében, 105. §
(3) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium” szö-
vegrész helyére az „a miniszter” szöveg, 90. § (1) bekezdé-
sében az „az Igazságügyi Minisztériumnak” szövegrész
helyébe az „a miniszternek” szöveg, 183. § e) pontjában az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópo-
litikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

j) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 49/C. § (1) bekezdésében a „Kör-
nyezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumot” szö-
vegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs minisz-
tert” szöveg, 59. § (5) bekezdésében az „a Pénzügyminisz-
térium” szövegrész helyébe az „az államháztartásért fele-
lõs miniszter” szöveg, az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter”
szöveg, 85. § (1) bekezdésben az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs mi-
niszter” szöveg, 85. § (2)–(7) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

k) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozá-
sáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 1991. évi
LV. törvény 3. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztéri-
um” szövegrész helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcso-
latokért felelõs miniszter” szöveg,
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l) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság között a jogsegélyrõl, valamint a polgári
jogi, családjogi és a büntetõügyekre vonatkozó jogi kap-
csolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában,
az 1989. évi március hó 28. napján aláírt szerzõdés kihir-
detésérõl szóló 1991. évi LXI. törvény 3. § (3) bekezdésé-
ben az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

m) a gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
5. § j) pontjában, 13. § (6) bekezdésében, 19. § (6) bekez-
désében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 18. §
23. pontjában a „Népjóléti Minisztérium” szövegrész
helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter” szöveg
lép.

168. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatály-

balépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény 15. § (4) bekezdésében a „környezetvédelmi és
területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „termé-
szetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 59. § (2) bekez-
désében az „a földmûvelésügyi és a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs minisz-
ter és az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi
XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében, 203. § (4) bekez-
dés c) pontjában a „gazdasági miniszter” szövegrész he-
lyébe a „miniszter” szöveg, 41/A. § (1) bekezdésében a
„Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumnak
(a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe a
„foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszternek (a továb-
biakban: miniszter)” szöveg, 41/A. § (3) bekezdésében a
„minisztériumban” szövegrész helyébe a „miniszternél”
szöveg, 41/A. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatáspoliti-
kai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 203. § (4) bekezdés a) pontjában a „nem-
zeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe, a
„kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 203. § (4) bekezdés
b) pontjában az „az ifjúsági- és sportminiszter” szövegrész
helyébe az „a sportpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

c) a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés
e) pontjában az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumba” szöveg, 10. § (1) bekezdésében, 30/B. §
(8)–(9) és (12) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében,
61. § (5) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében,
64/A. §-ában, 65/B. § (4) bekezdésében, 65/C. § (1) és
(4) bekezdésében, 80. § (2) bekezdésében a „belügymi-
niszter” szövegrészek helyébe a „közigazgatási minõség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg, 10. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztériumnak”
szövegrész helyébe a „központi közszolgálati hatóságnak”
szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „Külügyminisztériumot”

szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumot” szöveg, 10. § (5) bekezdésében
az „a Belügyminisztérium hivatalos értesítõjében” szö-
vegrész helyébe a „hivatalos értesítõben” szöveg, 10. §
(10) bekezdésében a „Külügyminisztériumra” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumra” szöveg, 20/A. § (2) bekezdésében,
22/B. § (1) bekezdésében, 33. § (6) bekezdésében, 62. § (3)
és (4) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés k) pontjában,
65/B. § (4) bekezdésében, 65/C. § (4) bekezdésében a
„Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „központi
közszolgálati hatóság” szöveg, 22/A. § (7) bekezdésében a
„Belügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „központi
közszolgálati hatóságot” szöveg, 22/A. § (11) bekezdésé-
ben, 22/B. § (4) bekezdésében a „Hivatalnál” szövegrész
helyébe a „központi közszolgálati hatóságnál” szöveg,
22/A. § (17) bekezdésében a „Hivatal vezetõje” szöveg-
rész helyébe a „központi közszolgálati hatóság vezetõje”
szöveg, 22/B. § (2) bekezdésében a „Hivatalnak” szöveg-
rész helyébe a „központi közszolgálati hatóságnak” szö-
veg, 22/B. § (2)–(3) és (5)–(6) bekezdésében, 63. § (2) be-
kezdés c) pontjában a „Hivatal” szövegrészek helyébe a
„központi közszolgálati hatóság” szöveg, 30/B. § (1) be-
kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter” szöveg,
30/B. § (3) bekezdésében az „a Belügyminisztérium feje-
zeten belül, a tárca fejezeti kezelésû elõirányzataként”
szövegrész helyébe a „fejezeti kezelésû elõirányzatként”
szöveg, 30/B. § (4) bekezdésében a „belügyminiszterhez”
szövegrész helyébe a „közigazgatási minõségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelõs miniszterhez” szöveg,
31/B. §-ában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpoliti-
káért felelõs miniszterrel” szöveg, 33. § (2) bekezdésében
az „a Belügyminisztérium fejezeti kezelésû célelõirányza-
taként” szövegrész helyébe a „fejezeti kezelésû célelõ-
irányzatként” szöveg, 64/A. § (3) bekezdésében a „belügy-
minisztert” szövegrész helyébe a „közigazgatási minõség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelõs minisztert”
szöveg, 65/A. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatáspoliti-
kai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a
„foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogta-
lanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 20/A. § (2) bekezdésében az „a Pénzügy-
minisztériummal” szövegrész helyébe az „az államháztar-
tásért felelõs miniszterrel” szöveg,

e) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdé-
sében a „Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Miniszté-
rium” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 16. § (4) bekezdésében a „munka-
ügyi miniszterrel” szövegrész helyébe a „foglalkoztatás-
politikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 85. § (2) bekezdé-
sében és a 85. § (3) bekezdés b) pontjában a „honvédelmi”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs” szöveg,
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f) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 18/B. § (1) bekezdés p) pontjában, 18/C. § (7) bekez-
désében, 18/F. § (2) és (4) bekezdésében, 24. § (5) és
(6) bekezdésében, 24/B. § (1)–(3) bekezdésében, 33/B. §
(5) és (9) bekezdésében, 49. § k) és m) pontjában, 52. §
(6) bekezdésében, 64. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 88. §
(2) bekezdésében, 88/B. § (3) bekezdésében, 90. § (3) be-
kezdésében, 91. §-ában, 93. § (7), (9) bekezdésében,
(10) bekezdés b) pontjában és (11) bekezdésében, 98. §
(3) bekezdésében, 101. § (3) bekezdésében, 108/A. §
(2) bekezdésében, 109/E. § (2) bekezdésében, 121. §
(1) bekezdésében, 121/A. § (6) bekezdésében, 121/B. § (1)
és (2) bekezdésében, 123/A. § (5)–(7) bekezdésében,
124. § (2) bekezdés x) és y) pontjában, 124. § (4) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 24/B. § (2) be-
kezdésében, 33/B. § (4) bekezdésében, 48. §-t megelõzõ
alcímben, a 48. § felvezetõ szövegében és s) pontjában,
50. § (1) bekezdésében, 51. § (2) bekezdésében, 64. §
(4) bekezdésében, 88. § (2) bekezdésében, 88/A. § (2) be-
kezdésében az „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „Az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 24. §
(9) bekezdésében, 24/A. § (3) bekezdésében, 49. § o) pont-
jában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg, 50. §
(2) bekezdés a) pontjában az „a Pénzügyminisztérium
közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe az „az ál-
lamháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 33/B. § (1) és
(7) bekezdésében, 49. § j) pontjában az „a pénzügyminisz-
tert” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
minisztert” szöveg, 93. § (7) bekezdésben az „A pénzügy-
miniszteri” szövegrész helyébe az „Az államháztartásért
felelõs miniszter általi” szöveg, 49. § p) pontjában, 86/A. §
(1) bekezdésében az „a pénzügyminiszternek” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszternek”
szöveg, 33/B. § (1), (5) és (9) bekezdésében a „nemzeti
kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kul-
túráért felelõs miniszter” szöveg, 48. § r) pontjában, 106. §
(2) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 50. § (2) bekezdés b) pontjában a
„közigazgatási államtitkárok” szövegrész helyébe a „mi-
niszterek” szöveg, 50. § (2) bekezdés c) pontjában az „or-
szágos hatáskörû szervek vezetõi” szövegrész helyébe a
„központi államigazgatási szervek vezetõi” szöveg,
109/F. § (2) bekezdés e) pontjában az „a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az agrárpoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg, 51. § (1) bekezdésében,
86/A. § (1) bekezdésében, 86/F. § (2) bekezdés a) pontjá-
ban az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosításért felelõs miniszter” szöveg, az „az if-
júsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „a nyugdíjpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 64. § (1) és (4) bekezdésében a „bel-
ügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „helyi önkormány-
zatokért felelõs miniszterrel” szöveg, 64. § (3) és (4) be-

kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg,
64/E. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs minisz-
ter” szöveg, 88/A. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter,
a honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „rendésze-
tért felelõs miniszter, a határrendészetért felelõs miniszter,
a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, a hon-
védelemért felelõs miniszter” szöveg, 88. § (2) és (5) be-
kezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe
a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 109/K. §
(16)–(17) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium”
szövegrészek helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium” szöveg, 109/F. § (2) bekezdés
c) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelõs mi-
niszter” szöveg, 109/F. § (2) bekezdés e) pontjában a „kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„természetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 124. §
(5) bekezdésében az „az ipari és kereskedelmi miniszter és
a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „a gazdaság-
politikáért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 124. § (8) bekezdésében a „szociális és
munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „foglalkozta-
táspolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 108/A. § (3) be-
kezdésében a „külügyminiszter és a gazdasági és közleke-
dési miniszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért fele-
lõs miniszter és a külgazdaságért felelõs miniszter” szö-
veg, a 109/K. § (12) bekezdésében a „Honvédelmi Minisz-
térium és a Belügyminisztérium a vagyonkezelésében
lévõ, a honvédelmi miniszter által honvédelmi célra és a
belügyminiszter által rendvédelmi célra” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs miniszter, a rendészetért
felelõs miniszter, a határrendészetért felelõs miniszter és a
katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter az álta-
luk vezetett minisztérium, illetve az irányításuk (felügye-
letük) alá tartozó költségvetési szerv vagyonkezelésében
lévõ, a felelõs miniszter által honvédelmi, rendészeti, ha-
tárrendészeti, illetve a katasztrófák elleni védekezéssel
összefüggõ célra” szöveg, 109/K. § (15) bekezdésében a
„honvédelmi és a belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszter, a rendészetért felelõs
miniszter, a határrendészetért felelõs miniszter és a ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg, a
109/K. § (17) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium-
nak” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs minisz-
ter által vezetett minisztériumnak” szöveg, 109/C. §
(1) bekezdésében az „A kincstári vagyonért felelõs mi-
niszter” szövegrész helyébe az „Az állami vagyon fel-
ügyeletéért felelõs miniszter” szöveg, 106. § (1) bekezdé-
sében, 109/D. § (1) bekezdésében, 109/E. § (2) bekezdésé-
ben, 109/H. § (2) bekezdésében, 109/K. § (1)–(2), (4),
(6) bekezdésében az „a kincstári vagyonért felelõs minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az állami vagyon felügyeleté-
ért felelõs miniszter” szöveg, 109/K. § (2) bekezdésében
az „a kincstári vagyonért felelõs minisztert” szövegrész
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helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért felelõs mi-
nisztert” szöveg,

g) a nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény
7. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,

h) a Magyar Népköztársaság és a Török Köztársaság
között a polgári és kereskedelmi jogsegélyrõl szólóan lét-
rejött, Ankarában, 1988. évi június 6. napján aláírt szerzõ-
dés kihirdetésérõl szóló 1992. évi LVII. törvény 3. §
(3) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

i) a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû ada-
tok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
37. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

j) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyil-
vántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 7. § (3) be-
kezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelõs minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 32. §-ában, 47. §
(2) bekezdés felvezetõ szövegében a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 36. § (4) bekez-
désében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatási informatikáért felelõs miniszter a személyiadat-
és lakcímnyilvántartásért felelõs miniszterrel együttesen”
szöveg, 47. § (4) bekezdésében a „belügyminiszterrel”
szövegrész helyébe a „miniszterrel” szöveg, 36. § (2) be-
kezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„közigazgatási informatikáért felelõs miniszter által veze-
tett központi államigazgatási szerv” szöveg, 47. § (2) be-
kezdés c) pontjában a „pénzügyminiszterrel” szövegrész
helyébe a „közigazgatási informatikáért felelõs miniszter-
rel együttesen, az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szö-
veg,

k) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 7/B. § c) pontjában a „Honvédelmi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 11/A. §
f) pontjában, 72. § (6) bekezdésében a „Honvédelmi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 71. § (5), (6) és (11) bekezdésében az
„A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az adópoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg, 71. § (7) és (8) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 71. § (6) bekez-
désében a „külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 71. § (7) be-
kezdésében az „a PHARE programokat koordináló tárca
nélküli miniszter” szövegrész helyébe az „az országos
szintû fejlesztés, fejlesztési tervezés és programozás irá-
nyításáért felelõs miniszter” szöveg, 71. § (8) bekezdésé-
ben a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „hon-
védelemért felelõs miniszter” szöveg, 71. § (11) bekezdé-
sében az „informatikai és hírközlési miniszterrel” szöveg-
rész helyébe az „informatikáért felelõs miniszterrel” szö-
veg,

l) a magzati élet védelmérõl szóló 1992. évi
LXXIX. törvény 3. § (3) bekezdésében az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 10. §
(6) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 13. § (3) bekez-
désében, 16. § (2) bekezdésében az „az egészségügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

m) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok
1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. tör-
vény 11/A. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter, az
egészségügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter, az egészségbiztosítá-
sért felelõs miniszter, a nyugdíjpolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

n) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 11. §
(5) bekezdésében, 13/A. §-ában, 14. § (14) bekezdés
b) pontjában, 17. § (6) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésé-
ben, 21/F. § (5) bekezdésében a „területfejlesztésért fele-
lõs miniszter” szövegrész helyébe a „területfejlesztésért és
területrendezésért felelõs miniszter” szöveg, 14. § (6) be-
kezdésében a „területfejlesztésért felelõs minisztert” szö-
vegrész helyébe a „területfejlesztésért és területrendezé-
sért felelõs minisztert” szöveg, 17. § (6) bekezdésében,
20. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter”
szöveg, 20. § (2) bekezdésében az „egészségügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „egészségbiztosításért felelõs
miniszter” szöveg, 21/F. § (2) bekezdés e) pontjában,
21/F. § (7) bekezdésében, 21/F. § (10) bekezdés a) pontjá-
ban az „az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyen-
lõségi Minisztérium” szövegrész helyébe az „a szociál- és
családpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 21/F. § (3) be-
kezdésében az „az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztériumhoz” szövegrész helyébe
az „a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszterhez”
szöveg, 21/F. § (4) bekezdésében az „Az Ifjúsági, Család-
ügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium” szö-
vegrész helyébe az „A szociál- és családpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 21/F. § (9) bekezdésében a „törvény-
ben az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztérium fejezetében” szövegrész helyébe a „törvény-
ben” szöveg, 21/F. § (10) bekezdés h) pontjában az „az If-
júsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisz-
tériumnak” szövegrész helyébe a „szociál- és családpoliti-
káért felelõs miniszternek” szöveg

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény 1. §-ában a „nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs minisz-
ter” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „mûvelõdési és köz-
oktatási miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg,
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b) a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság
között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és
az ezzel összefüggõ kérdések szabályozásáról Budapes-
ten, 1964. évi október 31-én aláírt szerzõdés módosításáról
és kiegészítésérõl szóló 1987. április 29-én aláírt szerzõ-
dés kihirdetésérõl szóló 1993. évi XXXIV. törvény 3. §
(2) bekezdésében a „belügyminiszter és a földmûvelésügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs
miniszter és a térképészetért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kö-
zött a közúti és a vízi közlekedésben a határforgalom el-
lenõrzésérõl szóló, Budapesten, az 1992. évi május hó
15. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1993. évi
XXXV. törvény 3. § (2) bekezdésében a „belügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs mi-
niszter” szöveg, az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, a
„közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

d) a nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, különösen
mint a vízimadarak tartózkodási helyérõl szóló, Ramsar-
ban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak
1982. december 3-án és 1987. május 28.–június 3. között
elfogadott módosításai egységes szerkezetben történõ ki-
hirdetésérõl szóló 1993. évi XLII. törvény 4. § (2) bekez-
désében a „környezetvédelmi és területfejlesztési minisz-
ter” szövegrész helyébe a „természetvédelemért felelõs
miniszter” szöveg,

e) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 3. §
(3) bekezdésében az „az ipari és kereskedelmi miniszter”
szövegrész helyébe az „a bányászati ügyekért felelõs mi-
niszter” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a „környezetvédel-
mi feladatok ellátásáért felelõs miniszterrel” szövegrész
helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 20. § (3) bekezdésében, 50/A. § (3) és (5) bekezdésé-
ben az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 38/C. § (3) be-
kezdés d) pontjában a „ , környezetvédelmi és vízügyi, va-
lamint az informatikai és hírközlési miniszterrel” szöveg-
rész helyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszterrel, va-
lamint az elektronikus hírközlésért felelõs miniszterrel”
szöveg,

f) a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági kész-
letezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény 8. § (1) bekez-
désében az „ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 9. § (2) bekezdésében a „gazdasági és
közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, 15. § (1) bekezdésében, 41. § (1) bekezdésében,
46. §-ában az „az ipari és kereskedelmi miniszter” szöveg-
rész helyébe az „a miniszter” szöveg, 22. § (1) bekezdés
i) pontjában, 28. § d) pontjában az „az ipari és kereskedel-
mi miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszternek”
szöveg, 23. §-ában, 26/A. § (1) bekezdésében, 33. § (2) be-
kezdésében, 41. § (4) bekezdésében az „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs

miniszter” szöveg, 28. § d) pontjában az „a pénzügymi-
niszternek” szövegrész helyébe az „az államháztartásért
felelõs miniszternek” szöveg, 32. §-ában az „az Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium hivatalos értesítõjében közzé
kell tenni” szövegrész helyébe az „a miniszter közzéteszi”
szöveg,

g) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. tör-
vény 4. § (7) bekezdésében az „a belügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 5/A. § (2)
és (3) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (2) és
(3) bekezdésében, 9. § (2) és (3) bekezdésében, 11. §
(1) bekezdésében, 12. §-ában, 14. § (4) és (6) bekezdésé-
ben, 16. § (1) és (3) bekezdésében, 17. § (1)–(3), (5),
(7)–(8), 19. § (2)–(3) bekezdésében, 20. §-ában, 20/A. §
(3) bekezdésében, 24. § (4) bekezdés a) pontjában a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
13. § (4) bekezdésében, valamint 17. § (4) bekezdésében a
„belügyminiszterhez” szövegrész helyébe a „miniszter-
hez” szöveg,

h) az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló
1993. évi LIX. törvény mellékletének 6. pontjában a
„Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM)” szö-
vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg,

i) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. törvény 37. § (1) bekezdés q) pontjá-
ban az „oktatási miniszterrel” szövegrész helyébe az „ok-
tatásért felelõs miniszterrel” szöveg, 47. § (6) bekezdés
a) pontjában az „oktatási miniszter” szövegrész helyébe az
„oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 47. § (9) bekezdés
a) pontjában az „Oktatási Minisztérium” szövegrész he-
lyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 47. §
(14) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium költségveté-
sében” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében” szö-
veg, 49/C. § (1) bekezdésében a „nemzeti kulturális örök-
ség miniszterének” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszternek a” szöveg, 49/C. § (4) bekezdésében a
„nemzeti kulturális örökség miniszterét” szövegrész he-
lyébe a „kultúráért felelõs minisztert” szöveg, 60/M. §
b) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg, 62. §
(1) bekezdésében a „minisztériumok” szövegrész helyébe
a „miniszterek” szöveg,

j) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 3. § (6) bekezdésében, 87. § (3) bekez-
désében a „mûvelõdési és közoktatási miniszter” szöveg-
rész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 90. §
(4) bekezdésében az „a Pénzügyminisztériumtól” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs minisztertõl”
szöveg,

k) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 8. §
(9) bekezdésében, 8/B. § (1), (5)–(8) bekezdésében, 27. §
(8) bekezdés f) pontjában, 27. § (14) bekezdésében, 45. §
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(2) bekezdésében, 91. § (1) bekezdés b) pontjában, 91. §
(8) bekezdésében, 92. §-át megelõzõ alcímben, 93. §
(2)–(6) bekezdésében, 94. § (6) bekezdésében, 95. §
(3)–(5) és (8)–(10) bekezdésében, 95/A. § (5) bekezdés
b) pontjában, 95/A. § (7) bekezdésében, 96. § (4) bekezdé-
sében, 96. § (5) bekezdés a) pontjában, 98. § (3) bekezdé-
sében, 99. § (3)–(4) bekezdésében, 108. § (4), (9) bekezdé-
sében, 110. § (8) bekezdésében, 121. § (1) bekezdés
16. pontjában, 122. § (11) bekezdésében, 129. § (12) be-
kezdésében, 131. § (6) bekezdésében, 2. számú melléklet
az A közoktatás információs rendszere alcímét követõ
1. pontjában az „oktatási miniszter” szövegrész helyébe az
„oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 23. § (1) bekezdésé-
ben, az „oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyé-
be az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 72. § (2) be-
kezdésében, 108. § (5) bekezdésében, 133. § (5) bekezdé-
sében az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész
helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 72. §
(2) bekezdésében, 108. § (5) bekezdésében a „Szociális és
Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „szak-
képzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter” szöveg,
90. § (3) bekezdésében, 98. § (4) bekezdésében, 110. §
(4) bekezdésében az „Oktatási Minisztérium” szövegrész
helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 96. §
(4) bekezdés b) és e) pontjában, 96. § (8) bekezdésében,
97. § (2) bekezdés h) pontjában, 97. § (5) bekezdésében,
108. § (5), (8) bekezdésében, 113. §-ában az „a Mûvelõdé-
si és Közoktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „az
oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 99. § (6) bekezdésé-
ben az „Oktatási és Kulturális Minisztérium” szövegrész
helyébe az „oktatásért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 82. § (4) bekezdésében, 96. § (5) be-
kezdés a) pontjában, 3. számú melléklet II. részében az Az
osztályok, csoportok szervezése alcímét követõ 6. pontjá-
ban az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az ál-
lamháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 88. § (2) bekez-
désében, 122. § (9) bekezdésében, az „a mûvelõdési és
közoktatási miniszterrel” szövegrész helyébe az „az okta-
tásért felelõs miniszterrel” szöveg, 90. § (2) bekezdés
g) pontjában a „65. §-ában megállapított Kt. 95. § (1) be-
kezdésének o) pontja hatálybalépésérõl a kormány rende-
lete intézkedik. A” szövegrész helyébe a „hatálybalépését
követõen a” szöveg, 91. § (4) bekezdés f) pontjában az „a
Mûvelõdési és Közoktatási Minisztériumba” szövegrész
helyébe az „az oktatásért felelõs miniszternek” szöveg,
93. § (2) bekezdésében az „A Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztérium a költségvetésének” szövegrész helyébe az
„Az oktatásért felelõs miniszter, az általa vezetett minisz-
térium költségvetésének a” szöveg, 94. § (1) bekezdés
e) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg,
95. § (3) bekezdésében az „egészségügyi, szociális és csa-
ládügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs miniszter” szöveg, 95. § (4) bekezdésében a „Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a Nemzeti Sporthi-
vatal elnöke útján” szövegrész helyébe a „sportpolitikáért

felelõs miniszter” szöveg, 95. § (5) bekezdésében a „kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 96. §
(3) bekezdés e) pontjában az „a mûvelõdési és közoktatási
miniszternek” szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs
miniszternek” szöveg, 98. § (1) bekezdésében az „A mû-
velõdési és közoktatási miniszternek” szövegrész helyébe
az „Az oktatásért felelõs miniszternek” szöveg, 98. §
(3) bekezdésében az „Az oktatási miniszternek” szöveg-
rész helyébe az „Az oktatásért felelõs miniszternek” szö-
veg, 36. § (5) bekezdésében, 81. § (8), (10) és (12) bekez-
désében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 93. § (1) bekezdé-
sében, 94. § (1)–(2) bekezdésében, 95. § (1)–(2) és
(6)–(7) bekezdésében, 98. § (2) bekezdésében az „A mû-
velõdési és közoktatási miniszter” szövegrész helyébe az
„Az oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 19. § (5) bekez-
désében, 52. § (2) bekezdésében, 81. § (9) és (15) bekezdé-
sében, 97. § (1) bekezdésében, 98. § (2) bekezdésében,
100. §-ában, 107. § (8) bekezdés a) pontjában, 108. § (2),
(6) és (11) bekezdésében, 111. § (2) bekezdésében az „a
mûvelõdési és közoktatási miniszter” szövegrész helyébe
az „az oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 96. § (5) be-
kezdés a) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszter” szö-
veg, 101. § (6) bekezdésében az „a Mûvelõdési és Közok-
tatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
108. § (11) bekezdésében az „a belügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az idegenrendészetért és menekültügyért
felelõs miniszter” szöveg, az „a Belügyminisztérium” szö-
vegrész helyébe az „az idegenrendészetért és menekült-
ügyért felelõs miniszter” szöveg, 110. § (5) bekezdésében,
113. §-ában a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 119. § (3) bekez-
dés elsõ mondatában az „A Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztérium, a szakképesítésért felelõs minisztérium
költségvetésében” szövegrész helyébe az „Az oktatásért
felelõs miniszter, a szakképesítésért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében” szöveg, a
második és negyedik mondatában az „A Mûvelõdési és
Közoktatási Minisztérium költségvetésében” szövegrész
helyébe az „Az oktatásért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetében” szöveg, a harma-
dik mondatában a „költségvetésében” szövegrész helyébe
a „költségvetési fejezetében” szöveg, az ötödik mondatá-
ban az „Az Igazságügyi Minisztérium költségvetésében”
szövegrész helyébe az „A büntetés-végrehajtásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejeze-
tében” szöveg, 122. § (2) bekezdésében az „a Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium költségvetésébe” szövegrész
helyébe az „az oktatásért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium költségvetési fejezetébe” szöveg,

l) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 1993. évi
LXXXI. törvény 44. § (6) bekezdésében az „igazságügy-
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miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs
miniszter” szöveg,

m) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A. § (7) bekezdés
b) pontjában az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter és a gazda-
ságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelõs mi-
niszter” szöveg
lép.

169. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabá-

lyok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény 31. §-ában
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt
személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) Magyar Orvosi Kamaráról szóló 1994. évi
XXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg, 42. § (3) bekezdésében az „– az Egész-
ségügyi Minisztérium fejezetén belül – elkülönített” szö-
vegrész helyébe az „elkülönített” szöveg,

d) a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 3. §
(6) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „rendészetért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium)” szöveg, 4–5. §-aiban, 6. § (2) bekezdés e)–g)
pontjaiban, 16. § (2) bekezdésében, 86. § (1) és (5) bekez-
désében, valamint 101–102. §-aiban a „belügyminiszter”
szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, 76. § (2) be-
kezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„minisztérium” szöveg, 86. § (1) bekezdésében a „Belügy-
minisztériumnak” szövegrész helyébe a „minisztérium-
nak” szöveg, 86. § (2) bekezdés f) pontjában az „a Belügy-
minisztérium állampolgársági ügyekben eljáró szerve”
szövegrész helyébe az „az állampolgársági ügyekben eljá-
ró szerv” szöveg, 86. § (2) bekezdés g) pontjában a „Kül-
ügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpolitikáért fe-
lelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

e) a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról
és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 8/A. § (2) bekezdésében a
„pénzügyminiszteri rendeletben” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszter rendeletében” szö-
veg, 14. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, valamint 17. §
(1) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrészek
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,
14. § (1) bekezdésében és 15. §-ában a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 14. § (1) bekezdésében, 15. §-ában, valamint 17. §
(1) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szövegrészek helyébe az „az állami vagyon fel-

ügyeletéért felelõs miniszter” szöveg, 14. § (1) bekezdésé-
ben, 15. §-ában, valamint 17. § (1) bekezdésében a „gazda-
sági és közlekedési miniszter” szövegrészek helyébe a
„külgazdaságért felelõs miniszter” szöveg, 14. § (1) be-
kezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 24. §-ában az „a Pénzügyminisztéri-
um” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 25. § (3) be-
kezdésében az „a Pénzügyminisztériummal” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztériummal” szöveg, 26. § (5) bekezdésében az
„A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az állam-
háztartásért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi
LI. törvény 28. § (1) bekezdésében az „egészségügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg, a 38. § (3) bekezdésében az „– az
Egészségügyi Minisztérium fejezetén belül – elkülönített
biztosításáról” szövegrész helyébe az „elkülönített biztosí-
tásáról” szöveg,

g) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 103. § (6) bekezdésében az „igazságügyminiszter-
nek” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 103. § (6) be-
kezdésében, 125. § (3) bekezdésében, 170/A. § (1) bekez-
désében, 307. § (2) bekezdés h) és l) pontjában az „a pénz-
ügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszterrel” szöveg, 170/A. § (1) bekezdésében,
239. § (2) bekezdésében, 240/F. § (4) bekezdésében,
253/C. § (2) bekezdésében, 254/D. § (3) bekezdésében,
296. § (1) bekezdésében, 298. § (3) bekezdésében az „az
igazságügyminiszternek” szövegrész helyébe az „a mi-
niszternek” szöveg, 125. § (3) bekezdésében, 232. §
(6) bekezdésében, 234. § (4) bekezdésében, 234/A. §
(3) bekezdésében, 235. § (3) bekezdésében, 239. § (2) be-
kezdésében, 240/C. § (1) bekezdésében, 253/D. § (1) be-
kezdésében az „Az igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „A miniszter” szöveg, 230. § (1) bekezdésében,
232. § (1) bekezdésében, 233. § (3) bekezdésében, 235. §
(2) bekezdésében, 240/B. § (1) és (3) bekezdésében,
253/D. § (2) és (4) bekezdésében, 254/B. § (3) bekezdés
d) pontjában és (5) bekezdés e) pontjában, 278. § (1) be-
kezdésében, 292. § (3) bekezdésében, 294. § (1) bekezdé-
sében, 298. § (1)–(2) bekezdésében, valamint 307. §
(2) bekezdésében az „az igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „a miniszter” szöveg, 230. § (6) bekezdésében,
250. § (2) bekezdés b) pontjában, 281. § (1) bekezdésében,
293. § (3) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztériu-
mot” szövegrész helyébe az „a minisztert” szöveg,
234/A. § (2) bekezdésében, 239. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban, 250. § (2) bekezdés a) pontjában az „az igazságügy-
miniszterhez” szövegrész helyébe az „a miniszterhez” szö-
veg, 250. § (2) bekezdés e) pontjában, 253/D. § (3) és
(7) bekezdésében az „az igazságügyminisztert” szöveg-
rész helyébe az „a minisztert” szöveg, 255. § d) pontjában
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az „az Igazságügyi Minisztériumot” szövegrész helyébe
az „a miniszter által vezetett minisztériumot (a továbbiak-
ban: minisztérium)” szöveg, 279. § (3) bekezdésében,
283. § (3)–(4) bekezdésében, 285. § (5) bekezdésében,
287. § (1) bekezdésében, 292. § (1) és (5) bekezdésében az
„az Igazságügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe az
„a miniszternek” szöveg, 292. § (5) bekezdésében az „az
Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „a mi-
niszter” szöveg, 307. § (2) bekezdés i) pontjában az „a bel-
ügyminiszterrel, valamint a szociális és családügyi minisz-
terrel” szövegrész helyébe az „a rendészetért felelõs mi-
niszterrel és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs
miniszterrel” szöveg,

h) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdései-
rõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 13. § (5) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „helyi önkormányza-
tokért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény
10. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium
Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának” szö-
vegrész helyébe az „a céginformációs és az elektronikus
cégeljárásban közremûködõ szolgálat” szöveg, 14. §
(7) bekezdésében a „munkaügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg,

j) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény 24/A. §
(1) bekezdésében és az azt megelõzõ alcímben, 24/A. §
(3)–(4) bekezdésében, 24/B. § (1)–(2) és (4) bekezdésé-
ben, 24/C. § (3) bekezdésében, 50/E. § (1)–(2) és (5) be-
kezdésében az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumba” szöveg, 24/C. § (2) bekezdésében és
50/E. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium-
ban” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ter által vezetett minisztériumban” szöveg, 24/A. § (1) be-
kezdésében, 24/B. § (4) bekezdésében, 24/C. § (1) bekez-
dés b)–c) pontjaiban, 99. § (7) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg, a 24/C. § (1) és (3) bekezdésében az
„igazságügyi minisztériumi” szövegrész helyébe az „igaz-
ságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba
való” szöveg, 50/E. § (5) bekezdésében az „igazságügy-
miniszternek” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszternek” szöveg
lép.

170. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt, a kín-

zás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bá-
násmód megelõzésérõl szóló európai egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1995. évi III. törvény 3. §-ában a „belügymi-
niszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügyminiszter, a
külügyminiszter, a mûvelõdési és közoktatási miniszter és
a népjóléti miniszter” szövegrész helyébe a „rendészetért

felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter, az
igazságügyért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs
miniszter, az oktatásért felelõs miniszter és az egészség-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kor-
mánya között személyeknek a közös államhatáron történõ
átadásáról és átvételérõl szóló, Budapesten, 1993. év feb-
ruár hónap 26. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1995. évi XXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a
belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendé-
szetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény módosításáról szóló 1995. évi
XXXI. törvény 11. § (1) bekezdésében az „igazságügym-
iniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs mi-
niszter” szöveg,

d) a szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi
XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében az „igazságügy-
miniszterrel” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 40. § (2) bekezdésében a „mûve-
lõdési és közoktatási miniszterrel, a munkaügyi miniszter-
rel” szövegrész helyébe a „szakképzésért és felnõttképzé-
sért felelõs miniszterrel, a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszterrel” szöveg, 40. § (3) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

e) a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

f) az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon érté-
kesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. § (8) bekez-
désében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 5. § (4) bekezdés b) pontjában az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg, 5. § (4) bekezdés d) pontjában
az „a népjóléti miniszter” szövegrész helyébe az „az
egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 6. § (1) bekez-
désében a „nemzeti kulturális örökség miniszterének” szö-
vegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszternek” szö-
veg, 8. § (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. §
(3) bekezdésében, 19. § (5) bekezdésében, 21. § (2) bekez-
désében, 23. § (3) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében
és a mellékletében az „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe az „az állami vagyon felügyeletéért felelõs mi-
niszter” szöveg, 28. § (1) bekezdésében a „Honvédelmi
Miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 28. § (2) bekezdés l) pontjában és a
mellékletében a „honvédelmi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 28. §
(2) bekezdés l) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szöveg, mellék-
letében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, a
„környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe az „a természetvédelemért felelõs miniszter” szö-
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veg, az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„az egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, az „oktatási
és kulturális miniszter” szövegrész helyébe az „a kultú-
ráért felelõs miniszter” szöveg, az „önkormányzati és terü-
letfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „a telepü-
lésfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter”
szöveg, mellékletében az „igazságügyi és rendészeti mi-
niszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs mi-
niszter” szöveg,

g) az egyes helyi közszolgáltatások kötelezõ igénybe-
vételérõl szóló 1995. évi XLII. törvény 4. § (3) bekezdésé-
ben a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „település-
fejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter”
szöveg,

h) a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes tör-
vénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény 27. §
(5) bekezdésében az „a pénzügyminiszter és az ipari és ke-
reskedelmi miniszter” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszter és a kereskedelemért felelõs mi-
niszter” szöveg,

i) a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (9) bekezdés b) pontjában a
„belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „közlekedés-
rendészetért felelõs miniszterrel” szöveg,

j) a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes ter-
mékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 2. § (2) bekezdésében a „Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)”
szövegrész helyébe a „környezetvédelemi hatóság” szö-
veg, 3. § (4) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium” szöveg, 3. § (5) bekezdésében
a „Minisztériumot” szövegrész helyébe a „környezetvéde-
lemért felelõs minisztert” szöveg, 8. §-ában a „Minisztéri-
um” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „Minisztéri-
um” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 20. § p) pontjában a „Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe a „kultú-
ráért felelõs miniszter” szöveg, 21. § (1) és (5) bekezdésé-
ben a „környezetvédelmi és vízügyi” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs” szöveg,

k) a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek
és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal össze-
függõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rend-
jérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 3. § (1) bekezdésében
az „az ifjúsági és sportminiszter” szövegrész helyébe az „a
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter)” szöveg, 3. § (4) bekezdésében, 7. §
(2) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében az „az ifjúsági és
sportminiszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter”
szöveg, 10. § (2) bekezdésében az „az ifjúsági és sportmi-
niszter, hogy” szövegrész helyébe az „a Kormány, hogy az
Alapprogram pénzeszközeinek kezeléséért felelõs szervet
vagy szerveket rendeletben jelölje ki, valamint a miniszter,
hogy” szöveg, 7/A. §-át megelõzõ címben az „Az Ifjúsági

és Sportminisztérium” szövegrész helyébe az „A minisz-
ter” szöveg, 7/A. §-ában az „Az Ifjúsági és Sportminiszté-
rium (a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe
az „A miniszter” szöveg, 7/B. §-ában a „Minisztérium”
szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg,

l) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
1995. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdésében a „külügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésében és 6. § (5) bekezdé-
sében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszter és a polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálatokat irányító miniszter” szöveg, 19. §
(1) bekezdés g) pontjában és 26. § (1) bekezdésében a
„belügyminisztert” szövegrész helyébe a „minõsített ada-
tok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs minisztert”
szöveg, 25. §-át megelõzõ címben, 25. § (1)–(3) bekezdé-
sében, 25. § (5) bekezdésében, 26. § (3) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „minõsített
adatok védelmének szakmai felügyeletéért felelõs minisz-
ter” szöveg, 29. § (2) bekezdésében a „Belügyminiszté-
rium” szövegrész helyébe a „minõsített adatok védelmé-
nek szakmai felügyeletéért felelõs miniszter” szöveg,

m) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevél-
tári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 5. §
(3) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésében a „nemzeti
kulturális örökség miniszterének” szövegrész helyébe a
„kultúráért felelõs miniszternek” szöveg, 8. §-ában, 12. §
(3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 21. §-ában,
24/A. § (4) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében, 31. §
(2) bekezdésében, 34/A. § (2) bekezdésében, 34/C. §
(3) bekezdésében a „mûvelõdési és közoktatási miniszter”
szövegrészek helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szö-
veg, 10. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 10. § (2)–(4) bekezdésében a „nemzeti kulturális
örökség miniszterével” szövegrészek helyébe a „kultú-
ráért felelõs miniszterrel” szöveg, 14. § (2) bekezdésében,
19. § (5)–(6) bekezdésében, 35/A. § (4) bekezdésében a
„nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrészek he-
lyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 17. § (2) be-
kezdés a) és m) pontjában a „Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztérium” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs
miniszter” szöveg, 19. § (2) bekezdés a) pontjában a „Hon-
védelmi Minisztérium” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, 19. § (2) bekezdés c) pont-
jában a „Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium” szö-
vegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter
és a vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg, 20. §
(2) bekezdésében a „mûvelõdési miniszter” szövegrész he-
lyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 30. § (1) be-
kezdésében a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mánál” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter-
nél” szöveg, 34/A. § (1) bekezdésében és 34/C. § (1) be-
kezdésében a „Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium”
szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium” szöveg, 34/A. § (2) bekezdésében a
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„Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium” szövegrész
helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 35/A. §
(2) bekezdésében a „belügyminiszter, az informatikai és
hírközlési miniszter, valamint a nemzeti kulturális örökség
minisztere” szövegrész helyébe a „köziratok kezelésének
szakmai irányításáért felelõs miniszter, a közigazgatási in-
formatikáért felelõs miniszter, valamint a kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg, 35/A. § (3) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszterrel” szöveg,

n) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetével aláírt
„Békepartnerség” program Keretdokumentumának tör-
vénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által
történõ végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény
4. § (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszter, a külügy-
miniszter és a belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs
miniszter és a rendészetért felelõs miniszter” szöveg,

o) a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1995. évi LXXXI. törvény 3. § (2) bekezdésében a
„környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, a föld-
mûvelésügyi miniszter, az ipari és kereskedelmi miniszter,
a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és a külügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „természetvédelemért fe-
lelõs miniszter, a növényvédelemért felelõs miniszter, az
állategészségügyért felelõs miniszter, a gazdaságpoliti-
káért felelõs miniszter, a vízgazdálkodásért felelõs minisz-
ter és a külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

p) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihir-
detésérõl szóló 1995. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekez-
désében a „környezetvédelmi és területfejlesztési minisz-
ter, a földmûvelésügyi miniszter, az ipari és kereskedelmi
miniszter, a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter és
a külügyminiszter” szövegrész helyébe a „környezetvéde-
lemért felelõs miniszter, az erdõgazdálkodásért felelõs mi-
niszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, a vízgaz-
dálkodásért felelõs miniszter és a külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

q) a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a
Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról
szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 4. § (1) bekezdésében
az „ipari és kereskedelmi miniszter” szövegrészek helyébe
az „iparügyekért felelõs miniszter” szöveg, 10. § (1) be-
kezdésében az „az ipari és kereskedelmi miniszter” szö-
vegrész helyébe az „a kereskedelemért felelõs miniszter”
szöveg, 10. § (1)–(2) bekezdésében a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 10. § (2) bekezdésében a „mûvelõdési és közokta-
tási miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs
miniszter” szöveg és a „mûvelõdési és közoktatási minisz-
terhez” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter-
hez” szöveg, 21. § (1) bekezdés c) pontjában a „honvédel-
mi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért fele-
lõs miniszter” szöveg, 21. § (1) bekezdés d) pontjában a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért fe-

lelõs miniszter és a katasztrófák elleni védekezés irányítá-
sáért felelõs miniszter” szöveg,

r) a védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 9. § (2) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg,

s) a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés c)–d), e) és
g)–h) pontjában, 3. § (3) bekezdésében, 3. § (4) bekezdés
c) pontjában, 18. §-ában, 19. § (6) bekezdésében, 27. §
(3) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 31. §-ában,
37. § (3) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 40. §
(2) bekezdésében, 47. §-ában, 49. § (2) bekezdésében,
52. § (5) bekezdésében, 53. § (5)–(7) bekezdésében, 62. §
(2) bekezdésében, 74. § e) és w) pontjában a „honvédelmi
miniszter” szövegrészek helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés d) pontjában a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs
miniszter és a közlekedésrendészetért felelõs miniszter”
szöveg, 2. § (2) bekezdés f) pontjában, 5. §-ában, 43. §
(3) bekezdésében, 52. § (4) bekezdésében, 61. § (2) bekez-
désében, 63. §-ában, 74. § i), k), m) és x) pontjában a „hon-
védelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés
g) pontjában a „környezetvédelmi és területfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért fele-
lõs miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés h) pontjában és
74. § k) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe
a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szö-
veg, 2. § (2) bekezdés h) pontjában, 53. § (5) bekezdésé-
ben, 74. § k) pontjában az „a népjóléti miniszterrel” szö-
vegrész helyébe az „az egészségügyért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 3. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében,
41. § (2) bekezdésében, 74. § k) pontjában az „a pénzügy-
miniszterrel” szövegrész helyébe az „az államháztartásért
felelõs miniszterrel” szöveg, 74. § q) és z) pontjában az „a
pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 3/C. § (7) bekezdésé-
ben az „és a közlekedésért felelõs minisztérium hivatalos
lapjában” szövegrész helyébe a „ , a közlekedésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában”
szöveg, 5. §-ában, 74. § a) és j) pontjában a „környezetvé-
delmi és területfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyé-
be a „környezetvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg,
7. § (1) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 39. §
(2) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében a „környezetvé-
delmi és területfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyé-
be a „környezetvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg,
30. § (3) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szöveg, 45. §
(2) bekezdésében az „a kincstári vagyonért felelõs minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg, 53. § (6) bekezdésében az „informati-
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kai és hírközlési miniszterrel” szövegrész helyébe az
„elektronikus hírközlésért felelõs miniszterrel” szöveg,
53. § (7) bekezdésében az „egészségügyi, szociális és csa-
ládügyi miniszterrel” szövegrészek helyébe az „egészség-
ügyért felelõs miniszterrel” szöveg, 74. § q) és t)–u) pont-
jaiban a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendé-
szetért felelõs miniszter” szöveg, 74. § i) pontjában az „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg, 74. § a) és h) pontjában az
„a földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az
agrárpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 74. § d) pontjá-
ban az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 74. § e) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szöveg, 74. §
e) pontjában a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
felügyelõ tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a
„polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisz-
ter” szöveg, 74. § g) pontjában az „a népjóléti miniszter”
szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelõs minisz-
ter” szöveg, és az „a földmûvelésügyi miniszterrel” szö-
vegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 74. § i) pontjában a „környezetvédelmi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért fele-
lõs miniszter” szöveg,

t) a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 2. § (1) bekezdésében az „az igazságügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtá-
sért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) és (3) bekezdésében, 4. §
(2) bekezdés b) pontjában, 5. §-ában, 29. § (1) bekezdés
a) pontjában, 35. § (2) bekezdésében az „az igazságügy-
miniszter” szövegrészek helyébe az „a miniszter” szöveg,
3. § (2)–(3) bekezdésében az „Az igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „A miniszter” szöveg,

u) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 2. § (5) bekezdésében, 81. § (3) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 70. § (9) bekez-
dés c) pontjában az „egészségügyi miniszteri és pénzügy-
miniszteri együttes rendeletben” szövegrész helyébe az
„egészségügyért felelõs miniszter és az adópolitikáért fe-
lelõs miniszter együttes rendeletében” szöveg, 77/C. §
(19)–(20) bekezdésében és (22)–(23) bekezdésében az „A
Pénzügyminisztérium” szövegrészek helyébe az „Az adó-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 77/C. § (20) bekez-
dés c) pontjában, (22) bekezdés a)–b) pontjában, (23) be-
kezdésében, (24) bekezdés a) pontjában az „a Pénzügymi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg, 77/C. § (23) bekezdésében az „A
Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe az „Az
adópolitikáért felelõs miniszternek” szöveg, 81. § (1) be-
kezdésében, 82. § (3) bekezdésében az „A pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 81. § (2) bekezdésében az „a népjóléti mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelõs

miniszter” szöveg, 81. § (3) bekezdésében a „mûvelõdési
és közoktatási miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért
felelõs miniszter” szöveg, az 1. számú melléklet 4.6. pont-
jában a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szöveg-
rész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, az
1. számú melléklet 4.6. pontjában a „Miniszterelnöki Hi-
vatalt vezetõ miniszter, a belügyminiszter, a honvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatal
vezetõje, a rendészetért felelõs miniszter, a honvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, az 1. számú melléklet 4.7. pont-
jában az „oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „okta-
tásért felelõs miniszter” szöveg, az 1. számú melléklet
8.19. pont b) alpontjában a „külügyminiszter, a gazdasági
és közlekedési miniszter, valamint a honvédelmi minisz-
ter” szövegrészek helyébe a „külpolitikáért felelõs minisz-
ter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, valamint a
honvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

v) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 7. § a), c) és k)–l) pontjában a „Honvédel-
mi Minisztérium” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 7. §
d) pontjában a „Honvédelmi Minisztériumot” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter által vezetett
minisztériumot” szöveg, 9. § c) pontjában, 10. § (1) bekez-
désében, 13. § (2) bekezdésében, 69. § (5) bekezdésében a
„honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, 10. § (2) bekezdésében a
„belügy-, a honvédelmi és az igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter, a hon-
védelemért felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs
miniszter” szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „honvédelmi
miniszterrel és a belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszterrel és a rendészetért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 14. § (4) bekezdés b) pontjában
az „igazságügyminisztertõl” szövegrész helyébe az „igaz-
ságügyért felelõs minisztertõl” szöveg, 14. § (4) bekezdés
b) pontjában a „honvédelmi minisztertõl” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs minisztertõl” szöveg, 41. §
(1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 55. § (4) be-
kezdésében, 58. § (2)–(3) bekezdésében, 3. számú mellék-
letében az „igazságügyminiszter” szövegrészek helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg:
a) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. tör-

vény 52. § (1)–(2) bekezdésében, 115. § (8) bekezdésében
az „az informatikai és hírközlési miniszter” szövegrész he-
lyébe az „a hírközlésért felelõs miniszter” szöveg, 77. §
(7) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel”
szöveg,

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Svájci Szövet-
ségi Tanács között, személyeknek az államhatáron történõ
átadásáról és átvételérõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl
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szóló 1996. évi IV. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a
belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendé-
szetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köz-
társaság Kormánya között, személyeknek a közös állam-
határon történõ átvételérõl szóló Egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 1996. évi V. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a
belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendé-
szetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Cseh
Köztársaság Kormánya között, személyeknek az államha-
táron történõ átadásáról-átvételérõl szóló Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1996. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdé-
sében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter”
szöveg,

e) a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Len-
gyel Köztársaság Kormánya között, a jogellenesen tartóz-
kodó személyek államhatáron történõ átadásáról-átvételé-
rõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1996. évi
IX. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a belügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az idegenrendészetért és mene-
kültügyért felelõs miniszter” szöveg,

f) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában az „a pénz-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

g) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 9. § (1) bekezdés j) pontjában a
„belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszterrel” szöveg, 17. § (6) be-
kezdés b) pontjában az „a miniszter, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter, a belügyminiszter, a gazdasági és közlekedési
miniszter, az egészségügyi miniszter, a foglalkoztatáspoli-
tikai és munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az in-
formatikai és hírközlési miniszter, a pénzügyminiszter, va-
lamint az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõsé-
gi miniszter” szövegrész helyébe az „az agrár-vidékfej-
lesztésért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs
miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter, a foglal-
koztatáspolitikáért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért
felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, az oktatásért
felelõs miniszter, valamint a területfejlesztésért és terület-
rendezésért felelõs miniszter” szöveg, 23/C. § (2) bekez-
désében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg,

h) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 32. § (5) bekezdésében a
„belügyminiszternek” szövegrész helyébe a „helyi önkor-
mányzatokért felelõs miniszternek (a továbbiakban: mi-
niszter)” szöveg, 33. § (2) bekezdésében, 35. § (3) bekez-
désében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 34. § (2) bekezdésében a „belügyminisz-

ternél” szövegrész helyébe a „miniszternél” szöveg, 34. §
(3) bekezdésében a „belügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe a „miniszterrel” szöveg,

i) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. tör-
vény 6. § a) és d) pontjában, 7. §-át megelõzõ címben, 9. §
(1) bekezdés a) pontjában, 29. § (2) bekezdésében, 38. §
(1) bekezdés c) pontjában, 42. § (2) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter” szöveg, 7. § (1) és (2) be-
kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szö-
veg, 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „Belügyminiszté-
rium” szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezé-
sért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
42. § (3) bekezdésében a „belügyminiszterrel” szövegrész
helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisz-
terrel” szöveg,

j) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
34/A. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „foglal-
koztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 247. §
(2) bekezdésében, 248–249. §-ában, 251. § (1) bekezdésé-
ben a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, 258. § (6) bekezdésében, 262. §-ában a „belügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
248. §-ában a „Belügyminisztériumba” szövegrész helyé-
be a „miniszter által vezetett minisztériumba” szöveg,
276. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisz-
ter” szöveg, 303. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi
Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter által vezetett minisztériumhoz” szöveg,
308. § a) pontjában, 315. §-ában az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

k) a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények
vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló
1996. évi XLV. törvény 2. § b) pontjában, 41/F. §-ában,
41/N. §-ában a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyé-
be a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 2. §
b) pontjában, 11. § (3) bekezdésében a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szö-
veg, 4. § (2) bekezdésében, 10/A. §-ában a „Honvédelmi
Minisztérium, illetve a Belügyminisztérium hivatalos lap-
jában kell közzétenni” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter, illetve a rendészetért felelõs mi-
niszter hivatalos lapban teszi közzé” szöveg, 5. § (1) és
(3) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében az „oktatási mi-
niszter” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs minisz-
ter” szöveg, 12. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter, il-
letõleg a honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „Honvé-
delmi Minisztériummal” szövegrész helyébe a „honvé-
delemért felelõs miniszter által vezetett minisztériummal”
szöveg,
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l) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény
12. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Minisztérium” szö-
vegrész helyébe a „kereskedelemért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg és a „gazdasági miniszter”
szövegrész helyébe a „kereskedelemért felelõs miniszter”
szöveg,

m) a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
11. § (3) bekezdésében az „az erdõ- és vadgazdálkodási,
halászati és földmûvelésügyi feladatok ellátásáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: földmûvelésügyi miniszter) a
természetvédelmi feladatok ellátásáért felelõs miniszter-
rel” szövegrész helyébe az „a halgazdálkodásért felelõs
miniszter a természetvédelemért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 11. § (5) bekezdésében az „a – földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe az „– a
vadgazdálkodásért felelõs miniszterrel” szöveg, 13. § (2)
és (4) bekezdésében a „földmûvelésügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „vadgazdálkodásért felelõs miniszter”
szöveg, 15. § (2) bekezdésében, 29. § (3) bekezdésében az
„a földmûvelésügyi miniszterrel” szövegrész helyébe az
„az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 24. §
(2) bekezdésében a „nemzeti kulturális örökség miniszte-
rének” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter-
nek” szöveg, 25. § (4) bekezdésében a „Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 25. § (5) bekez-
désében, 51. § (1) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében a
„Minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
46. § (2) bekezdésében, 85. § d) pontjában az „a földmûve-
lésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg, 48. § (6)–(7) bekezdésé-
ben az „a népjóléti miniszter” szövegrész helyébe az „az
egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 53. § (5) bekez-
désében az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-
terrel” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszterrel” szöveg, 53. § (5) bekezdésében, 85. § f) pont-
jában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, valamint
a gazdasági és közlekedési miniszterrel” szövegrész he-
lyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszterrel és a gaz-
daságpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 67. § (3) be-
kezdésében a „Minisztérium” szövegrész helyébe a „ter-
mészetvédelmi hatóság” szöveg, 85. §-ának felvezetõ szö-
vegében a „kap a” szövegrész helyébe a „kap a(z)” szöveg,
85. § c) pontjában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszterrel” szövegrész helyébe az „az ott meghatá-
rozott miniszterekkel” szöveg, 85. § e) pontjában a „népjó-
léti miniszter, hogy a miniszterrel együttes rendeletben”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter
és a miniszter, hogy együttes rendeletben” szöveg,

n) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlá-
tozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 62. § (7) be-
kezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 91/H. §
(6) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztériumnak” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszternek”
szöveg, valamint az „Igazságügyi Minisztérium” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

o) a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek
szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 38. §
(1) bekezdésében az „a regionális fejlesztésért és felzár-
kóztatásért felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész he-
lyébe az „az építésügyért felelõs miniszter” szöveg,

p) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 4. § (1) bekez-
désében az „a privatizációért felelõs tárca nélküli minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg, 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „gaz-
dasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (4) bekezdé-
sében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „sportpo-
litikáért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (7) bekezdésében a
„közlekedési és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, 8. § (2) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter, illetõleg a privatizációért
felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztar-
tásért felelõs miniszter” szöveg,

q) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 1. § (4) bekezdésében az „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoliti-
káért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szö-
veg, 4. § 10. pontjában a „Pénzügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szöveg, 29/D. § (3) bekezdésé-
ben a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a
„miniszternek” szöveg, 29/E. § (7) bekezdésében a „Pénz-
ügyminisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 29/D. § (4) bekezdésében az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 30. § (7)–(9) bekezdésében az „A pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 29/E. § (5) bekezdésében, 30. § (3) bekez-
désében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 5. számú melléklet 2. pontjában az „az
Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „a bün-
tetés-végrehajtásért felelõs miniszter” szöveg,

r) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 30. § (4) bekezdésében,
139. § (7) bekezdésében, 235. § (2) bekezdésében a „pénz-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „pénz-, tõke- és bizto-
sítási piac szabályozásáért felelõs miniszter” szöveg, 49. §
(6) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés g) pont 2. alpontjá-
ban az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 51. §
(2) bekezdés h) pontjában a „belügyminiszterrel és a pénz-
ügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „helyi önkormány-
zatokért felelõs miniszterrel és az államháztartásért felelõs
miniszterrel” szöveg, 51. § (9) bekezdés b) pontjában a
„Pénzügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „pénz-,
tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs minisztert”
szöveg, 51. § (10) bekezdésében a „Pénzügyminisztéri-
um” szövegrész helyébe a „pénz-, tõke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelõs miniszter” szöveg, 103. § (2) be-
kezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,
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110. § (2) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyminisztérium
közigazgatási államtitkára” szövegrész helyébe a „pénz-,
tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter
által kijelölt személy” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az

adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény 3. § (2) bekezdésében, 6. §
(6) bekezdésében az „a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma” szövegrész helyébe az „az egyházakkal való
kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszter által ve-
zetett minisztérium” szöveg, 6. § (4) bekezdésében az „a
Pénzügyminisztériumot és a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumát” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs minisztert és az egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért felelõs minisztert” szöveg,

b) a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény 113. § (1) bekezdésében az „a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szöveg-
rész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 116/A. § (1), (4),
(6)–(7) és (9) bekezdésében a „Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe a „minisz-
ter” szöveg, 116/A. § (4) bekezdésében a „Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak” szövegrész he-
lyébe a „miniszternek” szöveg, 116/A. § (7) bekezdésében
a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz”
szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, 121. §
(2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló,
1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1997. évi XV. törvény 3. § (2) bekezdésé-
ben a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „helyi ön-
kormányzatokért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szer-
vek Határmenti Együttmûködésérõl szóló, 1980. május
21-én, Madridban kelt Európai Keretegyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1997. évi XXIV. törvény 4. § (2) bekezdésé-
ben a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „helyi ön-
kormányzatokért felelõs miniszter” szöveg,

e) a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló
1997. évi XXX. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontjában az
„a földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe az „az
agrárpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 27. § (1) bekez-
dés b) pontjában, 27. § (2) bekezdésében a „pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „pénz-, tõke- és biztosítási
piac szabályozásáért felelõs miniszter” szöveg,

f) a határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi
XXXII. törvény 19. §-ában a „belügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „határrendészetért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 19. §-ában az „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államház-
tartásért felelõs miniszter” szöveg, 20. §-ában,
24–25. §-aiban, 27. § (2) bekezdés a) és c) pontjában, 53. §

(2) bekezdésében, 57. § a) pontjában, 78. § (1) bekezdésé-
ben, 80. §-ában, 83. § (3)–(5) bekezdésében a „belügymi-
niszter” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, 20. §
(1) bekezdésében az „a népjóléti miniszter” szövegrész he-
lyébe az „az egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,
20. § (2) bekezdésében a „földmûvelésügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „növényvédelemért felelõs miniszter
vagy az állategészségügyért felelõs miniszter” szöveg,
20. § (2) bekezdésében, 24. § (3) bekezdés e) pontjában az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszterrel” szöveg, 25. § (1) bekez-
dés e) pontjában a „honvédelmi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 27. §
(2) bekezdés b) és k) pontjában a „belügyminiszternek”
szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg, 27. § (2) be-
kezdés g) pontjában a „belügyminiszterhez” szövegrész
helyébe a „miniszterhez” szöveg, 78. § (1) bekezdésében a
„Belügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „minisz-
ter által vezetett minisztériumnak” szöveg, 78. § (2) bekez-
dés e) pontjában a „Külügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 79. §
(2) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

g) a vagyoni kárpótlási eljárások lezárásával összefüg-
gõ egyes kérdésekrõl szóló 1997. évi XXXIII. törvény 1. §
(1) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és vidékfejleszté-
si miniszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

h) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-
lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 19. § (1) bekezdésében az „Egészségügyi
Minisztérium” szövegrész helyébe az „egészségügyért fe-
lelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 20. §
(4) bekezdésében az „az egészségügyi, szociális és család-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szö-
veg, 38. § (2) bekezdésében a „népjóléti miniszter” szö-
vegrész helyébe a „miniszter” szöveg,

i) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizs-
gálói tevékenységrõl szóló 1997. évi LV. törvény 21. §
(2) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be a „számviteli szabályozásért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter)” szöveg, 21. § (2) bekezdésében, 32. §
(3) bekezdésében a „külügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 32. §
(3) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 34. § (1) és
(3) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be a „miniszter” szöveg, 64. § (1) bekezdésében a „pénz-
ügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész he-
lyébe a „miniszter” szöveg,

j) a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény 25. § a) pontjában az „egészségügyi, szoci-
ális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe az
„egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 25. § b) pontjá-
ban az „a földmûvelésügyi miniszter” szövegrész helyébe
az „az állategészségügyért felelõs miniszter” szöveg,
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k) a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló
1997. évi LXVI. törvény 35. § (1) bekezdésében az „igaz-
ságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
36. § (3) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium-
ba” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett mi-
nisztériumba” szöveg, 38. § (3) bekezdésében az „az igaz-
ságügyminisztert” szövegrész helyébe az „a minisztert”
szöveg,

l) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 3. § (4)–(5) bekezdésében a
„honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (2) bekezdésében,
10/F. §-ában, 42. § (1) bekezdésében, 44. § (1) bekezdés
b) pontjában, 56. § (3) bekezdésében, 84. § (2) bekezdésé-
ben, 139. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, 5. § (2) bekezdésében, 139. § (2) bekezdésében az
„a népjóléti miniszterrel” szövegrész helyébe az „az
egészségügyért felelõs miniszterrel” szöveg, 10/F. §-ában
az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter által vezetett miniszté-
riumba (a továbbiakban: minisztérium)” szöveg,
15. §-ában az „igazságügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be az „igazságügyért felelõs miniszterrel” szöveg,
15. §-ában, 42. § (1) és (3) bekezdésében, 71. § (2) bekez-
dés c) pontjában, 84. §-át megelõzõ alcímben, 84. §
(1)–(2) bekezdésében, 121. §-át megelõzõ alcímben,
121. § (1) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium-
ba” szövegrész helyébe az „a minisztériumba” szöveg,
42. §-át megelõzõ alcímben, 42. § (2) bekezdésében, 43. §
(2) bekezdésében, 56. § (3) bekezdésében, 100. § (3) be-
kezdésében az „Az Igazságügyi Minisztériumba” szöveg-
rész helyébe az „A minisztériumba” szöveg, 121. §
(2)–(3) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium-
ban” szövegrész helyébe az „a minisztériumban” szöveg,
121. § (5) bekezdésében az „az Igazságügyi Minisztérium-
ban” szövegrész helyébe az „a minisztériumba” szöveg,

m) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdésé-
ben az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter)” szöveg, 8. § (1) bekezdés c) pontjában, 11. § (4) be-
kezdésében, 13. § (7) bekezdésében, 14/A. § (4) bekezdé-
sében, 108. § (3) bekezdésében, 123. §-ában az igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szö-
veg, 122. § (2) bekezdésében az „az igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

n) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsí-
tett befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény 12. §
(3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 12. §
(4) bekezdésében a „munkaügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg,

o) az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontjá-
ban, 56. § (4) bekezdésében, 57/A. § (4) bekezdésében a
„nemzeti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyé-
be a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg, 9. § (6) bekez-
dés a) pontjában a „belügyminiszternek” szövegrész he-
lyébe a „településfejlesztésért és településrendezésért fele-
lõs miniszternek” szöveg, 56. § (4) bekezdésében, 62. §
(2) bekezdés m) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi
miniszterrel” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért
felelõs miniszterrel” szöveg, 62. § (2) bekezdés j) pontjá-
ban a „gazdasági és közlekedési miniszterrel” szövegrész
helyébe a „gazdaságpolitikáért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 62. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 62. § (5) bekezdésében a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „településfejlesztésért és település-
rendezésért felelõs miniszter” szöveg,

p) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pont-
jában az „Oktatási Minisztérium” szövegrész helyébe az
„oktatásért felelõs miniszter” szöveg,

q) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
szóló 1997. évi LXXXII. törvény 78. § (6) bekezdés
b) pontjában az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter és a gazda-
ságpolitika makrogazdasági szabályozásáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 94. § (2) bekezdés c) pontjában, 96. §
(2) bekezdésében, 134. § (2) bekezdésében a „pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási járulék-
fizetés szabályozásáért felelõs miniszter” szöveg,

r) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
23. § (4) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „választások és népszavazások lebonyolításáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
36. § (1) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés h) pontjában,
39. § (1) bekezdésében, 153–154. §-ában a „belügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 37. § (3) be-
kezdésében a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„miniszterrel” szöveg, 91. § (3) bekezdésében az „a Pénz-
ügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az államháztar-
tásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szö-
veg,

s) az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény 7. §
(5) bekezdésében az „a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériumához” szövegrész helyébe az „az egyházakkal
való kapcsolattartás koordinációjáért felelõs miniszterhez
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 8. § (1) és (3) bekez-
désében a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma”
szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztéri-
um” szöveg, 9. §-ában a „nemzeti kulturális örökség mi-
niszterének” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,

t) a külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi
fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló
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1997. évi CXXXII. törvény 17. § (2) bekezdésében, 21. §
(2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 17. §
(2) bekezdésében, 21. § (2) bekezdésében a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

u) az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok-
ról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (2) bekezdésé-
ben, 2. § (3) bekezdés a) pontjában az „a mûvelõdési és
közoktatási miniszter” szövegrész helyébe az „az oktatá-
sért felelõs miniszter” szöveg, 2. § (3) bekezdés a) pontjá-
ban az „a földmûvelésügyi, az ipari, kereskedelmi és ide-
genforgalmi, a környezetvédelmi és területfejlesztési, a
közlekedési, hírközlési és vízügyi, továbbá a népjóléti mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter, a kör-
nyezetvédelemért felelõs miniszter, a területfejlesztésért
és területrendezésért felelõs miniszter és az egészség-
ügyért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény

3. § (5) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész
helyébe az „az idegenrendészetért és menekültügyért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
23. §-ában, 25. § (1) bekezdésében, 51. § (6) bekezdésé-
ben, 60. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szöveg, 24. §-ában, 49. §-ában a
„törvény Belügyminisztérium fejezetében” szövegrész he-
lyébe a „törvényben” szöveg,

b) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör-
vény 6/A. §-ában a „nemzeti kulturális örökség miniszte-
re” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter”
szöveg, 39. § (7) bekezdés elsõ mondatában a „Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe a
„muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság” szöveg,
39. § (8) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a
„muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság” szöveg,
41. § (3) bekezdésében, 2. számú mellékletében a „Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe
a „miniszter” szöveg, 39. § (7) bekezdés második monda-
tában a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma hiva-
talos lapjában közzé kell tenni” szövegrész helyébe a „mi-
niszter hivatalos lapban közzéteszi” szöveg, 52. § b) pont-
jában, 70. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „Belügymi-
nisztérium” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzato-
kért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
52. § c) pontjában a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 70. § (3) bekezdésében a „(2) bekez-
dés c) pontjában meghatározott érdekeltségnövelõ támo-
gatás” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatok szá-
mára a települési és megyei (fõvárosi) könyvtárak állo-
mánygyarapítási keretei érdekeltségnövelõ támogatása”
szöveg, 91. § (2) bekezdésében a „Belügyminisztérium

költségvetése érdekeltségnövelõ pályázati keretet tartal-
maz” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért fe-
lelõs miniszter érdekeltségnövelõ pályázatok útján gon-
doskodik” szöveg, 71. § (1) bekezdésében a „Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium” szövegrész helyébe a „kul-
túráért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szö-
veg, 72. §-ában a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl
szóló törvényben a Mûvelõdési és Közoktatási Minisztéri-
um fejezetében” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejeze-
tében” szöveg, 100. § (3) bekezdés v) pontjában a „Mûve-
lõdési és Közoktatási Minisztérium” szövegrész helyébe a
„minisztérium” szöveg, 54. § (2) bekezdésében a „Mûve-
lõdési és Közoktatási Minisztérium” szövegrészek helyé-
be a „muzeális intézményeket nyilvántartó hatóság” szö-
veg, 2. számú mellékletében a „Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztérium” szövegrészek helyébe a „kultúráért felelõs
miniszter” szöveg, 59. § (3) bekezdésében a „mûvelõdési
és közoktatási miniszter” szövegrész helyébe a „minisz-
ter” szöveg, 59. § (5) bekezdésében az „informatikai és
hírközlési miniszter” szövegrész helyébe az „informati-
káért felelõs miniszter” szöveg, 59. § (5) bekezdésében,
94. § (4) bekezdésében a „nemzeti kulturális örökség mi-
nisztere” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
81. §-ában a „minisztérium” szövegrészek helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 91. § (1) bekezdésében a „minisztérium
költségvetési fejezetében biztosítja” szövegrész helyébe a
„miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejeze-
tében kell biztosítani” szöveg, 92. § (1)–(2) bekezdésében
a „Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma” szöveg-
rész helyébe a „minisztérium” szöveg, 100. § (5) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg, 2. szá-
mú mellékletében a „Honvédelmi Minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg,
2. számú mellékletében a „Közlekedési, Hírközlési és Víz-
ügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg, 2. számú mellékletében a „Földmû-
velésügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „kultúráért
felelõs miniszter” szöveg, 2. számú mellékletében a „Nép-
jóléti Minisztérium” szövegrész helyébe a „kultúráért fele-
lõs miniszter” szöveg,

c) a társadalmi szervezetek által használt állami tulaj-
donú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló
1997. évi CXLII. törvény 5. § (2) bekezdésében a „mûem-
léki védelem alatt álló épület és a védett természeti terüle-
ten lévõ ingatlan – ha jogszabály az átruházást nem tilt-
ja – a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter”
szövegrész helyébe a „mûemléki védelem alatt álló épü-
let – ha jogszabály az átruházást nem tiltja – a kultúráért
felelõs miniszter, a védett természeti területen lévõ ingat-
lan – ha jogszabály az átruházást nem tiltja – a természet-
védelemért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (3) bekezdésé-
ben a „környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
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d) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
26. § (2) bekezdés c) pontjában az „a népjóléti miniszter”
szövegrész helyébe az „az egészségügyért felelõs minisz-
ter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 56. § (4) bekezdé-
sében, 116. § (3) bekezdésében, 156/B. § (1) és (4) bekez-
désében, 156/C. § (6) bekezdésében, 247. § (2)–(4) bekez-
désében és (5) bekezdés b) pontjában az „az egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,
57. § (2)–(3) bekezdésében, 59. § (2)–(3) bekezdésében,
63. § (2) bekezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 68. § (1)
és (3) bekezdésében, 71. § (1) bekezdésében,
98/A. §-ában, 115. § (5)–(6) bekezdésében, 116. § (2) be-
kezdésében, 117. § (1) és (3) bekezdésében, 118. § (2) és
(3) bekezdésében, 124. § (7) bekezdésében, 146. § (4) be-
kezdésében, 147. § (1) bekezdés a) pontjában, 149. §
(2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében, 150. §-át
megelõzõ alcímben, 150. § (1) és (3) bekezdésében, 158. §
(2) bekezdésében, 159. § (5) bekezdés c) pontjában és
(6) bekezdésében, 169. § (1) bekezdésében, 170. § (3) be-
kezdésében, 186. § (1) és (5)–(6) bekezdésében, 195. §
(3) bekezdésében, 203. § (5) bekezdésében, 204. § (2) be-
kezdés c) pontjában, 212. § (1) bekezdésében, 228. §
(3) bekezdés b) pontjában, 229. § (3) bekezdésében,
232. §-ában, 238. § (3) bekezdésében, 241. § (1) bekezdé-
sében a „népjóléti miniszter” szövegrészek helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 62. § (3) bekezdésében az „Az egészség-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe az „A miniszter” szö-
veg, 111. § (5) bekezdésében, 112. § (8) bekezdésében az
„Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveg, 117. §
(4) bekezdésében az „a Mûvelõdési és Közoktatási Mi-
nisztérium, valamint a Munkaügyi Minisztérium egy-egy”
szövegrész helyébe az „az oktatásért felelõs miniszter”
szöveg, 143. §-ában az „az egészségügyi minisztert” szö-
vegrész helyébe az „a minisztert” szöveg, 146/A. § (6) be-
kezdésében az „az Egészségügyi Minisztériumnak” szö-
vegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg, 149. § (4) be-
kezdésében a „költségvetés Népjóléti Minisztérium feje-
zet költségvetésében” szövegrész helyébe a „költségvetés-
ben” szöveg, 156/B. § (2) bekezdésében az „az egészség-
ügyi miniszternek” szövegrész helyébe az „a miniszter-
nek” szöveg, 156/D. § (1) bekezdés b) pontjában az „az
Egészségügyi Minisztérium fejezetében tervezett” szö-
vegrész helyébe a „tervezett” szöveg, 247. § (2) bekezdés
c) pontjában az „a mûvelõdési és közoktatási, valamint a
munkaügyi miniszterrel” szövegrész helyébe az „az okta-
tásért felelõs miniszterrel” szöveg, 247. § (5) bekezdés
a) pontjában az „az igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter” szö-
veg, 247. § (5) bekezdésében a „belügyminiszter” szöveg-
részek helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szöveg,
247. § (5) bekezdés a) pontjában az „az egészségügyi mi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „a miniszterrel” szöveg,

e) a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
17. § (4) bekezdésében az „az ifjúsági, családügyi, szociá-
lis és esélyegyenlõségi miniszter” szövegrész helyébe az

„a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter” szöveg,
37. §-ában és 55. § (2) bekezdésében az „igazságügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs
miniszter” szöveg, 56/A. § (1) bekezdésében az „egész-
ségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs miniszter” szöveg, 56/A. § (2) bekezdésében az „a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, hogy a mi-
niszterrel, a gazdasági és közlekedési miniszterrel, vala-
mint az egészségügyi miniszterrel” szövegrész helyébe az
„az agrárpolitikáért felelõs miniszter, hogy a miniszterrel,
a kereskedelemért felelõs miniszterrel, valamint az egész-
ségügyért felelõs miniszterrel” szöveg, 56/A. § (4) bekez-
désében az „iparért” szövegrész helyébe az „iparügyekért
felelõs miniszter” szöveg,

f) az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény
(GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszer-
vezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékletei-
nek kihirdetésérõl szóló 1998. évi IX. törvény 4. §-ában az
„az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter” szö-
vegrész helyébe az „a kereskedelemért felelõs és a külgaz-
daságért felelõs miniszter” szöveg,

g) az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 121. §
(1)–(2) bekezdésében, 122. § (1)–(3) bekezdésében, 123. §
(1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében és 133. §-ában
az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg, 122. § (3) bekezdésében
az „igazságügyminisztert” szövegrész helyébe az „igaz-
ságügyért felelõs minisztert” szöveg, 125. § (1) bekezdé-
sében az „igazságügyminiszternek” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszternek” szöveg,

h) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
12. § (1) bekezdés e) pontjában és 13. § (1) bekezdés
a) pontjában a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztéri-
um” szöveg, 32. §-ában a „Külügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
12. § (2) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében és 41. §
(3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrészek he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 27. §
(1) bekezdésében az „a Belügyminisztérium állampolgár-
sági ügyekkel foglalkozó szervének” szövegrész helyébe
az „az állampolgársági ügyekben eljáró szervnek” szöveg,
41. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter – a b) és a
d) pont tekintetében a külügyminiszterrel egyetértésben –”
szövegrész helyébe a „külföldre utazásért felelõs minisz-
ter – a b) és a d) pont tekintetében a külpolitikáért felelõs
miniszterrel, a c) pont tekintetében a személyiadat- és lak-
címnyilvántartásért felelõs miniszterrel egyetértésben –”
szöveg, 41. § (2) bekezdés e) pontjában a „pénzügyminisz-
terrel” szövegrész helyébe a „közigazgatási informatikáért
felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 41. § (4) bekezdésében a „honvédelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs minisz-
ter” szöveg, 41. § (4) bekezdésében a „belügyminiszterrel”
szövegrész helyébe a „külföldre utazás szabályozásáért fe-
lelõs miniszterrel” szöveg,

346 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



i) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõsé-
gük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 25. §
(5) bekezdésében az „Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium fejezet” szövegrész helyé-
be a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs
miniszter által felügyelt fejezetének” szöveg, 26. § (2) be-
kezdésében a „szociális és családügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „társadalmi esélyegyenlõség elõmozdítá-
sáért felelõs miniszter” szöveg, 30. § (2) bekezdésében a
„szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

j) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társa-
dalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló
1998. évi XXXIX. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjában,
az „egészségügyi” szövegrész helyébe az „egészségbizto-
sításért felelõs” szöveg, 1. § (2) bekezdés b) pontjában „az
ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi” szö-
vegrész helyébe az „a nyugdíjpolitikáért felelõs” szöveg,
9/A. § (4) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter, az
egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs
miniszter, illetve a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabá-
lyozásáért felelõs miniszter” szöveg,

k) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábí-
tószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elle-
ni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihir-
detésérõl szóló 1998. évi L. törvény 3. § (2) bekezdésében
a „belügyminiszter, az egészségügyi miniszter, a földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a gazdasági és
közlekedési miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és
esélyegyenlõségi miniszter, az igazságügyminiszter, a kül-
ügyminiszter és a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a
„rendészetért felelõs miniszter, az egészségügyért felelõs
miniszter, az agrárpolitikáért felelõs miniszter, a kereske-
delemért felelõs miniszter, a kábítószer-megelõzésért és a
kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelõs minisz-
ter, az igazságügyért felelõs miniszter, a külpolitikáért fe-
lelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg,

l) az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 5. Pót-
jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 1998. évi LI. tör-
vény 3. § (2) bekezdésében az „az informatikai és hírköz-
lési” szövegrész helyébe az „a postaügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

m) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák
Köztársaság Kormánya között Salzburgban, 1992. október
9-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Megállapodás
kihirdetésérõl szóló 1998. évi LIII. törvény 3. § (2) bekez-
désében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter”
szöveg,

n) a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kö-
zött a közös államhatár rendjérõl és az együttmûködésrõl
szóló, Budapesten, 1995. június 28-án aláírt Szerzõdés ki-
hirdetésérõl szóló 1998. évi LIV. törvény 3. § (3) bekezdé-

sében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „határren-
dészetért felelõs miniszter” szöveg,

o) a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a ma-
gyar–ukrán államhatár rendjérõl, a határkérdésekben való
együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló,
Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerzõdés kihirdetésé-
rõl szóló 1998. évi LV. törvény 3. § (3) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „határrendésze-
tért felelõs miniszter” szöveg,

p) az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi
LXVI. törvény 6. § (4) bekezdés elsõ mondatában az „Ok-
tatási Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért fe-
lelõs miniszter” szöveg, második mondatában az „Oktatási
Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg
lép.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi

XLI. törvény 3. § (1) bekezdésében a „belügyminiszter-
hez” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért fele-
lõs miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 3. §
(2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 11. § (1)–(2) be-
kezdésében, 12. § (1)–(2) bekezdésében, 14. § (2) bekez-
désében, 17. § (1)–(3) bekezdésében a „belügyminiszter”
szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, 4. § (1) bekez-
désében, 16. § (1) bekezdésében, 18. § (5) bekezdésében a
„belügyminiszterhez” szövegrészek helyébe a „miniszter-
hez” szöveg, 6. § (1)–(2) bekezdésében, 10. § (2) bekezdé-
sében, 12. § (1) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében a
„belügyminiszternek” szövegrészek helyébe a „miniszter-
nek” szöveg,

b) a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésében az „egész-
ségügyi miniszterrel és a belügyminiszterrel” szövegrész
helyébe az „egészségügyért felelõs miniszterrel” szöveg, a
„közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg, 7. §
(9) bekezdésében az „Egészségügyi Minisztérium költség-
vetési fejezete” szövegrész helyébe az „egészségügyért fe-
lelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezete” szöveg, 7. § (9) bekezdésében az „egészségügyi
minisztert” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
minisztert” szöveg, 8. § (4) bekezdésében a „kap a belügy-
miniszter, a honvédelmi miniszter, az igazságügyi minisz-
ter, a pénzügyminiszter és a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító miniszter, hogy az irányítása, illetve
felügyelete” szövegrész helyébe a „kapnak az érintett mi-
niszterek, hogy az irányításuk, illetve felügyeletük” szö-
veg, a „meghatározza” szövegrész helyébe a „meghatároz-
zák” szöveg,

c) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 11. § (2) bekezdésében a „honvédelmi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs mi-
niszter” szöveg, 41. § (2) bekezdésében a „belügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter”
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szöveg, az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe
az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény 67. § (2) bekezdé-
sében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere
és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete kereté-
ben megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl
szóló 1999. évi LIV. törvény 17. §-ában a „belügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter”
szöveg, az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg,

f) a közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 13. § (1) bekezdésében a „Belügyminisztérium” szö-
vegrész helyébe a „Kormány által kijelölt szerv” szöveg,
29. § a) és b) pontjában a „belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „közterület-felügyelet szabályozásáért felelõs
miniszter” szöveg, 29. § a) pontjában az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg,

g) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szerve-
zetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. tör-
vény 13. §-át megelõzõ alcímben, 13. § (1)–(2) bekezdésé-
ben, 17. § f) pontjában, 23. § (2) bekezdésében, 25. §-át
megelõzõ fejezetcímben, 28. § (2) bekezdés b) pontjában,
52. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,
14. § c) pontjában az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,
26. § c) pontjában a „Belügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisz-
ter” szöveg,

h) a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez
kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény 62. § (2) bekezdésében az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg,

i) a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
70. § (13) bekezdésében, 101. § (1) bekezdésében, 105. §
(2) bekezdésében, 112. § (5) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrészek helyébe az „igazságügyért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 90. § (2) bekezdésében az „infor-
matikai és hírközlési minisztertõl” szövegrész helyébe az
„elektronikus hírközlésért felelõs minisztertõl” szöveg,
100. § (5) bekezdésében az „irányítása alatt mûködõ” szö-
vegrész helyébe az „által vezetett” szöveg, 101. § (1) be-
kezdésében a „nemzeti kulturális örökség miniszterével”
szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 105. § (2) bekezdésében a „nemzeti kulturális örökség
miniszterének” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs
miniszternek” szöveg, 112. § (4) bekezdésében a „nemzeti

kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kul-
túráért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztár-
saság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó szemé-
lyeknek az államhatáron történõ visszafogadásáról szóló,
Budapesten, 1998. november hónap 11. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1999. évi LXXVII. tör-
vény 3. § (2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „az idegenrendészetért és menekült-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

k) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya között személyeknek
az államhatáron történõ átadásáról-átvételérõl szóló, Bu-
dapesten, 1997. december 1-jén aláírt Egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1999. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdé-
sében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter”
szöveg,

l) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztár-
saság Kormánya között személyeknek az államhatáron
történõ visszafogadásáról szóló, Budapesten, 1997. május
20. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1999. évi
LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a belügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendészetért és
menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

m) a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kö-
zött az Ipoly, a Sajó és a Ronyva határfolyók vízgazdálko-
dási szabályozása következtében az államhatár megvál-
toztatásáról szóló, Pozsonyban, 1997. április 21-én aláírt
Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1999. évi LXXX. törvény
3. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „határrendészetért felelõs miniszter” szöveg, a
„földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szöveg-
rész helyébe a „térképészetért felelõs miniszter” szöveg,

n) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köz-
társaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó sze-
mélyeknek a közös államhatáron történõ visszafogadásá-
ról szóló, Ljubljanában, 1999. február 5-én aláírt Egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1999. évi LXXXI. törvény 3. §
(2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs
miniszter” szöveg,

o) a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött
Védjegyjogi Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1999. évi
LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdésében az „igazságügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs
miniszter” szöveg,

p) a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló
Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzõ-
könyv kihirdetésérõl szóló 1999. évi LXXXIII. törvény
4. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

q) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 32. § (4) bekezdésében, 42. § felvezetõ
szövegében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésrendészetért felelõs miniszter” szöveg, 19. §

348 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



(3) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 42. § b) és d) pontjában a „pénzügy-
miniszterrel” szövegrész helyébe a „közigazgatási infor-
matikáért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs
miniszterrel” szöveg,

r) a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bi-
zonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény
47. §-ában, 55. § a) pontjában, 63. § felvezetõ szövegében
a „belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „személyi-
adat- és lakcímnyilvántartásért felelõs miniszter” szöveg,
7. § c) pontjában, 10. § (1) bekezdés m) pontjában, 11. §
(3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 19. §
d) pontjában az „igazságügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 63. § c) és
d) pontjában az „igazságügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszterrel” szöveg, az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adó-
politikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

s) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köz-
társaság Kormánya között a Szentgotthárd város környéki
magyar–osztrák ipari park vasúti átmenõ forgalmáról
szóló, Bécsben, 1998. november 24-én aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 1999. évi CIII. törvény 3. § (2) bekez-
désében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „határ-
rendészetért felelõs miniszter” szöveg, a „közlekedési, hír-
közlési és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közle-
kedésért felelõs miniszter” szöveg, az „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

t) az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi
területének megállapításáról, valamint az igazságszolgál-
tatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (5) bekezdésében az
„igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

u) a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kö-
zött a katasztrófák vagy súlyos szerencsétlenségek esetén
történõ kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 1999. évi CXII. törvény 3. § (2) bekez-
désében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,

v) az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegy-
veres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ
csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a
Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módo-
sításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 14. §-ában az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg, a „honvédelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs minisz-
ter” szöveg,

w) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tör-
vény 9/A. § (2) bekezdésében az „a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az
„az agrárpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

x) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló
1999. évi CXXIV. törvény 6/B. § (1) bekezdésében a
„pénzügyminiszter” szövegrészek helyébe az „a felügye-
letét ellátó miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
11/A. § (2) bekezdésében, 12/A. §-ában a „pénzügymi-
niszter” szövegrészek helyébe a „miniszter” szöveg, 6/B. §
(2) bekezdésében a „pénzügyminisztert” szövegrész he-
lyébe a „minisztert” szöveg, 9/C. § (2) bekezdés d) pontjá-
ban a „pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe a
„miniszternek” szöveg, 6/B. §-át megelõzõ alcímben a
„minisztériumokkal” szövegrész helyébe a „miniszterek-
kel” szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi

II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg,

b) a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Kor-
mánya között a katasztrófák és súlyos balesetek megelõzé-
se és azok következményeinek felszámolása érdekében
történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról
szóló, Budapesten, 1998. október hó 27. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2000. évi IX. törvény 3. §
(2) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe
a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szö-
veg, az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, az „egészség-
ügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért fe-
lelõs miniszter” szöveg, a „külügyminiszter” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Moldovai
Köztársaság Kormánya között a Magyar Köztársaság, il-
letve a Moldovai Köztársaság területén jogellenesen tar-
tózkodó személyek átadásáról és átvételérõl szóló, Buda-
pesten, 1997. június 4-én aláírt Megállapodás kihirdetésé-
rõl szóló 2000. évi XXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében
az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegen-
rendészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

d) a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
1. § (1) bekezdés o) pontjában, 20. § (6) bekezdésében,
34. § (4) bekezdés j) pontjában a „környezetvédelmi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért fele-
lõs miniszter” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „egészség-
ügyi, a környezetvédelmi, valamint a belügyminiszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter, a
környezetvédelemért felelõs miniszter és a katasztrófák el-
leni védekezésért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (3) bekez-
désében, 7. § (1) bekezdésében, 7. § (8) bekezdésében, 8. §
(1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 10. §-ában, 14. §
(2) bekezdés f) pontjában, 17. § (2) bekezdés d) és e) pont-
jában, 22. § (5) bekezdésében, 23. § (6) bekezdésében,
34. § (4) bekezdés a) pontjában, 34. § (4) bekezdés b) pont-
jában, 34. § (5) bekezdésében az „egészségügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 19. § (3) bekezdésében a „környezetvédelmi és az
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egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe a „környezet-
védelemért felelõs miniszter és az egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg, 20. § (6) bekezdésében a „Környezet-
védelmi Minisztérium” szövegrészek helyébe a „környe-
zetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 25. § (4) bekez-
désében a „környezetvédelmi, a gazdasági, a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési, a közlekedési, hírközlési és víz-
ügyi, az oktatási, a belügy, a pénzügy, a honvédelmi, az
egészségügyi, szociális és családügyi, valamint a foglal-
koztatáspolitikai és munkaügyi miniszterek” szövegrész
helyébe a „Kormány rendeletében meghatározott minisz-
terek” szöveg, 33. § (3) bekezdésében az „Egészségügyi
Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „egészségügyért
felelõs miniszter által irányított minisztériumnak” szöveg,
34. § (4) bekezdés b) pontjában a „környezetvédelmi mi-
niszterrel” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért fe-
lelõs miniszterrel” szöveg, 34. § (4) bekezdés c) pontjában
az „egészségügyi, a környezetvédelmi és a belügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs mi-
niszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter és a ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,
34. § (4) bekezdés d) pontjában az „egészségügyi, szociá-
lis és családügyi, valamint a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyért felelõs miniszter és a foglalkoztatáspolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg, 34. § (4) bekezdés e) pontjában az
„egészségügyi, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, a
környezetvédelmi, valamint a gazdasági miniszter” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter, az
agrárpolitikáért felelõs miniszter, a környezetvédelemért
felelõs miniszter és az iparügyekért felelõs miniszter” szö-
veg, 34. § (4) bekezdés f) pontjában az „egészségügyi, va-
lamint a környezetvédelmi miniszter” szövegrész helyébe
az „egészségügyért felelõs miniszter, valamint a környe-
zetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 34. § (4) bekez-
dés g) pontjában a „környezetvédelmi és vízügyi, valamint
az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter,
valamint az egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,
34. § (4) bekezdés g) pontjában a „foglalkoztatáspolitikai
és munkaügyi miniszterrel” szövegrész helyébe a „foglal-
koztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 34. § (4) be-
kezdés h) pontjában az „egészségügyi, a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter, az agrárpolitikáért felelõs miniszter, valamint a
környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 34. §
(4) bekezdés k) pontjában a „honvédelmi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg, 34. § (4) bekezdés l) pontjában az „a gazdasági mi-
niszter a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az
iparügyekért felelõs miniszter az adópolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 34. § (4) bekezdés m) pontjában a „köz-
lekedési, hírközlési és vízügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

e) a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Ország-
gyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfel-
sõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló
2000. évi XXXIX. törvény 8. § (4) bekezdésében a „Kül-
ügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpolitikáért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

f) a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „közlekedési, hírközlési
és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés c), g) és
h) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 2. § (2) bekezdés c), g), h) és i) pontjában a „gazdasági
miniszterrel” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért
felelõs miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés e), f) pontjá-
ban a „gazdasági miniszterrel” szövegrész helyébe a „kül-
gazdaságért felelõs miniszterrel” szöveg, 88. § (3) bekez-
désében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendé-
szetért felelõs miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés d) pont-
jában a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés d) pont-
jában, 6. §-ában, 88. § (4) bekezdésében az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg, 2. § (2) bekezdés e) pontjában a „kül-
ügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „külpolitikáért fe-
lelõs miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés e), g) és
h) pontjában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „az országos szintû fej-
lesztés, fejlesztési tervezés és programozás irányításáért
felelõs miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés g) pontjá-
ban, 88. § (6) bekezdés a) pontjában a „belügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés i) pontjában, 88. §
(8) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 2. §
(2) bekezdés i) és n) pontjában, 88. § (2) bekezdés q) pont-
jában a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 2. § (2) bekezdés j) pontjában az „az oktatási minisz-
terrel” szövegrész helyébe az „a szakképzésért és felnõtt-
képzésért felelõs miniszterrel” szöveg, 2. § (2) bekezdés k)
és l) pontjában, 88. § (2) bekezdés r) pontjában, 88. §
(7) bekezdésében az „egészségügyi miniszterrel” szöveg-
rész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 2. § (2) bekezdés l) pontjában, 88. § (7) bekezdésében
a „szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 2. §
(2) bekezdés m) pontjában, 88. § (5) bekezdésében a „kör-
nyezetvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „környe-
zetvédelemért felelõs miniszter, illetve a természetvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, 88. § (6) bekezdés felveze-
tõ szövegében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,
5. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „ren-
dészetért felelõs miniszter és a határrendészetért felelõs
miniszter” szöveg, 53. § (2) bekezdésében, 56. § (6) bekez-
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désében, 85. § (3) bekezdésében a „Közlekedési, Hírköz-
lési és Vízügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „mi-
niszter által vezetett minisztérium” szöveg, 58/A. §
(2)–(3) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési minisz-
ter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 58/A. §
(3) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, a „Foglal-
koztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész
helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 80. § (2) bekezdésében az „a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az or-
szágos szintû fejlesztés, fejlesztési tervezés és programo-
zás irányításáért felelõs miniszter” szöveg, 80. § (2) bekez-
désében a „gazdasági miniszter” szövegrész helyébe a
„gazdaságpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 82. §
(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 88. §
(2) bekezdés s) pontjában az „informatikai és hírközlési
miniszterrel” szövegrész helyébe az „elektronikus hírköz-
lésért felelõs miniszterrel” szöveg, 88. § (2) bekezdés t) és
u) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,
4. § (2) bekezdésében az „irányított” szövegrész helyébe a
„vezetett” szöveg,

g) a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 59. § (3) bekezdés a) pontjában az „a földmûvelés-
ügyi feladatok ellátásáért felelõs miniszter” szövegrész
helyébe az „az állategészségügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 59. § (3) bekezdés c) pontjában az „az ásványva-
gyon-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelõs miniszter”
szövegrész helyébe az „a bányászatért felelõs miniszter”
szöveg,

h) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
16. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért fe-
lelõs miniszter, a vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szö-
veg, 16. § (2) bekezdésében, 58. § (3) bekezdésében a
„környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg,
58. § (4) bekezdésében a „területfejlesztésért és területren-
dezésért felelõs, valamint a környezetvédelmi és a vízügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „területfejlesztésért és te-
rületrendezésért felelõs miniszter, valamint a vízgazdálko-
dásért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeményezés
(SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépõ bû-
nözés megelõzésében és leküzdésében való együttmûkö-
désrõl szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Meg-
állapodás kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnüldözési
információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõr-
ség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl
és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény, vala-
mint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló
1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi

CXV. törvény 7. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szö-
veg, az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, a „külügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

j) az egészségügyi közvetítõi eljárásról szóló 2000. évi
CXVI. törvény 15. § (3) bekezdésében az „egészségügyi
miniszter” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs
miniszter” szöveg, az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

k) a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás mó-
dosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 6. § (2) be-
kezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe
az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

l) a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi
XXIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXL. tör-
vény 7. § felvezetõ szövegében a „nemzeti kulturális örök-
ség minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs
miniszter” szöveg, 7. § a) pontjában az „a pénzügyminisz-
terrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszterrel” szöveg
lép.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a tengeri felkutatásról és mentésrõl szóló 1979. évi

nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi
II. törvény 4. § (2) bekezdésében a „közlekedési és vízügyi
miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

b) a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek sze-
mélyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás
(AETR) kihirdetésérõl szóló 2001. évi IX. törvény 4. §
(2) bekezdésében az „a belügyminiszter, a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg, 4. § (2) bekezdésében a „közlekedési és
vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

c) a hajókról történõ szennyezés megelõzésérõl szóló
1973. évi nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt
1978. évi Jegyzõkönyv (,,MARPOL 1973/1978.”) kihir-
detésérõl szóló 2001. évi X. törvény 3. § (1) bekezdésében
a „közlekedési és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs miniszter, a vízgazdálkodásért fele-
lõs miniszter és a környezetvédelemért felelõs miniszter”
szöveg,

d) a Londonban, 1974. november hó 1. napján kelt
„Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény
és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzõkönyv (,,SOLAS
1974/1978.”) kihirdetésérõl szóló 2001. évi XI. törvény
3. § (1) bekezdésében a „közlekedési és vízügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg,

e) az Egyesült Nemzetek saját és kisegítõ személyzeté-
nek biztonságáról New Yorkban, az Egyesült Nemzetek
Közgyûlésének XLIX. ülésszakán, 1994. december 9-én
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elfogadott Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi
XIII. törvény 3. § (1) bekezdésében a „külügyminiszter”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, 3. § (2) bekezdésében a „külügyminisztert” szö-
vegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs minisztert” szö-
veg,

f) a cselekvõképességgel, gondnoksággal összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2001. évi XV. tör-
vény 8. § (1) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 8. § (2) bekezdésében a „szociális és családügyi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „szociál- és családpoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg,

g) a személy- és tárgykörözésrõl szóló 2001. évi
XVIII. törvény 25. § c) pontjában az „igazságügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg, 25. § f) pontjában a „Külügyminisztérium”
szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 25. § h) pontjában, 33. §-ában a „Belügyminiszté-
rium Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata” szöveg-
rész helyébe a „Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgála-
ta” szöveg, 39. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szöveg, 39. §
d) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

h) a lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális
javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995.
év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 2001. évi XXVIII. törvény 4. § (2) be-
kezdésében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szö-
vegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

i) a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a
katasztrófák és súlyos balesetek esetén történõ együttmû-
ködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapes-
ten, 1999. június 17-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2001. évi XXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „katasztrófák el-
leni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,

j) a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság kö-
zött a közúti és a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl
szóló, Budapesten, 2000. október 12-én aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2001. évi XXX. törvény 3. § (2) be-
kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„határrendészetért felelõs miniszter” szöveg, 3. § (2) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 3. § (2) be-
kezdésében a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs mi-
niszter” szöveg,

k) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továb-
bá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében az
„Egészségügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett mi-

nisztérium” szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „a pénzügy-
miniszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 3. § (2) bekezdésében, 13. §
(4) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegrész
helyébe az „egészségbiztosításért felelõs miniszter” szö-
veg,

l) az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. tör-
vény 4. § (4) bekezdésében az „informatikai és hírközlési
miniszter” szövegrész helyébe az „informatikáért felelõs
miniszter” szöveg, 27. § (2) bekezdés c) pontjában az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópo-
litikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 27. § (2) bekezdés
d) pontjában az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisz-
terrel” szövegrész helyébe az „a közigazgatási informati-
káért felelõs miniszterrel” szöveg, 27. § (2) bekezdés
d) pontjában az „a belügyminiszterrel” szövegrész helyébe
az „a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelõs
miniszterrel” szöveg, 27. § (2) bekezdés d) pontjában az
„igazságügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszterrel” szöveg, 27. § (2) bekezdés
d) pontjában a „nemzeti kulturális örökség miniszterével”
szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 27. § (3) bekezdésében az „informatikai és hírközlési
miniszterrel” szövegrész helyébe az „informatikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 27. § (4) bekezdésében az „a Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyé-
be az „a közigazgatási informatikáért felelõs miniszter”
szöveg,

m) a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi
XXXVII. törvény 2. § (5) és (6) bekezdésében, 3. § (1),
(3)–(5) és (7) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. §
(3) bekezdés b) pontjában, 4. § (4) és (8) bekezdésében,
5. §-ában, 10. § (3) bekezdésében, 15. § (2) és (5) bekezdé-
sében, 16. § (5) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében,
19. § (2) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 25. §-át
megelõzõ alcímben, 25. § (1)–(3) és (5) bekezdésében,
29. § (1)–(2) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében az
„oktatási miniszter” szövegrészek helyébe az „oktatásért
felelõs miniszter” szöveg, 2. § (6) bekezdésében az „okta-
tási miniszterrel” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs
miniszterrel” szöveg, 4. § (1) bekezdésében az „Oktatási
Minisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: mi-
nisztérium)” szöveg, 5. §-ában az „a pénzügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 10. § (3) bekezdésében, 19. § (8) bekezdésé-
ben, 30. §-ában, 32. § (6) bekezdésében az „az Oktatási
Minisztérium” szövegrész helyébe az „a minisztérium”
szöveg, 15. § (4) bekezdésében, 16. § (5) bekezdésében az
„oktatási miniszternek” szövegrész helyébe az „oktatásért
felelõs miniszternek” szöveg, 29. § (2) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszter” szöveg,

n) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2001. évi XXXIX. törvény 1. § (2) bekezdés d) pontjában a
„Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpoliti-
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káért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szö-
veg, 4. § (6) bekezdésében, 18. § (7) és (9) bekezdésében
az „A belügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az ide-
genrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 13. § (2) bekezdésében, 33. § (2) bekezdésében, 55. §
(1) bekezdésében, 61. § (4) bekezdésében, 89. § (5) bekez-
désében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg, 18. § (1) bekezdés d) pontjában,
37/A. § (3) bekezdésében, 94. § (2), (4) és (6) bekezdésé-
ben az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az ide-
genrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szö-
veg, 18. § (8) bekezdésében az „a belügyminisztertõl” szö-
vegrész helyébe az „az idegenrendészetért és menekült-
ügyért felelõs minisztertõl” szöveg, 31. § (3) és (4) bekez-
désében a „Honvédelmi Minisztérium illetékes szervét”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter ál-
tal kijelölt szervet” szöveg, 94. § (3) bekezdésében a „kül-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
94. § (3) és (5) bekezdésében az „a belügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „az idegenrendészetért és mene-
kültügyért felelõs miniszterrel” szöveg, 94. § (4) bekezdé-
sében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 94. § (5) bekez-
désében az „egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe
az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg,

o) a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény
2. § (1) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter)” szöveg, 2. § (2) bekezdésében, 7. § (3) be-
kezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg, 2. § (2)–(3) és (4) bekezdésében, 5. §
(5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 21. §-ában a
„külügyminiszter” szövegrészek helyébe a „miniszter”
szöveg, 5. § (6) bekezdésében a „Külügyminisztériumra”
szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett miniszté-
riumra” szöveg, 15. § (2) bekezdésében a „minisztériu-
mok” szövegrész helyébe a „miniszterek” szöveg, 15. §
(2) bekezdésében, 19. § (4) bekezdésében a „Külügymi-
nisztérium konzuli feladatokat ellátó szervezeti egysége”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 15. § (3) bekez-
désében a „Külügyminisztérium konzuli feladatokat ellátó
szervezeti egységének” szövegrész helyébe a „miniszter-
nek” szöveg, 21. § b) pontjában az „a pénzügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 21. § c) pontjában az „igazságügy-
miniszterrel” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszterrel” szöveg,

p) a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi
XLVIII. törvény 68. §-ában az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg

lép.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a gázközmû-vagyonnal összefüggõ önkormányzati
igények rendezésérõl szóló 2001. évi LVI. törvény 6. § (2)

és (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,

b) az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság kö-
zötti közúti árufuvarozás meghatározott feltételeinek ki-
alakításáról és a kombinált fuvarozás elõsegítésérõl szóló
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2001. évi LXI. törvény
4. §-ában a „közlekedési és vízügyi miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

c) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény 9. § (2) és (3) bekezdésében, 11. §
(1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 29. § (3)–(5) és
(7) bekezdésében az „oktatási miniszter” szövegrész he-
lyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szöveg, 29. § (1) be-
kezdésében az „A belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„Az állampolgársági ügyekért felelõs miniszter” szöveg,
29. § (1) bekezdésében az „oktatási miniszterrel” szöveg-
rész helyébe az „oktatásért felelõs miniszterrel” szöveg,
29. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdésében a „külügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe a „nemzetpolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 29. § (2) és (6) bekezdésében a „nemze-
ti kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a
„kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

d) a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 5/A. § (2) bekezdésében a „nemzeti kultu-
rális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért
felelõs miniszter” szöveg, 5/A. § (2) bekezdésében, 93. §
(2) bekezdés n) pontjában az „építésügyért és a természet
védelméért” szövegrész helyébe az „építésügyért felelõs
miniszterrel és a természetvédelemért” szöveg, 8. § (2) be-
kezdésében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szö-
vegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 15. § (1) bekezdésé-
ben a „belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „telepü-
lésfejlesztésért és településrendezésért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 81. §-ában a „Nemzeti Kulturális Örökség Mi-
nisztériuma és az” szövegrész helyébe a „miniszter által
felügyelt és más” szöveg, 93. § (2) bekezdés d) pontjában a
„környezetvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg,

e) a közúti jármûvek idõszakos vizsgálata egységes fel-
tételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elis-
merésérõl szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi LXVIII. tör-
vény 3. §-ában a „közlekedési és vízügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szö-
veg,

f) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzá-
férésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történõ
részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosí-
tásáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2001. évi LXXXI. tör-
vény 3. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs
miniszter” szöveg,

g) a büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgál-
tatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 12. § (2) bekezdésében a „belügymi-
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niszterhez” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs mi-
niszterhez (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 23. §
(1) bekezdésében az „a belügyminiszternél” szövegrész
helyébe az „az anyakönyvi ügyekért felelõs miniszternél”
szöveg, 34. § (3) bekezdésében, 40. § (3) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 40. § (2) bekezdésében az „az igazságügyminiszter,
hogy” szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért
felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs miniszter,
hogy együttes” szöveg,

h) a devizakorlátozások megszüntetésérõl, valamint
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2001. évi XCIII. törvény 5. § (2) bekezdésében az „a pénz-
ügyminiszter” szövegrészek helyébe az „az államháztartá-
sért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (2) bekezdésében az
„a Pénzügyi Közlönyben” szövegrész helyébe az „az általa
vezetett minisztérium hivatalos lapjában” szöveg,

i) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. tör-
vény 2. § (3) bekezdésében a „miniszter irányítása” szö-
vegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítása” szöveg, 25. §
(2) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szö-
veg, 38/A. § (4) bekezdésében a „Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész helyébe a „fog-
lalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 46. §
(6) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztériumban” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumban” szöveg, 48. § (6) bekezdésében
a „Belügyminisztérium Központi Közszolgálati Nyilván-
tartása” szövegrész helyébe a „központi közszolgálati
nyilvántartás” szöveg, 89. § (1) bekezdés a) pontjában a
„Honvédelmi Minisztériumban” szövegrész helyébe a
„miniszter által vezetett minisztériumban” szöveg,
126/B. § (1) bekezdésében, 138. § (1) és (2) bekezdésében,
139. § (1) bekezdésében, 140. § (3) bekezdésében, 150. §
(3) bekezdésében, 160. § (4) bekezdésében, 162. §-ában,
164. § (2) bekezdés b) pontjában, 201. § (3) és (5) bekezdé-
sében, 212. § (1) és (2) bekezdésében a „honvédelmi mi-
niszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 150. §
(3) bekezdésében, 160. § (2) és (3) bekezdésében, 198. §
(2) bekezdésében, 201. § (5) bekezdésében, 212. § (2) be-
kezdésében a „honvédelmi miniszterhez” szövegrész he-
lyébe a „miniszterhez” szöveg, 232. § (1), (2) és (4) bekez-
désében a „Honvédelmi Minisztérium” szövegrész helyé-
be a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 257. §
(1) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztériumban” szö-
vegrész helyébe a „miniszter által” szöveg,

j) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köz-
társaság Kormánya között a jogellenesen tartózkodó sze-
mélyeknek az államhatáron történõ visszafogadásáról
szóló, Tiranában, 2001. március 20-án aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2001. évi XCVIII. törvény 3. § (2) be-
kezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az

„az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

k) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, vala-
mint az információs társadalommal összefüggõ szolgálta-
tások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény
15/A. § (2) bekezdésében az „informatikai és hírközlési
miniszterrel” szövegrész helyébe az „informatikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 17. §-ában az „informatikai és
hírközlési miniszter” szövegrészek helyébe az „informati-
káért felelõs miniszter” szöveg, 17. § (2) és (3) bekezdésé-
ben a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási informatikáért felelõs
miniszterrel” szöveg, 17. § (3) bekezdésében a „gazdasági
és közlekedési miniszterrel” szövegrész helyébe a „keres-
kedelemért felelõs miniszterrel” szöveg,

l) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
5. § felvezetõ szövegében az „a gazdasági miniszter” szö-
vegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 5. § b), e) és f) pontjában, 125. § (2) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg, 5. §
c) pontjában, 26. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 5. § c) pontjában, 26. § (2) bekez-
désében a „közlekedési és vízügyi miniszterrel” szöveg-
rész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszterrel” szöveg,
5. § d) pontjában, 6. § (2) bekezdésében az „a pénzügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 5. § g) pontjában, 72. § e) pontjá-
ban a „közlekedési és vízügyi miniszterrel” szövegrész he-
lyébe a „közlekedésért felelõs miniszterrel és a vízgazdál-
kodásért felelõs miniszterrel” szöveg, 5. § g) pontjában,
72. § e) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszterrel” szövegrész helyébe a „területfejlesztésért és te-
rületrendezésért felelõs miniszterrel” szöveg,

m) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
328. §-ában a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a
„pénz-, tõke- és biztosítási piac szabályozásáért felelõs mi-
niszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 368. § (6) be-
kezdés b) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész
helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium (a továb-
biakban: minisztérium)” szöveg, 370. § (11) bekezdés
b) pontjában a „Pénzügyminisztériumot” szövegrész he-
lyébe a „minisztériumot” szöveg, 370. § (12) bekezdésé-
ben, 374. § j) pont 2. alpontjában a „Pénzügyminisztéri-
um” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg, 376. §
(10) és (23) bekezdésében, 386. §-ában, 451. § (2) bekez-
désében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 376. § (23) bekezdésében a „pénzügymi-
niszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek” szöveg,
11. számú melléklet „Személyi feltételek” alcím alatti
5. pontjában a „Pénzügyminisztériumban” szövegrész he-
lyébe a „minisztériumban” szöveg
lép.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New

Yorkban, 1954. szeptember 28-án létrejött, a Hontalan
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Személyek Jogállásáról szóló Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2002. évi II. törvény 4. § (2) bekezdésében az „a bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állampolgársági
ügyekért felelõs miniszter” szöveg,

b) az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án
kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 2002. évi III. törvény 4. § (2) bekezdésé-
ben az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az ál-
lampolgársági ügyekért felelõs miniszter” szöveg,

c) a közúti jármûvek, valamint az azokba szerelhetõ
és/vagy azokon használható tartozékok és alkatrészek mû-
szaki világ-elõírásainak kidolgozásáról szóló, Genfben,
1998. június 25-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
2002. évi IV. törvény 3. §-ában az „a gazdasági miniszter-
rel” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, a „közlekedési és vízügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg,

d) a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság kö-
zött a katasztrófák és súlyos balesetek esetén történõ
együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló,
Vilniusban, 2001. május 4-én aláírt Megállapodás kihirde-
tésérõl szóló 2002. évi V. törvény 3. § (2) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „katasztrófák el-
leni védekezésért felelõs miniszter” szöveg, az „a pénz-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, az „egészségügyi miniszter”
szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpo-
litikáért felelõs miniszter” szöveg,

e) a robbantásos terrorizmus visszaszorításáról, New
Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyûlésének 52. ülés-
szakán, 1997. december 15-én elfogadott nemzetközi
egyezmény kihirdetésérõl szóló 2002. évi XXV. törvény
3. § (1) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 3. §
(2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, a
„külügyminisztert” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs minisztert” szöveg,

f) a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság kö-
zött, a kettõs adóztatás elkerülésére és az adóztatás kiját-
szásának megakadályozására a jövedelem- és a vagyon-
adók területén, Budapesten, 1992. szeptember 23-án aláírt,
az 1996. évi XCV. törvénnyel kihirdetett Egyezményhez
kapcsolódó, Varsóban, 2000. június 27-én aláírt Jegyzõ-
könyv kihirdetésérõl szóló 2002. évi XXVII. törvény 3. §
(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársa-
ság Kormánya között, személyek visszafogadásáról szóló,
Budapesten, 2001. október 17. napján aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2002. évi XXVIII. törvény 3. § (2) be-
kezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

h) a tengeren való összeütközések megelõzésére vonat-
kozó nemzetközi szabályokról szóló 1972. évi egyezmény
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl
szóló 2002. évi XXXIV. törvény 3. § (1)–(2) bekezdésé-
ben a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész he-
lyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

i) az európai szabadalmak megadásáról szóló 1973. ok-
tóber 5-i Müncheni Egyezmény (Európai Szabadalmi
Egyezmény) kihirdetésérõl szóló 2002. évi L. törvény 4. §
(1) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

j) az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi
Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált
szövegének kihirdetésérõl szóló 2002. évi LI. törvény
4. §-ában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter és a növényvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg,

k) a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl
szóló 2002. évi LIV. törvény 4. § (5) bekezdésében,
51. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „ren-
dészetért felelõs miniszter” szöveg, 39. § (2) bekezdésé-
ben az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 51. §-ában az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg,

l) a közvetítõi tevékenységrõl szóló 2002. évi LV. tör-
vény 4. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium)” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter)” szöveg, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (3)–(4) bekezdé-
sében, 8. § (3)–(4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében,
10. § (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében,
15–16. §-ában, 17. § (1)–(2) bekezdésében, 21. §-ában,
22. § (1) bekezdésében a „Minisztérium” szövegrész he-
lyébe a „miniszter” szöveg, 8. § (1) bekezdésében a „Mi-
nisztériumhoz” szövegrész helyébe a „miniszterhez” szö-
veg, 8. § (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdés c) pontjá-
ban, 11. § (2) bekezdés d) pontjában, 20. § (2)–(4) bekez-
désében, 21. §-ában, 22. § (1)–(2) bekezdésében,
40. §-ában az „az igazságügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „a miniszter” szöveg, 10. § (2) bekezdésében,
13. §-ában, 21. §-ában a „Minisztériumnak” szövegrész
helyébe a „miniszternek” szöveg, 18. § (1) bekezdésében a
„Minisztérium részérõl a Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatában meghatározott alkalmazottja” szövegrész helyébe
a „miniszter által vezetett minisztérium Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatában meghatározott személy” szöveg,
20. § (1) bekezdésében az „az igazságügyminiszternek”
szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg,

m) a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kor-
mánya között állampolgáraik és más személyek visszafo-
gadásáról szóló, Bukarestben, 2001. december 10. napján
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2002. évi LX. tör-
vény 3. § (2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szö-
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vegrész helyébe az „az idegenrendészetért és menekült-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

n) a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésérõl
szóló 2002. évi LXII. törvény 104. § (2) bekezdésében a
„környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „vízgazdálkodásért felelõs miniszter” szöveg,
104. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter”
szöveg,

o) az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e kö-
zött önkormányzati hozzájárulásból létesített gázköz-
mû-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rende-
zésérõl szóló 2002. évi LXIII. törvény 7. § (4) bekezdésé-
ben az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az ál-
lamháztartásért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének

feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény 7. §
(1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért fe-
lelõs miniszter” szöveg, 12. § (1) bekezdésében a „nemzeti
kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kul-
túráért felelõs miniszter” szöveg,

b) az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1995.
január 31-én, az illegális tengeri kereskedelemrõl szóló, az
Egyesült Nemzetek keretében, a kábítószerek és pszicho-
tróp anyagok tiltott forgalmazása elleni Egyezmény 17.
Cikkében foglaltak teljesítése érdekében létrejött Megálla-
podás kihirdetésérõl szóló 2003. évi V. törvény 4. § (2) be-
kezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a
„rendészetért felelõs miniszter” szöveg,

c) a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció
között, Budapesten, 2001. január 12-én aláírt Konzuli
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi X. törvény 3. §
(2) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról
szóló 2003. évi XV. törvény 3/A. § (3) bekezdésében a
„pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „pénz-, tõke- és
biztosítási piac szabályozásáért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter)” szöveg, 11. § (4) bekezdésében a
„Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter”
szöveg, 12. §-ában, 16. § (3) bekezdésében a „pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 15. §
(3) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerbia és
Montenegró Kormánya között a két állam területén jogel-
lenesen tartózkodó személyek átadásáról és visszafogadá-
sáról szóló, Belgrádban, 2001. november 7-én aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi XXII. törvény
3. § (2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész

helyébe az „az idegenrendészetért és menekültügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

f) a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon haszná-
latának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellen-
õrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módo-
sításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 39. § (1) bekezdé-
sében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, a „belügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs minisz-
ter” szöveg, 39. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszter” szöveg,

g) a Magyar Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl a jöve-
delem- és a vagyonadók területén Budapesten, 2001. jú-
nius 20-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi
XXV. törvény 3. § (4) bekezdésében az „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

h) az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi
fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én
kelt vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben
történõ kihirdetésérõl szóló 2003. évi XXXIV. törvény
4. § (2)–(3) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs mi-
niszter” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „a pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

i) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köz-
társaság Kormánya között az államaik területén jogellene-
sen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Zág-
rábban, 2001. november 15. napján aláírt Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 2003. évi XXXV. törvény 3. § (2) be-
kezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

j) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 4. §
(1) bekezdés y) pontjában az „a miniszternél” szövegrész
helyébe az „az energiapolitikáért felelõs miniszternél
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 4. § (3) bekezdésé-
ben a „gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 56. § (1) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be az „az a)–c) pontok vonatkozásában az adópolitikáért
felelõs miniszterrel, a d)–e) pontok vonatkozásában az ál-
lamháztartásért felelõs miniszterrel” szöveg,

k) a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártala-
nítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 8. §-ában,
10. § (5) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter”
szöveg, 10. § (6) bekezdésében a „környezetvédelmi és
vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodá-
sért felelõs miniszter” szöveg, a „belügyminiszter” szö-
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vegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter” szöveg,

l) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 44. § (3) bekezdésében a „pénzügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „pénz-, tõke- és biztosítá-
si piac szabályozásáért felelõs miniszter (a továbbiakban:
miniszter)” szöveg, 52. § (5) bekezdésében, 69. § (3) be-
kezdésében, 71. § (3) bekezdésében, 86. § (5) bekezdésé-
ben, 99. § (1) bekezdésében, 110. §-ában, 119. § (3) bekez-
désében, 128. §-ában, 166. § (11) bekezdésében, 171. §
(2) bekezdésében, 180. § (2) bekezdésében, 205. §-ában,
206. § (6) bekezdésében, 207. § (9) bekezdésében, 223. §
(1) bekezdésében, 231. § (3) bekezdésében, 235. §-ában a
„pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 150. § (1) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyminiszté-
riumban” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett
minisztériumban” szöveg, 157. § (7) bekezdés b) pontjá-
ban a „Pénzügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „mi-
nisztert” szöveg, 157. § (8) bekezdésében, 159. § (1) be-
kezdés c) pontjában, 163. § (4) bekezdésében a „Pénzügy-
minisztérium” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
183. § (3) bekezdésében a „felügyeleti adatszolgáltatásról
szóló pénzügyminiszteri rendelet” szövegrész helyébe a
„felügyeleti adatszolgáltatásról szóló, a miniszter által ki-
adott rendelet” szöveg, 206. § (1) bekezdésében a „pénz-
ügyminiszternek” szövegrész helyébe a „miniszternek”
szöveg, 1. számú melléklet D) rész 3. pont c) alpontjában
az „a kiadott pénzügyminiszteri” szövegrész helyébe az
„a miniszter által kiadott” szöveg, 7. számú melléklet
22. pontjában a „Honvédelmi Minisztérium” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

m) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény 90. § (2) be-
kezdés g) pontjában a „65. §-ában megállapított Kt. 95. §
(1) bekezdésének o) pontja hatálybalépésérõl a kormány
rendelete intézkedik. A” szövegrész helyébe a „hatályba-
lépését követõen a” szöveg, az „Oktatási Minisztérium”
szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter” szö-
veg,

n) a biztonságos konténerekrõl szóló 1972. évi nemzet-
közi egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi LXIV. tör-
vény 3. § (1)–(2) bekezdésében a „gazdasági és közlekedé-
si miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs
miniszter” szöveg,

o) a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi
egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegy-
zõkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirde-
tésérõl szóló 2003. évi LXV. törvény 3. § (1)–(2) bekezdé-
sében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész
helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

p) a plasztikus robbanóanyagok megjelölésérõl, azok
felderítése céljából Montreálban, 1991. március 1. napján
létrehozott Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2003. évi
LXVI. törvény 4. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szö-
veg, az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész

helyébe az „az iparügyekért felelõs miniszter” szöveg, a
„honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szö-
vegrész helyébe a „polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter” szöveg,

q) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köz-
társaság Kormánya között a természeti és civilizációs ka-
tasztrófák és súlyos balesetek megelõzése és azok követ-
kezményeinek felszámolása érdekében történõ együttmû-
ködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapes-
ten, 2000. szeptember 13-án aláírt Egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 2003. évi LXVII. törvény 3. § (2) bekezdésé-
ben a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „katasztró-
fák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,

r) a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság kö-
zött a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl
Budapesten, 1999. május 25-én aláírt Megállapodás kihir-
detésérõl szóló 2003. évi LXXI. törvény 3. § (2) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,

s) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetrõl szóló
1948. évi egyezménynek az 1993. évi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetésérõl
szóló 2003. évi LXXIX. törvény 4. §-ában a „külügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, a „gazdasági és közlekedési miniszter”
szövegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter”
szöveg,

t) a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. tör-
vény 4. § (2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 38. § (2) bekezdésé-
ben az „az Igazságügyi Minisztériumot (a továbbiakban:
minisztérium)” szövegrész helyébe az „a minisztert” szö-
veg, 67. § (2) bekezdésében a „minisztérium nevében és
helyett eljárva” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
75. §-ában az „az igazságügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „a miniszter” szöveg, 75. § b) pontjában az „a pénz-
ügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszterrel” szöveg
lép.

171. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról

szóló 2003. évi LXXXIII. törvény 40. § (1) bekezdésében
az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 46. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociá-
lis és Családügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„egészségügyért felelõs miniszter által felügyelt” szöveg,

b) az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kér-
déseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13. § (6) bekez-
désében, valamint 28. § (5) bekezdésében az „egészség-
ügyi, szociális és családügyi miniszter” szövegrész helyé-
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be az „egészségügyért felelõs miniszter” szöveg, 19. §
(2) bekezdésében az „Egészségügyi, Szociális és Család-
ügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyért felelõs miniszter” szöveg,

c) a fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi
LXXXVII. törvény 7. § (4) bekezdésében a „gazdasági és
közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedé-
sért felelõs miniszter” szöveg,

d) az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. tör-
vény 10. § (1)–(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

e) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 3. § (2) bekezdésében az „az Igaz-
ságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „a bünte-
tés-végrehajtásért felelõs miniszter” szöveg, 10. § (1) be-
kezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész helyébe
az „a kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért fe-
lelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 10. §
(3) bekezdés a) pontjában az „az oktatási miniszternek”
szövegrész helyébe az „a miniszternek” szöveg, 11. §
(2) bekezdésében az „az oktatási miniszter” szövegrész
helyébe az „a miniszter” szöveg,

f) a Magyar Köztársaság és a Lengyel Köztársaság kö-
zött a katasztrófák és más súlyos balesetek megelõzése és
azok következményeinek felszámolása érdekében történõ
együttmûködésrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló,
Varsóban, 2000. április 6-án aláírt Megállapodás kihirde-
tésérõl szóló 2003. évi XCVIII. törvény 3. § (2) bekezdé-
sében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „kataszt-
rófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,

g) az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. tör-
vény 4. § (1) bekezdés d) pontjában a „fogyasztóvédelmi
állami feladatok ellátásáért felelõs miniszteren” szöveg-
rész helyébe a „fogyasztóvédelemért felelõs miniszteren”
szöveg, 5. § (1) bekezdésében az „informatikai és hírköz-
lési miniszter” szövegrész helyébe az „elektronikus hír-
közlésért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (1) bekezdés
k) pontjában, 182. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint
182. § (4) bekezdés b), d), h) pontjában az „a pénzügymi-
niszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 5. § (1) bekezdés t) pontjában a
„honvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „nem
polgári célú frekvenciagazdálkodásért felelõs miniszter”
szöveg, 152. § (3) bekezdésében a „minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szö-
veg, 152. § (5) bekezdésében az „az Informatikai és Hír-
közlési Minisztériumtól (a továbbiakban: minisztérium)”
szövegrész helyébe az „a minisztertõl” szöveg, 153. §
(1)–(3) és (5) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész
helyébe a „miniszter” szöveg, 182. § (5) bekezdésében az
„a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyé-
be az „az iparügyekért felelõs miniszter” szöveg, 182. §
(7) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési minisz-
terrel” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 182. § (8) bekezdésében az „az egész-

ségügyi, szociális és családügyi miniszterrel” szövegrész
helyébe az „a szociál- és családpolitikáért felelõs minisz-
terrel” szöveg,

h) a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 6. § (3) bekez-
désében a „postai ágazatot irányító miniszter” szövegrész,
42. § (3) bekezdésében a „postai ágazatot irányító minisz-
térium” szövegrész helyébe a „postaügyért felelõs minisz-
ter” szöveg, 43. § c) pontjában a „fogyasztóvédelmi állami
feladatok ellátásáért felelõs miniszteren” szövegrész he-
lyébe a „fogyasztóvédelemért felelõs miniszteren” szöveg,
53. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint 53. § (4) bekez-
désében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 53. §
(3) bekezdésében a „fogyasztóvédelmi állami feladatok el-
látásáért felelõs miniszterrel, valamint a fogyatékos sze-
mélyek esélyei növelésével összefüggõ állami feladatok
ellátásáért felelõs miniszterrel” szövegrész helyébe a „fo-
gyasztóvédelemért felelõs miniszterrel, valamint a társa-
dalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter-
rel” szöveg, 53. § (5) bekezdésében a „honvédelmi minisz-
ter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs minisz-
ter” szöveg,

i) ,,A sivatagosodás elleni küzdelemrõl a súlyos
aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban,
különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 2003. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdésében a
„környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész he-
lyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

j) a fõvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányza-
tok közötti forrásmegosztásról szóló 2003. évi CXIV. tör-
vény 9. § (3) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium” szövegrész helyébe a „közlekedésért fele-
lõs miniszter” szöveg, 9. § (4) bekezdésében a „Belügymi-
nisztérium a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma”
szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs
miniszter a kultúráért felelõs miniszter” szöveg,

k) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és
az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi
CXVI. törvény 60. § (2) bekezdésében a „foglalkoztatás-
politikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter” szö-
veg, 112. § (1) bekezdésében az „egészségügyi, szociális
és családügyi minisztert” szövegrész helyébe az „egész-
ségügyért felelõs minisztert” szöveg, 125. § (1) bekezdé-
sében a „belügyminisztert és a pénzügyminisztert” szö-
vegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs mi-
nisztert és az államháztartásért felelõs minisztert” szöveg,
125. § (2) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési mi-
nisztert és a pénzügyminisztert” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs minisztert és az államháztartásért
felelõs minisztert” szöveg,

l) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Benelux Álla-
mok (a Belga Királyság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a
Holland Királyság) Kormányai között a jogellenesen tar-
tózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Luxemburg-
ban, 2002. január 23. napján aláírt Egyezmény kihirdeté-
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sérõl szóló 2003. évi CXXI. törvény 3. § (2) bekezdésében
az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegen-
rendészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

m) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi
CXXVI. törvény 7/A. § c) pontjában, 7/D. § (1) bekezdés
a) pontjában, 77. § (1) bekezdésében, valamint 82. §
(1)–(3) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
9. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztériummal, illetve a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztériummal” szövegrész helyébe a „kereskedele-
mért felelõs miniszterrel, illetve az agrárpolitikáért felelõs
miniszterrel” szöveg, 15. § (1) bekezdésében, valamint
16. § (4) bekezdés k) pontjában az „a Pénzügyminisztériu-
mot” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
nisztert” szöveg, 16. § (4) bekezdés h) pontjában az
„a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot”
szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs minisz-
tert” szöveg, 16. § (4) bekezdés m) pontjában az „Egész-
ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumot, illetve a
Külügyminisztériumot” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyért felelõs minisztert, illetve a külpolitikáért felelõs mi-
nisztert” szöveg, 16. § (4) bekezdés s) és t) pontjában a
„Gazdasági és Közlekedési Minisztériumot” szövegrész
helyébe a „kereskedelemért felelõs minisztert” szöveg,
19. § (2) bekezdésében az „a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe az „az agrár-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 26. §-ában az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az adópo-
litikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 28. § (2) bekezdésé-
ben az „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 40. § (2) bekez-
désében az „a pénzügyminiszter a gazdasági és közlekedé-
si miniszterrel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért
felelõs miniszter a kereskedelemért felelõs miniszterrel”
szöveg, 82. § (4) bekezdésében a „külügyminiszter és a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 82. § (5) bekezdésében a „gazdasági és közlekedé-
si miniszter, hogy a külügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be a „kereskedelemért felelõs miniszter, hogy a külpoliti-
káért felelõs miniszterrel” szöveg,

n) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 11. § (1) bekezdése g) pontja gb) alpont-
jában a „Honvédelmi Minisztériumban” szövegrész helyé-
be a „honvédelemért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztériumban” szöveg, 129. § (2) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg, 129. § (3) bekezdésében
az „a pénzügyminiszter és a honvédelmi miniszter” szö-
vegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter és a
honvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 129. § (4) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszter, a gazdasági és közle-
kedési miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-

niszter, az energiapolitikáért felelõs miniszter és a környe-
zetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 129. § (5) bekez-
désében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szöveg-
rész helyébe a „kereskedelemért felelõs miniszter” szöveg,

o) a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatá-
nak közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi
CXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében a „közlekedésért
felelõs minisztérium” szövegrész helyébe a „közlekedé-
sért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által ve-
zetett minisztérium” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „köz-
lekedésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és
a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter és az
államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 6. § (1) bekez-
désében a „területfejlesztésért és a környezetvédelemért
felelõs miniszterekkel” szövegrész helyébe a „területfej-
lesztésért és területrendezésért felelõs, valamint a környe-
zetvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg, 18. § (7) be-
kezdés b) pontjában a „környezetvédelemért és a terület-
fejlesztésért felelõs miniszterekkel” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs, valamint a területfejleszté-
sért és településrendezésért felelõs miniszterrel” szöveg,

p) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 19. §-ában a „külügyminiszter, az európai ügyekért
felelõs miniszter és az igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter, az európai in-
tegrációs ügyekért felelõs miniszter és az igazságügyért
felelõs miniszter” szöveg, 333. § (1) bekezdésében az
„Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az „igaz-
ságügyért felelõs miniszter” szöveg, 375. § (2) bekezdés
c) pontjában az „a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe az „az agrárpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 375. § (2) bekezdés d) pontjában a
„gazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságpo-
litikáért felelõs miniszter” szöveg, 375. § (2) bekezdés
e) pontjában a „környezetvédelmi miniszter” szövegrész
helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter” szö-
veg, 375. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint 404. §
(2) bekezdés felvezetõ szövegében az „igazságügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg, 404. § (2) bekezdés d) pontjában az „a pénz-
ügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az államháztartá-
sért felelõs miniszterrel” szöveg, 404. § (3) bekezdésében
a „foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg, 404. § (4) bekezdésében az „informatikai
és hírközlési miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel és a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel” szövegrész
helyébe az „informatikáért felelõs miniszter, hogy az adó-
politikáért felelõs miniszterrel és a közigazgatási informa-
tikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 404. § (5) bekezdésé-
ben a „környezetvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg, 404. §
(6) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
404. § (7) bekezdésében az „az ifjúsági, családügyi, szoci-
ális és esélyegyenlõségi miniszter” szövegrész helyébe az
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„a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs mi-
niszter” szöveg

lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 47. § (7) bekez-
désében az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyé-
be az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 48. §
(4) bekezdésében a „belügyminiszter” szövegrész helyébe
a „sportpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 53. § (3) be-
kezdés a) pontjában az „egészségügyi miniszter, az ifjúsá-
gi, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter, az
oktatási miniszter” szövegrész helyébe az „egészség-
ügyért felelõs miniszter, a gyermekek és az ifjúság védel-
méért felelõs miniszter, az oktatásért felelõs miniszter”
szöveg, 64. § (6) bekezdésében az „A privatizációért fele-
lõs miniszter” szövegrész helyébe az „Az államháztartá-
sért felelõs miniszter” szöveg, 79. § (3) bekezdésében az
„a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszterrel” szöveg, 79. § (4) bekez-
désében az „oktatási miniszter” szövegrész helyébe az
„oktatásért felelõs miniszter” szöveg,

b) a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 8. § (5) be-
kezdésében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szö-
vegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,
10. § (2) bekezdés felvezetõ szövegében az „alábbi intéz-
mények és szervezetek” szövegrész helyébe az „alábbiak”
szöveg, 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg, 10. § (2) bekezdés b) pontjában a „Gyer-
mek-, Ifjúsági és Sportminisztérium” szövegrész helyébe a
„gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter”
szöveg, 10. § (2) bekezdés c) pontjában az „Oktatási Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs mi-
niszter” szöveg, 10. § (2) bekezdés d) pontjában az „Infor-
matikai és Hírközlési Minisztérium” szövegrész helyébe
az „informatikáért felelõs miniszter” szöveg, 10. § (2) be-
kezdés e) pontjában a „Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért
felelõs miniszter” szöveg, 23. § (2) bekezdésében az „Ok-
tatási Minisztérium, az Ifjúsági, Szociális és Családügyi
Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
ma” szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter, a
gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter, a
miniszter” szöveg, 34. § (1) bekezdésében a „minisztéri-
um” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 37. § (1) be-
kezdésében a „nemzeti kulturális örökség minisztere és a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „miniszter és az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 37. § (2) bekez-
désében a „nemzeti kulturális örökség minisztere” szöveg-
rész helyébe a „miniszter” szöveg,

c) az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya 6. Pót-
jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 2004. évi IV. tör-
vény 3. § (2) bekezdésében az „az informatikai és hírköz-
lési miniszter” szövegrész helyébe az „a postaügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

d) az 1992. március 24-én, Helsinkiben aláírt Nyitott
Égbolt Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi V. törvény
3. § (2) bekezdésében a „külügyminiszter, a honvédelmi
miniszter, a belügyminiszter, a pénzügyminiszter, vala-
mint a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter, a honvédelemért
felelõs miniszter, a határrendészetért felelõs miniszter, az
államháztartásért felelõs miniszter, valamint a közlekedé-
sért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Köztársaság és a Kubai Köztársaság között
a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl, Ha-
vannában, 1999. október 22-én aláírt Megállapodás kihir-
detésérõl szóló 2004. évi VI. törvény 3. § (2) bekezdésé-
ben a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzet-
közi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köz-
társaság Kormánya között, személyeknek a közös állam-
határon történõ visszafogadásáról szóló, Budapesten,
2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény kihirdeté-
sérõl szóló 2004. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésében az
„a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenren-
dészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

g) a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. tör-
vény 1. § (1) bekezdésében, valamint 43. §-ában az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 1. § (2) bekezdé-
sében, valamint 35. § (7) bekezdésében az „A pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „Az adópolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „gaz-
dasági és közlekedési miniszterrel, illetve – a jogszabá-
lyok alapján – a külügyminiszterrel” szövegrész helyébe a
„kereskedelemért felelõs miniszterrel, illetve – a jogszabá-
lyok alapján – a külpolitikáért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 1. § (3) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter
által irányított minisztérium” szöveg, 11. § (2) bekezdésé-
ben, valamint 15. § (3) bekezdésében az „a pénzügymi-
niszter a belügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter a rendészetért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 37. § (1) bekezdésében az „a Pénzügy-
minisztériumnak a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter által irányított mi-
nisztériumnak a miniszter” szöveg, 37. § (2) bekezdés
f) pontjában a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter által irányított miniszté-
rium” szöveg, 43. § f) pontjában a „belügyminiszterrel”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszterrel”
szöveg,

h) a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi
XXIV. törvény 10. § a) pontjában, 22. § (2) bekezdésében
a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „rendészetért
felelõs miniszter” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter, hogy a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe a „rendészetért felelõs miniszter, hogy az adópoliti-
káért felelõs miniszterrel” szöveg, 22. § (4) bekezdésében
az „egészségügyi, szociális és családügyi miniszter” szö-
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vegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 22. § (5) bekezdésében a „gazdasági és közlekedé-
si miniszter, hogy a belügyminiszterrel” szövegrész helyé-
be a „kereskedelemért felelõs miniszter, hogy a rendésze-
tért felelõs miniszterrel” szöveg,

i) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 124. § (2)
és (4) bekezdésében, valamint 138. § (1) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg, 140. § (5) bekezdésében
a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyé-
be a „kereskedelemért felelõs miniszter” szöveg,

j) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személy-
szállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. § (2) bekez-
désében a „közlekedésért felelõs minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter által veze-
tett minisztérium” szöveg, a „Belügyminisztérium” szö-
vegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium” szöveg, 9. § (1) bekez-
désében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg, 14. §
(1) bekezdésében a „közlekedésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „mi-
niszter” szöveg,

k) a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdé-
sében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szö-
vegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium” szöveg, 10. §-ában a „gazda-
sági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „gaz-
daságpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 13. §-ában a
„Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiak-
ban: minisztérium)” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 14. §-ában a „minisztérium” szövegrész helyébe a
„miniszter” szöveg, 16. § (2) bekezdés a) pontjában az „az
egészségügyi miniszter, a foglalkoztatáspolitikai és mun-
kaügyi miniszter, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyen-
lõségi miniszter, az igazságügyminiszter, az informatikai
és hírközlési miniszter, a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter, az oktatási miniszter, a pénzügyminiszter, az euró-
pai ügyekért felelõs miniszter, a regionális fejlesztésért és
felzárkóztatásért felelõs miniszter, valamint a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe az „a
Kormány által rendeletben kijelölt miniszterek” szöveg,
17. § (4) bekezdésében a „minisztérium” szövegrész he-
lyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
21. § (1) bekezdésében az „állapítsa meg” szövegrész he-
lyébe az „állapítsa meg és rendeletben jelölje ki a Vállal-
kozásfejlesztési Tanácsba képviselõt delegáló minisztere-
ket” szöveg, 21. § (2) bekezdésében a „gazdasági és közle-
kedési miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szö-
veg, 21. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel”

szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs mi-
niszterrel” szöveg,

l) a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kor-
mánya között a minõsített katonai információk kölcsönös
védelme tárgyában aláírt Egyezmény 1. Cikkének módosí-
tásáról szóló, Aradon, 2002. október 17-én aláírt Megálla-
podás kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXXVIII. törvény
3. § (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

m) a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kor-
mánya között, a katonai együttmûködésrõl szóló, Buda-
pesten, 2003. április 7-én aláírt Megállapodás kihirdetésé-
rõl szóló 2004. évi XXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében
a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvéd-
elemért felelõs miniszter” szöveg,

n) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Észt Köztár-
saság Kormánya között a személyek visszafogadásáról
szóló, Tallinnban, 2002. március 13-án aláírt Egyezmény
kihirdetésérõl szóló 2004. évi XLIV. törvény 3. § (2) be-
kezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

o) a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között
az összekötõ tisztek feladatainak az Európai Rendõrségi
Hivatalnál történõ megfelelõ teljesítéséhez szükséges ki-
váltságokról és mentességekrõl szóló, 2002. február 8-án
jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás kihirdetésérõl
szóló 2004. évi LI. törvény 3. § (2) bekezdésben a „belügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs mi-
niszter” szöveg,

p) az Európai Parlament magyarországi képviselõinek
jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 6. § (5) bekez-
désében az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztériumba” szöveg,

q) a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, vala-
mint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló
program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekû-
ségérõl és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. tör-
vény 5. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter, valamint a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodá-
sért felelõs miniszter és az agrárpolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 24. § (2) bekezdésében a „környezetvédelmi
és vízügyi miniszter és a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter” szövegrész helyébe a „vízgazdálkodásért
felelõs miniszter és az agrárpolitikáért felelõs miniszter”
szöveg, 24. § (3) bekezdésében a „területfejlesztésért fele-
lõs miniszter és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter” szövegrész helyébe a „területfejlesztésért és terü-
letrendezésért felelõs miniszter és az agrárpolitikáért fele-
lõs miniszter” szöveg,

r) a gyermekek feletti felügyeleti jogot érintõ határoza-
tok elismerésérõl és végrehajtásáról, valamint a felügyeleti
viszonyok helyreállításáról szóló, 1980. május 20. napján
Luxemburgban kelt európai Egyezmény kihirdetésérõl
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szóló 2004. évi LXVIII. törvény 4. §-ában az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

s) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lett Köztársa-
ság Kormánya között a katasztrófák és más súlyos balese-
tek esetén történõ együttmûködésrõl és kölcsönös segít-
ségnyújtásról szóló, Rigában, 2003. november 19. napján
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2004. évi
LXXX. törvény 3. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni védekezésért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

t) a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kor-
mánya között a katasztrófák esetén történõ együttmûkö-
désrõl és kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten,
2003. április 9. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2004. évi LXXXI. törvény 3. § (2) bekezdésében a
„belügyminiszter” szövegrész helyébe a „katasztrófák el-
leni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,

u) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köz-
társaság Kormánya között a minõsített információk köl-
csönös védelmérõl szóló, Budapesten, 2003. március
20-án aláírt Biztonsági Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2004. évi LXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében a „bel-
ügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe a „rendé-
szetért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter
és a minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért
felelõs miniszter” szöveg,

v) az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésérõl
szóló 1925. évi Hágai Megállapodás 1999. július 2-án,
Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetésérõl szóló
2004. évi XC. törvény 3. § (2) bekezdésében az „igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért fele-
lõs miniszter” szöveg,

w) az 1968. évi november hó 8. napján, Bécsben alá-
írásra megnyitott Közúti Jelzési Egyezmény és módosítá-
sai, valamint az azt kiegészítõ európai Megállapodás és
módosításai egységes szerkezetben történõ kihirdetésérõl
szóló 2004. évi XCI. törvény 4. § (2) bekezdésében a „gaz-
dasági és közlekedési miniszter és a belügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szö-
veg,

x) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 7. § (8) bekezdésében, 16. § (3) be-
kezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésé-
ben, 41. § (4) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 48. §
(3) bekezdésében, 49. § (1) bekezdés b) és c) pontjában,
49. § (2) bekezdésében, 51. §-át megelõzõ alcímben,
51. §-ában, 52. §1)–(2) bekezdésében, 72. § (1)–(2) bekez-
désében, 76. § (2)–(3) bekezdésében, 95. § (1) és (3) be-
kezdésében, 96. §-ában, 97. § (1) bekezdés felvezetõ szö-
vegében, 97. § (2) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében,
99. §-ában, 100. § (2) bekezdésében, 101. § (3) bekezdés
l) pontjában, 102. § (2) bekezdésében, 112. § (2) bekezdé-
sében, 113. § (1) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében,
118. § (1) bekezdésében, 139. § (1) bekezdésében, 141. §

(2) bekezdésében, valamint 207. § (2) bekezdésében a
„honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter” szöveg, 9. § (2) bekezdés b) pontjá-
ban az „a Belügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az
anyakönyvi ügyekért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 9. § (2) bekezdés c) pontjában az „az
Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnokságának” szövegrész helyébe az „a Bünte-
tés-végrehajtás Országos Parancsnokságának” szöveg,
9. § (3) bekezdésében az „A Belügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe az „Az anyakönyvi ügyekért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium” szöveg, 33. § (4) bekezdés
f) pontjában a „munkaügyi miniszterrel” szövegrész helyé-
be a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 41. § (2) bekezdésében a „minisztérium, a tárca nél-
küli miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
41. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szö-
vegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter
által vezetett minisztérium” szöveg, 44. §-ában, 53. §
(2) bekezdés b) pontjában, valamint 207. § (3)–(4) bekez-
désében a „honvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszterrel” szöveg, 60. § (4) be-
kezdésében, 86. § (2) bekezdésében, 97. § (1) bekezdés
a) pontjában, 98. § (2) bekezdésében, 99. §-ában, 101. §
(1) bekezdésében, valamint 113. § (1) bekezdésében a
„Honvédelmi Minisztérium” szövegrész helyébe a „hon-
védelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”
szöveg, 110. § (1) bekezdésében a „Honvédelmi Miniszté-
rium illetékes” szövegrész helyébe a „honvédelemért fele-
lõs miniszter által vezetett minisztérium illetékes” szöveg,
73. § (3) bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium, a
honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszter által vezetett minisztérium, a hon-
védelemért felelõs miniszter” szöveg, 89. § (1) bekezdésé-
ben a „Honvédelmi Minisztérium” szövegrész helyébe a
„honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztéri-
um” szöveg, 132. § (6) bekezdésben a „honvédelmi mi-
niszternek” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszternek” szöveg, 165. § (2) bekezdésében a „belügy-
miniszter, a honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a
„rendészetért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs
miniszter” szöveg, 173. § (3) bekezdés a) pontjában a „bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi tár-

sulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 13. § (1) bekezdé-
sében a „belügyminiszter” szövegrészek helyébe a „helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg,

b) a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedõ le-
vegõszennyezésrõl szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez
kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentésérõl
szóló, Oslóban, 1994. június 14-én elfogadott Jegyzõ-
könyv kihirdetésérõl szóló 2004. évi CVIII. törvény 3. §
(2) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi minisz-
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ter” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs
miniszter” szöveg,

c) a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000.
május 24-én aláírt Cartagena Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
szóló 2004. évi CIX. törvény 3. § (2) bekezdésében a „kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„környezetvédelemért felelõs miniszter” szöveg,

d) a Magyar Köztársaság és a Belarusz Köztársaság kö-
zött a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kiját-
szásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyon-
adók területén, Budapesten, 2002. február 19-én aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXII. törvény
3. § (2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

e) a Magyar Kormány és a Macedón Kormány között a
jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról
szóló, Budapesten, 2001. szeptember 26-án aláírt Egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXIII. törvény 3. §
(2) bekezdésében az „a belügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs
miniszter” szöveg,

f) a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság kö-
zött a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenõrzésé-
rõl szóló, Pozsonyban, 2003. október 9. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXIV. törvény
3. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter, a pénzügymi-
niszter és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter”
szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs miniszter,
az adópolitikáért felelõs miniszter és az agrárpolitikáért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

g) a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön törté-
nõ bizonyításfelvételrõl szóló, Hágában, 1970. március
17. napján kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2004. évi
CXVI. törvény 4. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi Mi-
nisztériumhoz” szövegrész helyébe az „igazságügyért fe-
lelõs miniszterhez” szöveg lép, 4. § (3)–(4) bekezdésében
az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 4. § (6) bekez-
désében, valamint 5. §-ában az „igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg,

h) a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság kö-
zött a közúti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenõrzésé-
rõl szóló, Budapesten, 2003. szeptember 29. napján aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXVIII. tör-
vény 3. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter, a pénzügy-
miniszter és a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-
ter” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs mi-
niszter, az adópolitikáért felelõs miniszter és az agrárpoli-
tikáért felelõs miniszter” szöveg,

i) a prémiumévek programról és a különleges foglal-
koztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 7. §
(4) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szöveg,
7. § (5) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikai és munka-
ügyi miniszter a belügyminiszterrel” szövegrész helyébe a

„foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter a közigazgatá-
si minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg, 7. § (6) bekezdésében a „foglalkozta-
táspolitikai és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért fele-
lõs miniszter a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályo-
zásáért felelõs miniszterrel” szöveg,

j) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanél-
küliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag
ápolását követõen munkát keresõk foglakoztatásának elõ-
segítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló
2004. évi CXXIII. törvény 17. § (2) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az egészség-
biztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs miniszter
és a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért fele-
lõs miniszter” szöveg, 17. § (2) bekezdés b) pontjában a
„foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel” szö-
vegrész helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg,

k) a Magyar Köztársaság és az Észt Köztársaság között
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásá-
nak megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók te-
rületén, Budapesten, 2002. szeptember 11-én aláírt Egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 2004. évi CXXVIII. törvény 3. §
(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

l) a Magyar Köztársaság és a Litván Köztársaság között
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásá-
nak megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók te-
rületén, Vilniusban, 2004. május 12-én aláírt Egyezmény
megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2004. évi
CXXIX. törvény 3. § (5) bekezdésében az „a pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

m) a Magyar Köztársaság és a Lett Köztársaság között
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásá-
nak megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók te-
rületén, Rigában, 2004. május 14-én aláírt Egyezmény
megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2004. évi
CXXX. törvény 3. § (5) bekezdésében az „a pénzügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

n) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
szóló 2004. évi CXXXV. törvény 61. § (2) bekezdésében a
„foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe a „szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter” szöveg, 133. §-ában a „gazdasági és közlekedé-
si minisztert és a pénzügyminisztert” szövegrész helyébe a
„közlekedésért felelõs minisztert és az államháztartásért
felelõs minisztert” szöveg,

o) a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló
2004. évi CXXXVII. törvény 4. §-ában az „informatikai és
hírközlési miniszter” szövegrész helyébe az „informati-
káért felelõs miniszter” szöveg, 4. §-ában, 15. § (2) bekez-
dés második mondatában, valamint 18. §-ában a „nemzeti
kulturális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kul-
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túráért felelõs miniszter” szöveg, 15. § (2) bekezdés elsõ
mondatában a „nemzeti kulturális örökség minisztere, az
igazságügyminiszter” szövegrész helyébe a „kultúráért fe-
lelõs miniszter, az igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

p) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 9. §
(1) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 27. § (2)–(3) bekezdésében, valamint
147. § (2) bekezdésben a „Külügyminisztérium” szöveg-
rész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,
27. § (3) bekezdésében, valamint 147. § (2) bekezdésében
a „Külügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe a „külpo-
litikáért felelõs miniszterhez” szöveg, 146. § (5) bekezdé-
sében a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „köz-
igazgatás-szervezésért felelõs miniszter” szöveg, 174. §
(2) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész
helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 174. § (3) bekezdés a) pontjában az „informatikai és
hírközlési miniszter, hogy a Miniszterelnöki Hivatalt ve-
zetõ miniszter” szövegrész helyébe az „a közigazgatási in-
formatikáért felelõs miniszter” szöveg, 174. § (3) bekez-
dés b) pontjában az „a pénzügyminiszter, a Miniszterelnö-
ki Hivatalt vezetõ miniszter és az informatikai és hírközlé-
si miniszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért fe-
lelõs miniszter és a közigazgatási informatikáért felelõs
miniszter” szöveg, 174. § (3) bekezdés c) pontjában a „Mi-
niszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter és az informatikai
és hírközlési miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel” szö-
vegrész helyébe a „közigazgatási informatikáért felelõs
miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szö-
veg

lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg

a) a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggõ
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi I. törvény
42. § (6) bekezdésében a „belügyminiszter, hogy rendelet-
ben szabályozza a felügyelete alá tartozó képzések, to-
vábbképzések, valamint a rendészeti szakvizsga” szöveg-
rész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter, hogy rende-
letben szabályozza a rendészeti szakvizsga rendjét, vala-
mint a rendészetért felelõs miniszter és a katasztrófák elle-
ni védekezésért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabá-
lyozza a felügyelete alá tartozó képzések, továbbképzé-
sek” szöveg,

b) a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró kö-
zött a Magyar Köztársaságban élõ szerb kisebbség és a
Szerbia és Montenegróban élõ magyar kisebbség jogainak
védelmérõl szóló, Budapesten, 2003. október 21-én aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi IV. törvény 3. §
(2) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter” szövegrész helyébe a „kisebbségpolitikáért fele-
lõs miniszter és a nemzetpolitikáért felelõs miniszter” szö-
veg,

c) az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 9. § (3) bekez-
désében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe a „környezetvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 13. § (1) bekezdésé-
ben, 18. § (1)–(2) bekezdésében, 20. § (4) és (6)–(7) be-
kezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi miniszter”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 20. § (7) bekez-
désében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az
„az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

d) a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-
vény 23. § (3) bekezdés d) pontjában az „a gazdasági és
közlekedési miniszternek” szövegrész helyébe az „az
energiapolitikáért felelõs miniszternek” szöveg, 32. §
(1) bekezdésében, az „a gazdasági és közlekedési minisz-
ter” szövegrész helyébe az „az energiapolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 60. § (2) bekezdésében az „A gazdasági
és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „Az ener-
giapolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 60. § (2) bekezdés
a) és b) pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész
helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg,

e) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Görög Köztár-
saság Kormánya között az államuk területén jogellenesen
tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló, Athénban,
2003. január 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2005. évi XX. törvény 3. § (2) bekezdésében az
„a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenren-
dészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

f) a Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság kö-
zött, a jogellenesen tartózkodó személyeknek az államha-
táron történõ visszafogadásáról szóló, Lisszabonban,
2000. január 27. napján aláírt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2005. évi XXXIII. törvény 4. § (2) bekezdésében az
„a belügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenren-
dészetért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

g) a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bíró-
sági és bíróságon kívüli iratok külföldön történõ kézbesí-
tésérõl szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt
Egyezmény kihirdetésérõl és a nemzetközi kézbesítést
szabályozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
XXXVI. törvény 4. §-ában az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

h) a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 2. § f) pontjában, 5. § (1)–(2) be-
kezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 8. § (1)–(2), (4)–(5), és
(6)–(8) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. §
(3)–(4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében, 14. §
(1)–(2) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 4. §
(1) bekezdésében a „külügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 4. §
(2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdés a) pontjában a „kül-
ügyminiszternek” szövegrész helyébe a „külpolitikáért fe-
lelõs miniszternek” szöveg, 14. § (4) bekezdésében a
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„Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a „külpoliti-
káért felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

i) a megtakarításokból származó kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben elõírt
kötelezettségek végrehajtása céljából a Magyar Köztársa-
ság, valamint a Csatorna-szigetek, a Man-sziget és a függõ
vagy társult karibi területek között aláírt Megállapodások
megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2005. évi LII. tör-
vény 4. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

j) a nemzetközi közúti árufuvarozási szerzõdésrõl
szóló Egyezményt (CMR) kiegészítõ, Genfben, 1978. jú-
lius 5-én kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2005. évi
LIV. törvény 3. § (2) bekezdésében a „gazdasági és közle-
kedési miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért fe-
lelõs miniszter” szöveg,

k) a megtakarításokból származó kamatjövedelem
adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelvben elõírt
kötelezettségek végrehajtása céljából az Európai Közös-
ség és a tagállamok, valamint a Svájci Államszövetség, az
Andorrai Hercegség, a Liechtensteini Hercegség és a San
Marino Köztársaság által aláírt szándéknyilatkozatok
megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 2005. évi LIX. tör-
vény 3. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

l) a budapesti 4-es – Budapest Kelenföldi pályaud-
var–Bosnyák tér közötti – metróvonal megépítésének álla-
mi támogatásáról szóló 2005. évi LXVII. törvény
5. §-ában az „a pénzügyminisztert” szövegrész helyébe az
„az államháztartásért felelõs minisztert” szöveg,

m) a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, fel-
adat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi
LXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében a „nemzeti akk-
reditálás szabályozásáért felelõs minisztérium” szöveg-
rész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg, 11. § (5) bekezdés m) pont-
jában a „nemzeti akkreditálás szabályozásáért felelõs mi-
niszter” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelõs
miniszter” szöveg, 28. §-ában az „a pénzügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel” szöveg,

n) a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások te-
rén való védelmérõl és az ilyen ügyekben történõ együtt-
mûködésrõl szóló, Hágában, 1993. május 29. napján kelt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi LXXX. törvény
4. §-ában, 5. § (3) bekezdésében az „az ifjúsági, család-
ügyi, szociális és esélyegyenlõségi miniszter” szövegrész
helyébe az „a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs
miniszter” szöveg,

o) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályba-
lépésével összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi LXXXIII. törvény 331. § (1) bekezdésében
a „Belügyminisztérium” szövegrész helyébe a „közigaz-
gatási minõségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 331. §

(1) bekezdésében a „Belügyminisztériumot” szövegrész
helyébe a „közigazgatási minõségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztériu-
mot” szöveg, a „belügyminisztert” szövegrész helyébe a
„közigazgatási minõségpolitikáért és személyzetpoliti-
káért felelõs minisztert” szöveg,

p) a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló
2005. évi LXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében a
„kormányzati társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelõs minisztériumnak” szövegrész helyébe a „társadal-
mi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumnak” szöveg,

q) az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény 7. § (1)–(2) bekezdésében, 22. §
(2) bekezdés b) pontjában az „informatikai és hírközlési
miniszter” szövegrész helyébe az „informatikáért felelõs
miniszter” szöveg, 14. § (1) bekezdésében, 22. § (2) bekez-
dés d) pontjában az „igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 15. §
(1) bekezdésében a „belügyminiszternek” szövegrész he-
lyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs miniszternek”
szöveg, 15. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért felelõs mi-
niszter” szöveg, 22. § (2) bekezdés e) pontjában az „igaz-
ságügyminiszterrel” szövegrész helyébe az „igazság-
ügyért felelõs miniszterrel” szöveg,

r) az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosítá-
sáról szóló 2005. évi XCV. törvény 17. § (4) bekezdésé-
ben, 18. § (2) bekezdésében az „Egészségügyi Minisztéri-
um” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs és az
egészségbiztosításért felelõs miniszter által vezetett mi-
nisztérium” szöveg, 26. § (2) bekezdésében, 32. §
(5)–(6) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szö-
vegrész helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter”
szöveg, 32. § (6) bekezdésében az „a pénzügyminiszter-
rel” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszterrel” szöveg,

s) a katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes tör-
vények módosításáról szóló 2005. évi XCVI. törvény
18. §-ában a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „ka-
tasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg,

t) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szö-
vetségi Köztársaság Szövetségi Kormánya között a beru-
házások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl, Budapes-
ten, 2001. június 20-án aláírt Megállapodás kihirdetésérõl
szóló 2005. évi C. törvény 3. § (2) bekezdésében a „pénz-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzetközi pénz-
ügyi kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg,

u) a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kor-
mánya között a beruházások elõmozdításáról és kölcsönös
védelmérõl, Ulánbátorban, 1994. szeptember 13-án aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2005. évi CI. törvény
3. § (2) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész
helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs
miniszter” szöveg
lép.

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 365



(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és

a vasúti határforgalom ellenõrzésérõl szóló, Bukarestben,
2004. április 27-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
2005. évi CIV. törvény 3. § (2) bekezdésében a „belügymi-
niszter, a pénzügyminiszter, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter, valamint a gazdasági és közlekedési
miniszter” szövegrész helyébe a „határrendészetért felelõs
miniszter, „az adópolitikáért felelõs miniszter, az állat-
egészségügyért felelõs miniszter, a növényvédelemért fe-
lelõs miniszter, az élelmiszerbiztonságért felelõs miniszter
és a közlekedésért felelõs miniszter” szöveg,

b) a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. tör-
vény jogharmonizációs célú módosításáról, valamint a
foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásá-
ról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló
2005. évi CV. törvény 16. § (10) bekezdésében a „foglal-
koztatáspolitikai és munkaügyi miniszter és az igazság-
ügyminiszter” szövegrész helyébe a „foglalkoztatáspoliti-
káért felelõs miniszter és az igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

c) a haditechnikai termékek gyártásának és a haditech-
nikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezésérõl szóló
2005. évi CIX. törvény 10. § (2) bekezdésében az „a gaz-
dasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az
„az iparügyekért felelõs miniszter” szöveg,

d) az Európai Közösségek tisztviselõit és az Európai
Unió tagállamainak tisztviselõit érintõ korrupció elleni
küzdelemrõl szóló, 1997. május 26-án kelt egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 2005. évi CXV. törvény 4. § (2) bekez-
désében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

e) az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bûn-
ügyi jogsegélyrõl szóló, 2000. május 29-én kelt egyez-
mény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítõ
jegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló 2005. évi CXVI. tör-
vény 4. § (3) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szö-
veg,

f) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és
az államháztartás hároméves kereteirõl szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 2005. évi CXVIII. törvény 7. § (1) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért és az államháztartásért felelõs mi-
niszter” szöveg, 7. § (1) és (20) bekezdésében a „belügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzato-
kért felelõs miniszter” szöveg, 7. § (20) bekezdésében az
„a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az állam-
háztartásért felelõs miniszter” szöveg, a „belügyminiszter-
nek” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzatokért fele-
lõs miniszternek” szöveg,

g) az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet kiváltságai-
ról és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl
szóló 2005. évi CXXVIII. törvény 4. § (3) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésében az „az ok-

tatási miniszter” szövegrész helyébe az „a kutatás-fejlesz-
tésért és technológiai innovációért felelõs miniszter” szö-
veg,

h) a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kor-
mánya között a Magyar–Román Gozsdu Közalapítvány
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló
2005. évi CXXIX. törvény 4. § (3)–(4) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg,

i) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyo-
mozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény 27. § (5) bekezdésében, 61. § (1) bekez-
désében, 61. § (3) bekezdésében, 61. § (4) bekezdésében,
62. § (1) bekezdésében, valamint 78. §-ában a „belügymi-
niszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs minisz-
ter” szöveg, 78. § b) pontjában az „a pénzügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel” szöveg,

j) az Egyesült Nemzetek Szervezete Meridában, 2003.
december 10-én kelt Korrupció elleni Egyezményének ki-
hirdetésérõl szóló 2005. évi CXXXIV. törvény 3. § (3) be-
kezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

k) a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az ál-
lami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 1. §
(2) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, a
46. § (1) bekezdésében az „igazságügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „áldozatsegítésért felelõs miniszter” szö-
veg, 46. § (2) bekezdésében a „belügyminiszter” szöveg-
rész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szöveg,

l) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
7. § (4) bekezdésében az „oktatási és kulturális miniszter”
szövegrész helyébe az „oktatásért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg, 18. § (5) bekezdésé-
ben, 23. § (7) bekezdés h) pontjában, 26. § (4) bekezdésé-
ben, 32. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében, 89. §
(2)–(3) bekezdésében, 91. § (3) bekezdésében, 95. §
(3) bekezdésében, 103. § (2) bekezdésében, 104. § (4) be-
kezdésében, 105. § (1)–(2) bekezdésében, 106. §
(1)–(4) bekezdésében, 107. § (3) bekezdésében, 110. §
(3) bekezdésében, 111. § (2), (6) és (8) bekezdésében,
112. § (1) és (6) bekezdésében, 113. § (1)–(2) és
(7)–(8) bekezdésében, 116. § (2) bekezdésében, 117. § (1)
és (3) bekezdésében, 139. § (6)–(7) bekezdésében, 145. §
(3) bekezdésében, valamint 158. § (1) bekezdésében az „az
oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyébe az „a
miniszter” szöveg, 23. § (5) bekezdésében, 54. § (2) bekez-
désében, 102. § (1)–(3) és (5)–(6) bekezdésben, 103. §
(1) bekezdésében, 104. § (1) és (5)–(6) bekezdésében,
105. § (1)–(3) és (5) bekezdésében, 106. § (1), (3)–(4) és
(6) bekezdésében, 110. § (6) bekezdésében, 139. § (11) be-
kezdésében, 145. § (4) és (7) bekezdésében, 151. § (4) és
(7) bekezdésében, valamint 153. § (2) és (4) bekezdésében
az „Az oktatási és kulturális miniszter” szövegrész helyé-
be az „A miniszter” szöveg, 23. § (5) bekezdésében, vala-

366 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



mint 122. § (4) bekezdésében az „a pénzügyminiszter”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs mi-
niszter” szöveg, 23. § (9) bekezdésében, 37. § (8) bekezdé-
sében, 38. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésé-
ben, 110. § (8) bekezdésében, 111. § (2) és (5) bekezdésé-
ben, 113. § (2) és (5) bekezdésében, 118. § (2)–(3) bekez-
désében, 122. § (4) bekezdésében, valamint 128. § (7) be-
kezdésében az „az Oktatási Minisztérium” szövegrész he-
lyébe az „a miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
37. § (8) bekezdésében, 107. § (3) bekezdésében, valamint
110. § (4) bekezdésében az „az oktatási miniszternél” szö-
vegrész helyébe az „a miniszternél” szöveg, 98. § (3) be-
kezdésében, 127. § (4) bekezdésében, valamint 149. §
(11) bekezdésében az „az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg, 98. §
(3) bekezdésében, valamint 113. § (3) bekezdésében a
„minisztériumok” szövegrész helyébe a „miniszterek”
szöveg, 106. § (4) bekezdésében, 114. § (6) bekezdésében
az „az oktatási miniszternek” szövegrész helyébe az „a mi-
niszternek” szöveg, 113. § (1) bekezdésében a „szociális
és munkaügyi, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési, va-
lamint a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész
helyébe a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, az
agrárpolitikáért felelõs miniszter, valamint a gazdaságpo-
litikáért felelõs miniszter” szöveg, 127. § (4) bekezdésé-
ben az „az Oktatási és Kulturális Minisztériummal” szö-
vegrész helyébe az „a miniszterrel” szöveg, 128. § (2) be-
kezdés felvezetõ szövegében az „Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium” szövegrész helyébe az „A miniszter” szö-
veg, 128. § (3) bekezdésében az „Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium” szövegrész helyébe az „A miniszter által
vezetett minisztérium” szöveg, 129. § (5) bekezdésében,
valamint 139. § (7) bekezdésében az „az oktatási és kultu-
rális miniszterrel” szövegrész helyébe az „a miniszterrel”
szöveg, 140. § (1) bekezdésében a „honvédelmi miniszter,
illetve a belügyminiszter” szövegrész helyébe a „honvé-
delemért felelõs miniszter, illetve a rendészetért felelõs
miniszter” szöveg, 140. § (1) bekezdésében a „honvédelmi
minisztert, illetve a belügyminisztert” szövegrész helyébe
a „honvédelemért felelõs minisztert, illetve a rendészetért
felelõs minisztert” szöveg, 140. § (1) bekezdésében a
„Honvédelmi Minisztérium, illetõleg a Belügyminiszté-
rium” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs mi-
niszter által vezetett minisztérium, illetve a rendészetért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,
140. § (3)–(4) bekezdésében a „honvédelmi, illetõleg a
belügyminiszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter, illetve a rendészetért felelõs miniszter”
szöveg, 140. § (6) bekezdésében a „honvédelmi, illetve a
belügyminiszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszter, illetve a rendészetért felelõs miniszter”
szöveg, 141. § (5) bekezdésében az „Egészségügyi Mi-
nisztérium” szövegrészek helyébe az „egészségügyért fe-
lelõs miniszter által vezetett minisztérium” szöveg, 141. §
(6) bekezdésében az „egészségügyi miniszter” szövegré-
szek helyébe az „egészségügyért felelõs miniszter” szö-

veg, 141. § (6) bekezdésében az „Egészségügyi Miniszté-
rium” szövegrész helyébe az „egészségügyért felelõs mi-
niszter” szöveg, 143. § (2) bekezdésében az „a Földmûve-
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész he-
lyébe az „az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium” szöveg, 151. § (7) bekezdésében az „az ok-
tatási és kulturális minisztertõl” szövegrész helyébe az „a
minisztertõl” szöveg,

m) a szülõi felelõsséggel és a gyermekek védelmét
szolgáló intézkedésekkel kapcsolatos együttmûködésrõl,
valamint az ilyen ügyekre irányadó joghatóságról, alkal-
mazandó jogról, elismerésrõl és végrehajtásról szóló, Há-
gában, 1996. október 19-én kelt Egyezmény kihirdetésérõl
szóló 2005. évi CXL. törvény 6. § (4)–(5) bekezdésében az
„az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi mi-
niszter” szövegrész helyébe az „a gyermekek és az ifjúság
felelõs miniszter” szöveg,

n) a belvízi árufuvarozási szerzõdésrõl szóló Budapesti
Egyezmény (CMNI) kihirdetésérõl szóló 2005. évi
CXLI. törvény 3. § (2) bekezdésében a „gazdasági és köz-
lekedési miniszter” szövegrész helyébe a „közlekedésért
felelõs miniszter” szöveg,

o) a Magyar Köztársaság és Bosznia és Hercegovina
között a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmé-
rõl, Budapesten, 2002. szeptember 26-án aláírt Megálla-
podás kihirdetésérõl szóló 2005. évi CXLII. törvény 3. §
(2) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyé-
be a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs minisz-
ter” szöveg,

p) a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság kö-
zött a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kiját-
szásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén,
Új-Delhiben, 2003. november 3-án aláírt Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 2005. évi CXLIV. törvény 3. § (3) be-
kezdésében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe
az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

q) a Magyar Köztársaság és az Izlandi Köztársaság kö-
zött a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kiját-
szásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén,
Budapesten, 2005. november 23-án aláírt Egyezmény ki-
hirdetésérõl szóló 2005. évi CXLV. törvény 4. § (3) bekez-
désében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésé-
ben az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

r) a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság kö-
zött a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kiját-
szásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyon-
adók területén, Budapesten, 2004. augusztus 26-án aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2005. évi CXLVI. tör-
vény 4. § (6) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szö-
vegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter”
szöveg,

s) a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
12. § (3) bekezdésében az „energetikáért felelõs miniszter”
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szövegrész helyébe az „energiapolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg,

t) áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990.
június 26-án kelt Egyezmény és mellékletei kihirdetésérõl
szóló 2005. évi CLXVIII. törvény 3. § (3)–(4) bekezdésé-
ben az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

u) a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi
CLXXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjában az „a
pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államház-
tartásért felelõs miniszter” szöveg,

v) a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. tör-
vény módosításáról szóló 2005. évi CLXXV. törvény 12. §
(3) bekezdésében a „földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, hogy – az ifjúsági, szociális, családügyi és
esélyegyenlõségi miniszterrel és a belügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „a földügyért felelõs miniszter,
hogy – a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszterrel
és a helyi önkormányzatokért felelõs miniszterrel” szöveg,

w) a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele ér-
dekében szükséges intézkedésekrõl szóló 2005. évi
CLXXX. törvény 17. §-ában az „a pénzügyminiszter és a
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter” szöveg-
rész helyébe az „az adópolitikáért felelõs miniszter, az
egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozásáért felelõs
miniszter, a nyugdíjbiztosítási járulékfizetés szabályozá-
sáért felelõs miniszter és a foglalkoztatáspolitikáért felelõs
miniszter” szöveg,

x) a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény 3. § (2) bekezdés h)–k) pontjában,
27. § (3) bekezdésében, 55. § (2) bekezdésében, 69. §
(3) bekezdésében, valamint 88. § (2) bekezdés 4., 14. és
23. pontjában az „a pénzügyminiszterrel” szövegrész he-
lyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterrel” szö-
veg, 4. § (1) bekezdésében a „közlekedésért felelõs mi-
niszter” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 25. §
(3) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, valamint 28. §
(1) és (5) bekezdésében az „a pénzügyminiszter” szöveg-
rész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter”
szöveg,

y) a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és
egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló
2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében a
„honvédelmi miniszter és a belügyminiszter” szövegrész
helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter és a rendésze-
tért felelõs miniszter” szöveg, 22. § (3) bekezdésében a
„honvédelmi miniszter, a belügyminiszter és a pénzügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs
miniszter, a rendészetért felelõs miniszter és az adópoliti-
káért felelõs miniszter” szöveg,

z) a Magyar Köztársaság és az Indiai Köztársaság kö-
zött a beruházások ösztönzésérõl és védelmérõl Újdelhi-
ben, 2003. november 3-án aláírt Megállapodás kihirdeté-
sérõl szóló 2005. évi CLXXXIX. törvény 3. § (2) bekezdé-
sében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nem-
zetközi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg
lép.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Magyar Köztársaság és Románia között, a szociá-

lis biztonságról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006. évi II. törvény
4. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

b) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 332. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztéri-
um” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg, 332. § (4) bekezdésében az „igazságügym-
iniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs mi-
niszter” szöveg,

c) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (4) be-
kezdésében a 21. § (4) bekezdésében, 83. § (2) bekezdésé-
ben és 128. §-ában az „igazságügyminiszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveg, 21. §
(1) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztériumhoz” szö-
vegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszterhez”
szöveg, az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész he-
lyébe az „igazságügyért felelõs miniszterhez” szöveg,
21. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztérium”
szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”
szöveg, 37. § (4) bekezdésben az „Igazságügyi Miniszté-
riumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg, 128. § e)
és f) pontjában az „informatikai és hírközlési miniszterrel”
szövegrész helyébe a „közigazgatási informatikáért fele-
lõs miniszterrel” szöveg, 128. § f) pontjában az „a pénz-
ügyminiszterrel” szövegrész helyett az „az adópolitikáért
felelõs miniszterrel” szöveg,

d) a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végel-
számolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról
szóló 2006. évi VI. törvény 21. § (2) bekezdésében a
„Pénzügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe a „név-
jegyzéket vezetõ miniszterhez” szöveg, 21. § (3) bekezdé-
sében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a
„névjegyzéket vezetõ miniszternek” szöveg,

e) az Európai Unióról szóló Szerzõdés K.3. cikkén ala-
puló, az Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló,
1995. július 26-án kelt Egyezmény (Europol Egyezmény)
és Jegyzõkönyveinek kihirdetésérõl, valamint a Rendõr-
ségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról
szóló 2006. évi XIV. törvény 12. § (4) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, 16. §-ában a „belügyminiszter”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter” szö-
veg,

f) az Európai Unióról szóló Szerzõdés K.3. cikke és az
Europol Egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján
az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek
és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentes-
ségeirõl szóló, 1997. június 19-én kelt Jegyzõkönyv, és az
Európai Rendõrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyez-
mény (Europol Egyezmény), és az Europolnak, szervei
tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak ki-
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váltságairól és mentességeirõl szóló Jegyzõkönyv módosí-
tásáról készült, 2002. november 28-án kelt Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl szóló 2006. évi XV. törvény 7. § (3) bekez-
désében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 8. §-ában a „belügy-
miniszter” szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs mi-
niszter” szöveg,

g) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Her-
cegovinai Köztársaság Kormánya között személyeknek az
államhatáron történõ átadásáról és átvételérõl szóló, Buda-
pesten, 1996. április 21-én aláírt Egyezmény kihirdetésé-
rõl szóló 2006. évi XVIII. törvény 3. § (3) bekezdésében a
„külügyminiszter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért
felelõs miniszter” szöveg, 3. § (4) bekezdésében az „a bel-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendésze-
tért és menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

h) a földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi
XXVI. törvény 5. § (1) bekezdésében az „A gazdasági és
közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „Az ener-
giapolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

i) a szerzõdéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról
szóló, Rómában, 1980. június 19-én aláírásra megnyitott
egyezmény és jegyzõkönyvei, valamint az azokat módosí-
tó egyezmények, továbbá a Ciprusi Köztársaságnak, a
Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Lengyel
Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztár-
saságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársa-
ságnak, a Szlovák Köztársaságnak és a Szlovén Köztársa-
ságnak az említett egyezményhez és jegyzõkönyveihez
történõ csatlakozásáról szóló, Brüsszelben, 2005. április
14-én aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006. évi
XXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésében a „külügyminisz-
ter” szövegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs minisz-
ter” szöveg, 6. § (4) bekezdésében az „igazságügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs minisz-
ter” szöveg,

j) a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való
védelmérõl szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második
Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl és a Büntetõ
Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításá-
ról szóló 2006. évi XXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében a
„honvédelmi miniszterrel egyetértésben a nemzeti kulturá-
lis örökség minisztere” szövegrész helyébe a „honvédele-
mért felelõs miniszterrel egyetértésben a kultúráért felelõs
miniszter” szöveg,

k) egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai, más-
részrõl a Svájci Államszövetség közötti, a csalás és bár-
mely más, a pénzügyi érdekeiket sértõ jogellenes tevé-
kenység elleni küzdelemrõl szóló Együttmûködési Megál-
lapodás kihirdetésérõl szóló 2006. évi XXX. törvény 5. §
(3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (4) bekez-
désében a „belügyminiszter és az igazságügyminiszter”
szövegrész helyébe a „rendészetért felelõs miniszter és az
igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

l) a Nemzetközi Büntetõbíróság Statútuma Részes Ál-
lamainak Elsõ Közgyûlése által, 2002. szeptember 10-én,
New Yorkban elfogadott, a Nemzetközi Büntetõbíróság
kiváltságairól és mentességeirõl szóló Megállapodás ki-
hirdetésérõl szóló 2006. évi XXXI. törvény 4. § (3) bekez-
désében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 4. § (4) bekezdésé-
ben a „külügyminiszter és az igazságügyminiszter” szö-
vegrész helyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter és az
igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

m) a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köz-
társaság Kormánya között személyeknek az államhatáron
történõ átvételérõl szóló, Párizsban, 1996. december 16-án
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006. évi
XXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a belügymi-
niszter” szövegrész helyébe az „az idegenrendészetért és
menekültügyért felelõs miniszter” szöveg,

n) a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával
kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl szóló,
1990. július 23-án Brüsszelben aláírt Egyezmény, az
Osztrák Köztársaságnak, a Finn Köztársaságnak és a Svéd
Királyságnak a társult vállalkozások nyereségkiigazításá-
val kapcsolatos kettõs adóztatás megszüntetésérõl szóló
egyezményhez való csatlakozásáról szóló Egyezmény és
az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzõkönyv, a kapcsolt vál-
lalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettõs
adóztatás megszüntetésérõl szóló 1990. július 23-i egyez-
mény módosításáról szóló Jegyzõkönyv, valamint a Cseh
Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köz-
társaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaság-
nak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak,
a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a
Szlovák Köztársaságnak a kapcsolt vállalkozások nyere-
ségkiigazításával kapcsolatos kettõs adóztatás megszünte-
tésérõl szóló Egyezményhez való csatlakozásáról szóló
Egyezmény és az ehhez kapcsolódó Aláírási Jegyzõkönyv
kihirdetésérõl szóló 2006. évi XXXVI. törvény 7. § (3) be-
kezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a
„külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 7. § (4) bekezdé-
sében az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az
adópolitikáért felelõs miniszter” szöveg,

o) a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság kö-
zött a határokat átlépõ bûnözés megelõzése és leküzdése
érdekében folytatandó együttmûködésrõl szóló, Heili-
genbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerzõdés kihirdeté-
sérõl szóló 2006. évi XXXVII. törvény 4. § (5) bekezdésé-
ben a „belügyminiszter” szövegrész helyébe a „bûncselek-
mények megelõzéséért felelõs miniszter és a rendészetért
felelõs miniszter” szöveg,

p) a szellemi kulturális örökség megõrzésérõl szóló,
Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott
UNESCO Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2006. évi
XXXVIII. törvény 4. § (4) bekezdésében a „nemzeti kultu-
rális örökség minisztere” szövegrész helyébe a „kultúráért
felelõs miniszter” szöveg,
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q) az Európai Rádiótávközlési Hivatal (ERO) létreho-
zásáról szóló, Hágában, 1993. június 23. napján kelt
Egyezmény és 2002. december 17-én kelt Módosító Ok-
iratának kihirdetésérõl szóló 2006. évi XXXIX. törvény
6. § (3) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész he-
lyébe a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 6. §
(4) bekezdésében az „informatikai és hírközlési miniszter”
szövegrész helyébe az „elektronikus hírközlésért felelõs
miniszter” szöveg,

r) a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai
Egyesült Államok Kormánya között a kiadatásról és a köl-
csönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló, Budapesten, 1994. de-
cember 1-jén aláírt szerzõdések módosításáról szóló szer-
zõdések kihirdetésérõl szóló 2006. évi XL. törvény 5. §
(4) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe
a „külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (5) bekez-
désében az „igazságügyminiszter” szövegrész helyébe az
„igazságügyért felelõs miniszter” szöveg,

s) a vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásá-
ról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi
egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott
Módosító Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 2006. évi
XLI. törvény 3. § (3) bekezdésében az „a pénzügyminisz-
ter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs mi-
niszter” szöveg,

t) a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság kö-
zött a beruházások ösztönzésérõl és kölcsönös védelmérõl
Szánában, 2004. január 18-án aláírt Megállapodás kihirde-
tésérõl szóló 2006. évi XLII. törvény 4. § (4) bekezdésé-
ben a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzet-
közi pénzügyi kapcsolatokért felelõs miniszter” szöveg,

u) a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 74. § (3) bekezdésében az „a pénz-
ügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért
felelõs miniszter” szöveg,

v) az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az
Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köz-
társaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság,
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Király-
ság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazga-
tása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér
(EKLT) létrehozására irányuló többoldalú Megállapodás
kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXII. törvény 5. § (4) bekez-
désében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „kül-
politikáért felelõs miniszter” szöveg, 5. § (5) bekezdésé-
ben a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész he-
lyébe a „közlekedésért felelõs miniszter” szöveg
lép.

172. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör-

vény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi
22. törvényerejû rendelet 35. §-a,

b) a Polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek mó-
dosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépésérõl

és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejû rendelet
14. §-a,

c) az 1960. évi 21. törvényerejû rendelet módosításáról
szóló 1973. évi 4. törvényerejû rendelet,

d) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a ví-
zumkötelezettség megszüntetésérõl, Belgrádban 1965. no-
vember hónap 23. napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl
szóló 1966. évi 4. törvényerejû rendelet,

e) a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román
Szocialista Köztársaság Kormánya között, a hivatalos és
magáncélú utazásokra vonatkozó be- és kiutazási, vala-
mint átutazási vízumkötelezettség megszüntetésérõl Bu-
dapesten, 1967. november 1-jén aláírt egyezmény kihirde-
tésérõl szóló 1968. évi 7. törvényerejû rendelet,

f) a Polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi
26. törvényerejû rendelet 64. § (2) bekezdése,

g) a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocia-
lista Köztársaság közötti államhatáron a határforgalom kö-
zös ellenõrzésérõl Prágában az 1976. évi június hó 18.
napján aláírt egyezmény kihirdetésérõl szóló 1977. évi
19. törvényerejû rendelet,

h) a nemzetközi polgári repülésrõl Chicagóban, az
1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az
annak módosításáról szóló jegyzõkönyvek kihirdetésérõl
szóló 1971. évi 25. törvényerejû rendelet 3. § (3) bekezdé-
se,

i) a Polgári törvénykönyv módosításáról és egységes
szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl
és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû rendelet
25. § (6) bekezdése,

j) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
13. § (3) bekezdésében az „a magyar idegenrendészeti ha-
tóság által kiállított”, valamint a „ , letelepedési enge-
déllyel” szövegrész, továbbá 42. § (1) bekezdés második
mondata, valamint (2) és (4) bekezdése,

k) a jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. tör-
vényerejû rendelet 22. § (3) bekezdése,

l) az egyes polgári jogi szabályok módosításáról szóló
1984. évi 33. törvényerejû rendelet 29. §-a,

m) a nukleáris anyagok fizikai védelmérõl szóló egyez-
mény kihirdetésérõl szóló 1987. évi 8. törvényerejû rende-
let 4. § (2) bekezdése
hatályát veszti.

173. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Büntetõ Törvénykönyv módosításáról szóló

1989. évi LIV. törvény 5. § (4) bekezdése,
b) a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam

által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul oko-
zott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi
XXV. törvény 10. § (2) bekezdése,

c) a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének ren-
dezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény 7. § (1) bekez-
dése és 11. § (1) bekezdése,
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d) a szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatály-
balépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi
II. törvény 21. § (6) bekezdése,

e) az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási
díjáról szóló 1992. évi IV. törvény,

f) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 124. § (7) bekezdése,

g) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény 71. § (4) bekezdése,

h) a Budapest fõváros közigazgatási területérõl és kerü-
leti beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény 3. § (4) be-
kezdése,

i) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tör-
vény 277. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi Miniszté-
riumot és” szövegrész,

j) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
14. § (6) bekezdésében a „környezetvédelmi és vízügyi”
szövegrész,

k) a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek
és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal össze-
függõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rend-
jérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 3. § (2) bekezdése,

l) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1995. évi
költségvetésérõl és a természetbeni egészségbiztosítási
szolgáltatások finanszírozásának általános szabályairól
szóló 1995. évi LXXIII. törvény 25. § (4) bekezdése,

m) a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 2. § (4) bekezdése,

n) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 23/D. § (5) bekezdése,

o) a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. tör-
vény 4. § k) pontja,

p) a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésérõl
szóló 1996. évi CXXIV. törvény 97. § (3) bekezdése,

q) a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági
készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény módosítá-
sáról szóló 1997. évi CXVII. törvény 19. § (3) bekezdése,

r) a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári el-
látásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. tör-
vény 52. §-ában és 70. § (2) bekezdésében az „az alábbiak
szerint” szövegrész, 92. § (1) bekezdésében az „a Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetben, valamint a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetben megje-
lenõ elõirányzatok között” szövegrész, 92. § (3) bekezdé-
se,

s) az adózás rendjérõl szóló 1990. évi XCI. törvény mó-
dosításáról szóló 1998. évi LXII. törvény,

t) a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával,
valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló
1998. évi LXXXVI. törvény,

u) a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módo-
sításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény 67. § (1) bekezdése,

v) a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ
egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez

kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi
LXXV. törvény 62. § (5) bekezdése,

w) a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
88. § (2) bekezdés p) pontjában az „a belügyminiszterrel
egyetértésben” szövegrész,

x) a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
16. § (8) bekezdésében az „a területrendezési hatóság
szakhatósági állásfoglalásának figyelembevételével” szö-
vegrészek és a „ , valamint” szövegrész
hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg
a) a konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény

19. § (4) bekezdés második mondata,
b) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a

névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
módosításáról szóló 2002. évi XLV. törvény 34. § (3) be-
kezdése, valamint 37. §-a,

c) az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befi-
zetésekrõl szóló törvények módosításáról szóló 2003. évi
XCI. törvény 230. §-a,

d) a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és
az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi
CXVI. törvény 110. § f) pontja, 112. § (1) bekezdés
a) pontja és 112. § (3) bekezdése,

e) a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vény 175/C. § (4) bekezdése,

f) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdésnek az
áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseihez kapcso-
lódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló 2004. évi
XIV. törvény mellékeletének 7. pontja,

g) a polgárõrségrõl szóló 2006. évi LII. törvény 6. §
(2) bekezdése
hatályát veszti.

(3) Nem lép hatályba a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény módosításáról szóló 2003. évi LXI. tör-
vény 65. § (1) bekezdésének a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 95. § (1) bekezdés o) pontját
megállapító rendelkezése.

NEGYEDIK RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

174. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétel-
lel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (6) bekezdés a kihirdetést követõ napon lép ha-
tályba.

(3) A 2006. december 31-én a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (1) bekezdésének
hatálya alá tartozó szerveknél az illetménykiegészítés
mértéke e törvény hatálybalépését követõen a felsõfokú is-
kolai végzettségû köztisztviselõ esetében az alapilletmé-
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nyének 50%-a, középiskolai végzettségû köztisztviselõ
esetében az alapilletményének 15%-a.

(4) A központi államigazgatási szerv alaptevékenysége
keretében foglalkoztatott középfokú végzettségû köztiszt-
viselõ közszolgálati jogviszonya a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. § (6) bekezdésében
meghatározott feltétel hiánya miatt nem szüntethetõ meg,
ha

a) a köztisztviselõ korábban a központi államigazgatási
szerv területi szervének állományába tartozott, és a területi
szerv megszüntetésére e törvény kihirdetését megelõzõ
egy év folyamán olyan módon kerül sor, hogy a területi
szerv jogutódja a központi államigazgatási szerv lett, és

aa) az öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig kevesebb
mint öt év van hátra, vagy

ab) a köztisztviselõ felsõfokú oktatási intézmény alap-
képzésén legkésõbb a 2008/2009-es oktatási tanévben
megkezdi tanulmányait, és az elõírt idõ alatt a képesítést
megszerzi, vagy

b) a jogutód központi államigazgatási szervnél alapte-
vékenységen kívüli munkakörben történõ foglalkoztatásá-
ra lehetõség van.

(5) Az állami vezetõi szolgálati jogviszonyának vagy
állami vezetõi jogviszonyának létesítését közvetlenül
megelõzõen közszolgálati jogviszonnyal rendelkezõ ál-
lamtitkár és szakállamtitkár részére az állami vezetõi szol-
gálati jogviszonyának megszûnését követõen, ha azt har-
minc napon belül írásban kéri, annál a szervnél (jogutód
szervénél), amelynél állami vezetõi szolgálati jogviszonya
fennállt, vezetõi megbízással járó, ennek hiányában más
megfelelõ köztisztviselõi munkakört kell felajánlani.

(6) A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Vá-
lasztási Hivatalt a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisz-
ter irányítja azzal, hogy a hivatal eljárása során a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti felügyeleti jog-
kört a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos
ügyek tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszter
gyakorolja.

(7) Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról
szóló 2006. évi XCVII. törvény 21. § (4) bekezdése az
„Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak
(a továbbiakban: ÁNTSZ) az – az egészségügyi szolgálta-
tó mûködési engedélye szerint – illetékes megyei intéze-
tét” szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási
szervet” szöveggel, 31. § (2) bekezdése az „ÁNTSZ” szö-
vegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szerv”
szöveggel, valamint az „ÁNTSZ-nek az egészségügyi
szolgáltató mûködési engedélye szerint illetékes megyei
intézetéhez” szövegrész helyett az „egészségügyi állam-
igazgatási szerv részére” szöveggel, 35. § (1) bekezdése az
„az egészségügyi miniszter” szövegrész helyett az „a mi-
niszter” szöveggel, 35. § (2) bekezdése az „ÁNTSZ me-
gyei intézeteinek” szövegrész helyett az „egészségügyi ál-
lamigazgatási szerv” szöveggel lép hatályba.

(8) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
140/A. §-ának – az egészségügyben mûködõ szakmai ka-
marákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekez-
dése által megállapított – (2) bekezdése az „az ÁNTSZ-re
irányadó általános szabályok szerint az egészségügyért
felelõs” szövegrész helyett az „a” szöveggel,
140/A. §-ának – az egészségügyben mûködõ szakmai ka-
marákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekez-
dése által megállapított – (3) bekezdése az „ÁNTSZ az Or-
szágos Tisztifõorvosi Hivatal útján” szövegrész helyett az
„egészségügyi államigazgatási szerv” szöveggel,
140/A. §-ának – az egészségügyben mûködõ szakmai ka-
marákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekez-
dése által megállapított – (4) bekezdése az „ÁNTSZ illeté-
kes megyei intézeteinek” szövegrész helyett az „egészség-
ügyi igazgatási szerv” szöveggel, 140/A. §-ának – az
egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekezdése által megál-
lapított – (8) bekezdés a) pontja az „Országos Tisztifõor-
vosi Hivatal – országos tisztifõorvos által kijelölt – 3 kép-
viselõje” szövegrész helyett az „egészségügyi államigaz-
gatási szerv által kijelölt 3 személy” szöveggel,
140/A. §-ának – az egészségügyben mûködõ szakmai ka-
marákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekez-
dése által megállapított – (8) bekezdés c) pontja az „Egész-
ségügyi Minisztérium” szövegrész helyett az „egészség-
ügyért felelõs miniszter” szöveggel, 140/A. §-ának – az
egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekezdése által megál-
lapított – (9) bekezdés a) pontja az „ÁNTSZ illetékes me-
gyei intézetének – a megyei tisztifõorvos által kijelölt –”
szövegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási
szerv” szöveggel, 140/E. §-ának – az egészségügyben mû-
ködõ szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
28. § (6) bekezdése által megállapított – (5) bekezdés
b) pontja az „ÁNTSZ-nek az egészségügyi szolgáltató mû-
ködési engedélye szerint illetékes megyei intézetét” szö-
vegrész helyett az „egészségügyi államigazgatási szervet”
szöveggel
lép hatályba.

(9) Az egészségügyben mûködõ szakmai kamarákról
szóló 2006. évi XCVII. törvény 33. § a) pontja nem lép ha-
tályba.

(10) Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
140/A. §-ának – az egészségügyben mûködõ szakmai ka-
marákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 28. § (6) bekez-
dése által megállapított – (3) bekezdésének második mon-
data nem lép hatályba.

(11) 2007. április 1-jén
a) az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi

II. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Or-
vosi Kamara” szövegrész helyébe az „az egészségügyi ál-
lamigazgatási szerv” szöveg,

b) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 4. §
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(3)–(5) bekezdésében, valamint a 38. § (2) bekezdésében a
„a fõvárosi fõjegyzõ” szövegrész helyébe az „az anya-
könyvi ügyekért felelõs miniszter által rendeletben kijelölt
szerv” szöveg
lép.

175. § (1) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény 54. § (2)–(3) bekezdésében, 55. § (1) be-
kezdésében, 56. § (1)–(2) bekezdésében, 57. § (1)–(3) be-
kezdésében, 58. § (1)–(2) bekezdésében, 62. § (1)–(2) és
(4) bekezdésében, 63. § (5) bekezdésében a „megyei hiva-
tal” szövegrész helyett „jogi segítségnyújtó szolgálat” szö-
veg, 55. § (2) bekezdésében, 61. § (2) bekezdésében a
„megyei hivatalt” szövegrész helyett a „jogi segítségnyúj-
tó szolgálat” szöveg, 61. § (1) bekezdésében a „támogatás
engedélyezésének ügyében elsõ fokon eljárt megyei hiva-
tal” szövegrész helyett a „jogi segítségnyújtó szolgálat”
szöveg, 63. § (2) bekezdésében a „megyei hivatalhoz” szö-
vegrész helyett a „jogi segítségnyújtó szolgálathoz” szö-
veg lép hatályba.

(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 131. §
(1) bekezdésében az „– a közigazgatási hivatal vezetõjé-
nek irányítása alatt, a törvény által az erre kijelölt, kistérsé-
gi székhely településeken mûködõ, önálló feladatkörû
közigazgatási végrehajtó szolgálat (a továbbiakban: vég-
rehajtó szolgálat)” szövegrész „a közigazgatási végrehajtó
szolgálat (a továbbiakban: végrehajtó szolgálat)” szöveg-
gel lép hatályba.

(3) A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tör-
vény 367. § 26. pontjának a „ , 77. § (1) bekezdés f) és
g) pontjaiban az „és közhasznú társaságok” szövegrész”
szövegrésze nem lép hatályba.

(4) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 13. § (3) be-
kezdés a) pontja a „Cégszolgálat” szövegrész helyett a
„céginformációs szolgálat” szöveggel, 20. § (1) bekezdése
az „Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyett az
„igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztéri-
um” szöveggel, az „igazságügyminiszter” szövegrész he-
lyett az „igazságügyért felelõs miniszter” szöveggel lép
hatályba.

176. § (1) 2008. január 1-jén hatályát veszti
a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok

1993. évi költségvetésérõl szóló 1992. évi LXXXIV. tör-
vény,

b) a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl szóló 1998. évi
LXXXV. törvény.

(2) E törvény 174. § (6) bekezdése 2006. december
31-én, 1–173. §-a 2007. január 31-én hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi CXIV.
törvény

egyes szakképzési és felnõttképzési tárgyú törvények
módosításáról*

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

1. § A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Flt.) 39. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[A Munkaerõpiaci Alapon belül – a pénzeszközök fel-
használásának célja szerint – a következõ alaprészeket
kell elkülöníteni:]

„e) a képzési alaprészt, a szakképzési hozzájárulásról és
a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvényben,
valamint a felnõttképzésrõl szóló törvényben meghatáro-
zott feladatok, támogatási programok finanszírozására;”

2. § Az Flt. 39/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A Munkaerõpiaci Alappal a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter rendelkezik. Rendelkezési jogát]

„b) a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprésze tekinteté-
ben – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejleszté-
sének támogatásáról szóló törvényben meghatározottak
szerint – az oktatásért felelõs miniszterrel megosztva gya-
korolja.”

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
módosítása

3. § A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 1. §-ának a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E törvény hatálya – a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsõoktatási törvény)
11. § (1)–(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjá-
ban szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kí-
vüli hatósági jellegû képzések kivételével – kiterjed min-
den olyan iskolai rendszerû és a felnõttképzésrõl szóló
2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: felnõttképzési tör-
vény) alapján felnõttképzési tevékenységnek minõsülõ is-
kolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely]

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el.
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„a) a szakképzést megalapozó szakmai alapképzésre, a
tanulmányokba és a szakmai vizsgába történõ beszámítás
tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: közoktatási törvény) által szabályo-
zott szakiskolai gyakorlati oktatásra, pályaorientációra és
szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatásra, valamint
szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati szakma-
csoportos alapozó oktatásra,”

4. § (1) Az Szt. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A szakképzés irányítását a szakképzésért és felnõtt-
képzésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) lát-
ja el.”

(2) Az Szt. 4. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az oktatási miniszter]
„b) létrehozza és mûködteti – az oktatásért felelõs mi-

niszterrel együtt, és az országos gazdasági kamarák és az
országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetek, vala-
mint az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák kép-
viselõinek részvételével – a szakképzési szerkezet folya-
matos fejlesztését és korszerûsítését szolgáló bizottságot.
A bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a szakképzé-
si szerkezet fejlesztését, és javaslatot tehet az OKJ módo-
sítására,”

(3) Az Szt. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A miniszter az iskolai rendszerben oktatott szakké-
pesítések tekintetében a (2) bekezdés a), b), d), e), g) és
h) pontjában meghatározott hatáskörét az oktatásért fele-
lõs miniszterrel egyetértésben gyakorolja.”

5. § (1) Az Szt. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A szakképesítésért felelõs miniszter az ágazatába tar-
tozó szakképesítések tekintetében]

„b) meghatározza a képzés idõtartamát, a szakképesítés
szakmai tantárgyait, illetve tananyagegységeit (modul-
jait), az ehhez tartozó modultérképet, továbbá kidolgoztat-
ja azok központi programjait (tanterveit) és gondoskodik
nyilvánosságra hozatalukról,”

(2) Az Szt. 5. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„i) elkészítteti és jóváhagyja a szakmai vizsga egyes ré-
szeinek írásbeli és szóbeli tételeit.”

6. § Az Szt. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § (1) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet
a) közremûködik az országos modultérkép összeállítá-

sában és nyilvánosságra hozatalában,
b) mûködteti a nemzeti referencia- és tájékoztatási köz-

pontot, valamint a szakképzési információs központot,

c) vezeti a szakmai vizsgák adatait tartalmazó központi
nyilvántartást,

d) ellátja a szakképzési hozzájárulással, valamint a
szakképzési és felnõttképzési támogatások kezelésével
összefüggõ külön jogszabályban meghatározott feladato-
kat,

e) ellátja a Felnõttképzési Akkreditáló Testület
ea) hatáskörébe tartozó akkreditációs ügyek elbírálásá-

nak elõkészítését,
eb) titkársági feladatait;
f) nyilvántartást vezet az akkreditált intézményekrõl és

programokról, valamint
g) ellátja a külön jogszabályban meghatározott felada-

tokat.
(2) Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet fel-

adatainak ellátása során együttmûködik az 5. § (3) bekez-
désében meghatározott kutató- és fejlesztõ-szolgáltató in-
tézetekkel.”

7. § Az Szt. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Az országos gazdasági kamarák (a továbbiakban:
gazdasági kamara) a szakképesítésért felelõs miniszterrel
kötött megállapodás alapján – az országos gazdasági ér-
dek-képviseleti szervezetekkel együttmûködve – kidol-
gozzák és gondozzák a szakmai és vizsgakövetelményt, és
e szakképesítések tekintetében ellátják az 5. § (2) bekezdé-
sének a) pontjában meghatározott feladatot, valamint gya-
korolják az 5. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatáro-
zott jogkört. A szakmai és vizsgakövetelményt a szakké-
pesítésért felelõs miniszter jogszabályban határozza meg.
A szakképesítésért felelõs miniszter és a gazdasági kamara
között létrejött megállapodás tartalmazza a gazdasági ka-
mara és az országos érdek-képviseleti szervek megállapo-
dását a 14. § (2) bekezdés szerinti vizsgabizottsági tag ki-
választásának módjáról. A megállapodást a szakképesíté-
sért felelõs miniszter mindenki számára hozzáférhetõ mó-
don a honlapján közzéteszi.”

8. § Az Szt. 10. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az OKJ-ben meghatározott szakképesítéshez – az el-
lenõrzési, mérési és értékelési rendszer kialakulását és
mûködését biztosító – szakmai és vizsgakövetelményt kell
elõírni. A szakmai és vizsgakövetelmény a következõket
tartalmazza:]

„d) a szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzés
maximális idõtartamát (a szakképzési évfolyamok számát,
az óraszámot), az elméleti és gyakorlati képzési idõ ará-
nyát, szakképzõ iskolában a szakképzési évfolyamok szá-
mát, a szakmai alapképzés idõtartamát, a gyakorlati kép-
zés eredményességét mérõ szintvizsga (a továbbiakban:
szintvizsga) szervezésének lehetõségét,”

9. § Az Szt. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
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„(3) A közoktatási törvényben szabályozott
a) szakiskolai gyakorlati oktatás, pályaorientáció,

szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint
b) szakközépiskolai szakmai elméleti és gyakorlati

szakmacsoportos alapozó oktatás során elsajátított és iga-
zolt ismeretek tanulmányokba történõ beszámításáról a
szakképzést folytató intézmény vezetõje dönt.”

10. § Az Szt. 12. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„12. § (1) Szakképesítést igazoló bizonyítványt az kap-
hat, aki a szakmai vizsgán teljesítette a szakmai és vizsga-
követelményben meghatározott valamennyi követel-
ményt. A szakmai és vizsgakövetelményben meghatáro-
zott szakmai követelménymodulhoz vagy -modulokhoz
kapcsolódó vizsgarészek szakmai vizsgán történõ teljesí-
tésével rész-szakképesítés szerezhetõ. A rész-szakképesí-
tésre egyebekben a szakképesítésre vonatkozó szabályo-
kat kell alkalmazni.

(2) A szakmai vizsga állami vizsga. A szakiskolában és
a szakközépiskolában a szakképzési évfolyamokon szak-
képesítés megszerzésére irányuló szakmai vizsgára törté-
nõ felkészítés folyik. A speciális szakiskolában rész-szak-
képesítés megszerzésére irányuló felkészítés is folyhat.

(3) A szakmai vizsgán csak olyan bizonyítvány, illetve
nyomtatvány használható, amelyet a miniszter hagy jóvá.
A bizonyítvány, illetõleg a nyomtatvány elõállításához és
forgalmazásához a miniszter engedélye szükséges.”

11. § Az Szt. 13. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A szakmai vizsgát szervezõ intézmény a szakmai
vizsga jogszabályban meghatározott dokumentumait – az
ott meghatározottak szerint – megküldi a megyei (fõváro-
si) önkormányzat fõjegyzõje, illetve az állami szakképzési
és felnõttképzési intézet részére. A jogszabályban megha-
tározott kötelezettség elmulasztása az 5. § (4) bekezdésé-
ben foglalt jogkövetkezményt vonhatja maga után.”

12. § Az Szt. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A vizsgabizottság független szakmai testület. A
vizsgabizottság munkájában az elnök, a szakmai vizsgát
szervezõ intézmény, továbbá a szakképesítés szerint illeté-
kes területi gazdasági kamarának (a továbbiakban: illeté-
kes területi gazdasági kamara) a gazdasági érdek-képvise-
leti szervezetekkel együttmûködve kijelölt képviselõje
vesz részt. Ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasá-
gi kamara hatáskörébe sem, akkor a vizsgabizottság mun-
kájában a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt
szakmai szervezet (a továbbiakban: szakmai szervezet),
illetõleg az ágazat egészében érdekelt szakmai kamarák
képviselõje vesz részt. A vizsgabizottság mûködéséhez az
elnökön kívül legalább két tag szükséges. Az elnököt a
szakképesítésért felelõs miniszter jelöli ki, a 7. § (1) bekez-
désében foglaltak kivételével. Ha az elnököt a 7. § (1) be-

kezdés szerint a gazdasági kamara jelöli ki, akkor a vizsga-
bizottság munkájában az országos gazdasági érdek-képvi-
seleti szervezetek képviselõje vesz részt.”

13. § (1) Az Szt. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató in-
tézmények (szakképzõ iskola, gazdálkodó szervezet) közöt-
ti együttmûködési megállapodás alapján abban az esetben
folytatható, ha]

„c) a gyakorlati képzés szervezõje csak részben rendel-
kezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért a tanuló ki-
egészítõ gyakorlati képzésére – a mûvészeti szakképesíté-
sek kivételével – a gyakorlati képzési idõ legfeljebb ötven
százalékában más, ugyanazon gyakorlati képzést szerve-
zõnél,”
[kerül sor.]

(2) Az Szt. 19. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Attól a tanévtõl, amelyben az (1) bekezdés c) pontja
szerinti kiegészítõ gyakorlati képzés aránya meghaladja a
gyakorlati képzési idõ ötven százalékát, együttmûködési
megállapodás nem köthetõ. E rendelkezést nem kell alkal-
mazni a mûvészeti szakképesítések tekintetében.”

14. § Az Szt. 37. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) A gazdálkodó szervezet a gyakorlati képzés tanuló-
szerzõdés alapján történõ megkezdését követõ 3 hónapon
belül jelezheti a szakképzõ iskola és az illetékes gazdasági
kamara részére, ha a tanuló tanmûhelyen kívüli gyakorlati
képzését azért nem tudja ellátni, mert hiányoznak a tanuló-
nak a gyakorlati képzés elõfeltételét jelentõ kompetenciái.
A hiányosság pótlására a szakképzõ iskola köteles. Ha az
iskola a szükséges kompetenciákat a megkezdett félév vé-
géig nem pótolja és – a gazdasági kamarával együttmû-
ködve – a tanuló részére más gyakorlati képzõhelyrõl gon-
doskodik, a gazdálkodó szervezet a tanulószerzõdést fel-
mondhatja. E rendelkezés nem alkalmazható, ha a 15. § (4)
és (5) bekezdése szerinti szintvizsgán a tanuló eredményes
szintvizsgát tett.”

15. § Az Szt. 44. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A tanulószerzõdés alapján a tanuló pénzbeli juttatá-
sának havi mértéke a szakképzési évfolyam elsõ félévében
– függetlenül az elméleti, illetõleg a gyakorlati képzési na-
pok számától – a hónap elsõ napján érvényes kötelezõ havi
legkisebb munkabér (minimálbér) legalább húsz százalé-
ka. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget
tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési
évfolyam második, illetve további féléveiben – a tanuló ta-
nulmányi elõmenetelének és szorgalmának figyelembe-
vételével – emelni kell. A pénzbeli juttatás összegérõl tájé-
koztatni kell a tanuló tanulói jogviszonya szerint illetékes
szakképzõ iskolát.”
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16. § Az Szt. 52. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az iskolarendszeren kívüli szakképzés vonatkozá-
sában a további szabályokat külön jogszabályok határoz-
zák meg.

(2) Az állami felnõttképzési intézmény a szakképzõ is-
kola fenntartójával kötött megállapodás alapján részt ve-
het az iskolai rendszerû gyakorlati képzésben is.”

17. § Az Szt. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„57. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami
szakképzési és felnõttképzési intézetet vagy intézeteket
rendeletben jelölje ki.”

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása

18. § A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Fktv.) 3. §-a (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában felnõttképzési tevékeny-
ség:]

„a) az iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja sze-
rint meghatározott képzettség megszerzésére, kompeten-
cia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai
képzés, továbbá”

19. § (1) Az Fktv. 4. §-a a következõ új (1) bekezdéssel
egészül ki és egyúttal a jelenlegi (1) és (2) bekezdés szá-
mozása (2) és (3) bekezdésre változik:

„(1) A Kormány a felnõttképzést folytató intézmények
nyilvántartásával, valamint ellenõrzésével kapcsolatos
egyes feladatok ellátásáért felelõs szervet rendeletben je-
löli ki.”

(2) Az Fktv. 4. §-a (3) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyúttal a bekez-
dés a következõ új c) ponttal egészül ki:

„A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) rendeletben határozza meg:”

„c) a gyakorlati foglalkozás teljesítésének részletes sza-
bályait.”

20. § Az Fktv. 5. §-át megelõzõ cím helyébe az „A Nem-
zeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács” cím lép, és
egyúttal 5. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. § A Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács
(a továbbiakban: Tanács) a miniszter felnõttképzéssel és
szakképzéssel kapcsolatos feladatainak ellátását segítõ,
szakmai döntés-elõkészítõ, véleményezõ és javaslattevõ
országos testületeként mûködik. A Tanács összetételét,
feladatait külön jogszabály határozza meg.”

21. § Az Fktv. 7. §-át megelõzõ cím helyébe az „Az álla-
mi szakképzési és felnõttképzési intézet” cím lép, és egy-
úttal 7. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7. § Az állami szakképzési és felnõttképzési intézet el-
látja az e törvényben, valamint a külön jogszabályban
meghatározott feladatokat.”

22. § (1) Az Fktv. 9. §-a (1) bekezdésének g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartása
tartalmazza:]

„g) nyelvi képzés esetén a nyelv(ek) megnevezését, va-
lamint azt, hogy a képzés milyen szintû nyelvtudás meg-
szerzésére irányul,”

(2) Az Fktv. 9. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) A felnõttképzési tevékenységet folytató intézmé-
nyek jegyzéke nyilvános, azt a miniszter az általa vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján
havonta közzéteszi. A nyilvántartás adatait és a nyilvántar-
tásba vétel iránti kérelemhez mellékelt okiratokat a nyil-
vántartás helyén egyébként bárki megtekintheti, azokról
feljegyzést, illetve – igazgatási szolgáltatási díj ellené-
ben – másolatot készíthet.”

23. § (1) Az Fktv. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állami foglalkoztatási szerv ellenõrzi, hogy a
felnõttképzési tevékenységet folytató intézmény

a) nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget
tett-e, így különösen

aa) szerepel-e a nyilvántartásban,
ab) a valóságnak megfelelnek-e a nyilvántartásban sze-

replõ adatok,
ac) eleget tesz-e a 9. § (2) bekezdésében meghatározott

kötelezettségének,
ad) fennállnak-e továbbra is a nyilvántartásba vétel fel-

tételei,
ae) eleget tett-e a külön jogszabályban meghatározott

beszámolási kötelezettségének,
b) felnõttképzési tevékenysége megfelel-e a jogszabá-

lyi feltételeknek, így különösen, hogy
ba) rendelkezik-e az e törvénynek megfelelõ képzési

tervvel, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban:
OKJ) szereplõ képzések esetén a vonatkozó szakmai és
vizsgakövetelményeknek megfelelõ képzési programmal,
és képzéseit ezeknek megfelelõen folytatja-e,

bb) rendelkezik-e a képzések – képzési programnak
megfelelõ – lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel,

bc) megkötötte-e a képzésben résztvevõkkel az e tör-
vénynek megfelelõ tartalmú felnõttképzési, illetve a 20. §
(4) bekezdés szerinti szerzõdést, és személyi adataik keze-
lése megfelel-e a 28. §-ban foglaltaknak,

bd) vezeti-e megfelelõen a képzés megvalósításával
összefüggõ, a 10/A. §-ban elõírt dokumentumokat,
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be) biztosítja-e az intézmény felnõttképzési tevékeny-
ségére vonatkozó tájékoztatók, valamint a ba) pontban
meghatározott dokumentumokhoz való hozzáférést,

bf) biztosítja-e – a 17. § (2) bekezdés alapján – az elõ-
zetesen megszerzett tudás mérését, értékelését, és ennek
eredményét figyelembe veszi-e a képzés tartalmának, illet-
ve folyamatának egyénre szabott alakításában.”

(2) Az Fktv. 10. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az állami foglalkoztatási szerv a felnõttképzési te-
vékenységet nyilvántartásba vétel nélkül folytató intéz-
ménnyel szemben a kötelezõ legkisebb munkabér (mini-
málbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében
meghatározott minimálbér nyolcszorosának megfelelõ
összegû bírságot szab ki, és eltiltja a felnõttképzési tevé-
kenységtõl.

(3) A (2) bekezdés szerinti intézmény a jogellenes tevé-
kenység észlelésétõl számított két évig nyilvántartásra vo-
natkozó kérelmet nem nyújthat be.”

24. § Az Fktv. 10. §-a a következõ új 10/A. §-sal egészül
ki:

„10/A. § A felnõttképzési intézménynek a képzésben
részt vevõ felnõttel megkötött felnõttképzési szerzõdésben
vállalt képzés teljesítésével összefüggésben az alábbi do-
kumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – az állami
foglalkoztatási szerv ellenõrzési jogköre gyakorlásának
biztosítása érdekében – öt évig megõriznie:

a) az elméleti tanórán, gyakorlati foglalkozáson, illetve
konzultáción vezetett, a képzésben részt vevõ felnõtt által
aláírt jelenléti íveket, valamint a képzésben résztvevõvel
esetlegesen elektronikus úton folytatott szakmai felkészí-
tést, ellenõrzést igazoló dokumentumot,

b) a képzésben részt vevõ felnõtt Fktv. 28. §-a alapján
kezelt személyi adatait, valamint a képzés megkezdéséhez
és folytatásához – a résztvevõ oldaláról – szükséges felté-
telek meglétét igazoló eredeti dokumentumokat vagy
azoknak a felnõttképzési intézmény által hitelesített máso-
latait,

c) a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítá-
sát, valamint a résztvevõk hiányzásait dokumentáló hala-
dási naplót,

d) a képzésben részt vevõ felnõttnek a sikeres vizsga
letételét, illetve a képzés elvégzését igazoló bizonyítvá-
nyának (oklevél, tanúsítvány, igazolás stb.) annak kiállító-
ja által hitelesített másolatát, illetve a bizonyítvány átvéte-
lérõl szóló elismervény eredeti példányát,

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosítását szolgáló (alvállalkozói, meg-
bízási, bérleti stb.) szerzõdések egy eredeti példányát,

f) a 28. § (2) bekezdésében elõírt statisztikai adatszol-
gáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti
példányát.”

25. § (1) Az Fktv. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A 8. §-ban meghatározott nyilvántartásban szerep-
lõ felnõttképzést folytató intézmények külön jogszabály-
ban meghatározott feltételek alapján kérhetik akkreditálá-
sukat. Az intézményi akkreditáció célja – a képzésben
részt vevõ felnõttek és egyéb érintettek érdekében – annak
biztosítása, hogy az intézmény az általa meghirdetett fel-
nõttképzési tevékenységet az akkreditációra vonatkozó
külön jogszabályban meghatározott magasabb minõségi
követelményeknek megfelelõen végezze.”

(2) Az Fktv. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az akkreditációs eljárás alapfeltétele, hogy a fel-
nõttképzést folytató intézmény legalább egy, általa már
megvalósított akkreditált képzési programmal, valamint a
14. §-ban szereplõ, a szakmai tanácsadó testület által jóvá-
hagyott éves képzési tervvel rendelkezzen, továbbá, hogy
a képzés mellett felnõttképzési tevékenységhez kapcsoló-
dó szolgáltatást is nyújtson.”

(3) Az Fktv. 12. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) A FAT a közoktatási feladatot ellátó – más jogsza-
bályban meghatározott – szakképzõ intézmény intéz-
mény-akkreditációs kérelme esetén egyszerûsített eljárást
folytat le. Az egyszerûsített intézmény-akkreditációs eljá-
rás alapjául szolgáló egyéb esetek körét és az eljárás rész-
letes szabályait kormányrendelet határozza meg.”

26. § (1) Az Fktv. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A FAT ellenõrzi az akkreditált felnõttképzést foly-
tató intézmények felnõttképzési tevékenységét, és az el-
lenõrzés eredményéhez képest dönt az intézményi, illetve
a program akkreditációjának visszavonásáról. Az akkredi-
táció visszavonása esetén – az erre okot adó körülmény
feltárásától számított – egy évig a felnõttképzési intéz-
mény intézmény-akkreditáció iránti, valamint ugyanazon
tartalommal és megnevezéssel program-akkreditáció irán-
ti kérelmet nem nyújthat be.”

(2) Az Fktv. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A FAT legfeljebb 15 tagból áll. Tagjait a miniszter
kéri fel – az elnök kivételével – hároméves idõtartamra. A
FAT a miniszter, valamint az egyházak, a gazdasági kama-
rák, a munkaadók, a munkavállalók, a helyi önkormányza-
tok, a felnõttképzési szakmai szervezetek képviselõibõl,
továbbá a felnõttképzés elismert szakértõi közül felkért
személyekbõl áll.”

(3) Az Fktv. 13. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) A FAT elnökét – a tagok közül – a miniszter kéri fel
négyéves idõtartamra.”
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27. § Az Fktv. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére irá-
nyuló, valamint az akkreditált képzési program felépítése
moduláris szerkezetû.”

28. § Az Fktv. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A 8. §-ban meghatározott nyilvántartásban szerep-
lõ felnõttképzést folytató intézmények külön jogszabály-
ban meghatározott feltételek alapján kérhetik képzési
programjaik akkreditálását. A program-akkreditáció célja,
hogy – a képzésben részt vevõ felnõttek és egyéb érintet-
tek érdekében – a képzési program biztosítsa a megszerez-
ni kívánt kompetenciának az akkreditációra vonatkozó kü-
lön jogszabályban meghatározott magasabb minõségi kö-
vetelmények szerint történõ elsajátítását.”

29. § (1) Az Fktv. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A felnõttképzési szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a képzés célját, a képzéssel megszerezhetõ (szak)ké-

pesítést, illetõleg az elsajátítható ismereteket, kompeten-
ciákat,

b) a résztvevõnek a képzés során nyújtott teljesítménye
ellenõrzésének, értékelésének módját, a vizsgára történõ
bocsátás feltételeit,

c) az elméleti tanórákról, a gyakorlati foglalkozások-
ról, illetve a konzultációkról való megengedett hiányzás
mértékét, és ennek túllépése esetén a képzésben résztvevõt
érintõ következményeket,

d) a képzés helyét, idõtartamát, ütemezését, figyelembe
véve az elõzetesen megszerzett tudás beszámítását,

e) a vizsga szervezésének módját, formáját; OKJ sze-
rinti, hatósági, illetve nyelvi képzés esetén a javasolt vizs-
gaszervezõ intézmény megnevezését,

f) a képzési díj – külön kiemelten a vizsgadíj és az eset-
legesen szükséges pótvizsga díjának – mértékét és fizeté-
sének módját, figyelembe véve az elõzetesen megszerzett
tudás beszámítását,

g) állami, illetve európai uniós források terhére támo-
gatásban részesülõ képzés esetén a támogatás tényét, meg-
nevezését, a támogatás összegét,

h) a képzésben részt vevõ felnõtt, illetve a felnõttkép-
zést folytató intézmény szerzõdésszegésének következmé-
nyeit,

i) mindazt, amit más kormányrendelet elõír.”

(2) Az Fktv. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározottak alap-
ján a felnõttképzési intézménynek azon résztvevõkkel is
– a polgári jog általános szabályai szerint – szerzõdést kell
kötnie a képzésre vonatkozóan, akik a tankötelezettségük
teljesítése, illetve iskolarendszerû képzésben való részvé-
telük mellett felnõttképzésben is részt vesznek. Tanköteles

tanulóval államilag elismert szakképesítés megszerzésére
irányuló képzésre felnõttképzési szerzõdés nem köthetõ.”

30. § (1) Az Fktv. 21. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott, valamint az
európai uniós források terhére – a (4) és (5) bekezdésben
meghatározott kivétellel – kizárólag olyan felnõttképzési
intézmény támogatható, amely

a) rendelkezik a FAT által kiállított intézményakkredi-
tációs tanúsítvánnyal, és

b) a külön jogszabályban elõírt statisztikai adatszolgál-
tatási kötelezettségét teljesítette.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel a
29. § 13. pontjában meghatározott belsõ képzések támoga-
tása esetében nem alkalmazható.

(5) A (3) bekezdésben meghatározott feltételt a szak-
képzési hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói ré-
szére a szakképzési hozzájárulás terhére szervezett képzés
költségei elszámolása során akkor kell alkalmazni, ha a
képzés – külön jogszabályban meghatározottak szerint –
részben vagy egészben külsõ képzés formájában valósul
meg.”

(2) Az Fktv. 21. §-a a következõ új (6) és (7) bekezdé-
sekkel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdésben meghatározott források terhére
nyújtott képzési célú támogatások esetében a – külön jog-
szabályban meghatározott – rész-szakképesítés nem minõ-
sül az elsõ, állam által elismert szakképesítésnek.

(7) A (3) bekezdésben meghatározott források terhére
támogatás nyújtható olyan nem magyar állampolgárnak is,
aki

a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény-
ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tar-
tózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja, vagy

b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és beván-
dorolt, letelepedett, befogadott, illetõleg hontalan, vagy

c) a menedékjogról szóló törvény alapján menekült
vagy menedékes jogállású.”

31. § Az Fktv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„22. § (1) Az állam a fogyatékkal élõ felnõttek képzésé-
hez a költségvetési törvényben meghatározott mértékû
normatív támogatást nyújthat. Ennek keretében a fogya-
tékkal élõk számára – a költségvetésben meghatározott
elõirányzat mértékéig, a külön jogszabályban meghatáro-
zott feltételek és a támogatási igények kielégítésére meg-
határozott sorrend szerint – díjmentesen biztosítja a fel-
nõttképzést folytató intézményben folyó, szakmai, nyelvi
és általános képzést.

(2) Felnõttképzési normatív támogatásban kizárólag a
12. § szerint akkreditált és – külön jogszabályban megha-
tározottak szerint – a minisztériummal a felnõttképzési tá-
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mogatásról szóló megállapodást megkötött felnõttképzést
folytató intézmény részesülhet.

(3) Általános, nyelvi, valamint az OKJ-ban nem szerep-
lõ szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés
esetén a normatív támogatás igénybevételének feltétele a
felnõttképzést folytató intézmény képzési programjának
akkreditálása is.

(4) Amennyiben a támogatott képzésben részt vevõ és
ezt követõen sikeres vizsgát tevõ fogyatékkal élõ felnõttek
száma nem éri el a külön jogszabályban meghatározott
mértéket, úgy a felnõttképzést folytató intézmény a külön
jogszabályban meghatározottak szerint a támogatás
visszafizetésére köteles.

(5) Fogyatékkal élõ felnõtt egyidejûleg egy támogatott
képzésben vehet részt, és három naptári év alatt legfeljebb
két képzéséhez nyújtható felnõttképzési normatív támoga-
tás az (1)–(4) bekezdés alapján. Az értelmi, halmozottan
fogyatékos, autista személyek általános célú képzésére a
korlátozás nem vonatkozik.”

32. § Az Fktv. 26. §-a helyébe a következõ szövegrész
lép:

„26. § Az MPA képzési alaprésze központi keretének
felnõttképzési célra fordítható része – külön jogszabály-
ban meghatározottak szerint – felhasználható

a) az e törvény hatálya alá tartozó képzések támogatá-
sára,

b) a felnõttképzést folytató akkreditált intézmények
technikai feltételei fejlesztésének támogatására,

c) a felnõttképzés érdekében végzett fejlesztõ tevé-
kenység támogatására,

d) az Európai Unió felnõttképzési programjaihoz való
csatlakozás hazai pénzügyi forrásaihoz.”

33. § (1) Az Fktv. 29. §-ának 7. és 8. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„7. A felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás: olyan
szolgáltatás, amely a képzések egyénre szabott kialakítá-
sának elõsegítésére, a képzés hatékonyságának javítására
vagy a munkavállalás elõsegítésére irányul. Formái külö-
nösen az elõzetesen megszerzett tudás felmérése, a pálya-
orientációs és -korrekciós tanácsadás, a képzési szükség-
letek felmérése és a képzési tanácsadás, valamint az elhe-
lyezkedési tanácsadás és az álláskeresési technikák okta-
tása.

8. Fogyatékkal élõ felnõtt: a fogyatékos személyek jo-
gairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény 4. § a) pontjában meghatározott, a
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. számú mellékleté-
ben szereplõ mértékû fogyatékossággal rendelkezõ sze-
mély, amennyiben e törvény alkalmazásában felnõttnek
minõsül.”

(2) Az Fktv. 29. §-ának 12. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„12. Elméleti tanóra: a képzésnek a megszerezni kí-
vánt képesítéshez, kompetenciához szükséges elméleti tu-

dás megszerzését biztosító, 45 percet elérõ idõtartamú
egysége.”

(3) Az Fktv. 29. §-ának 15. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„15. Gyakorlati foglalkozás: a képzés azon része,
amely a megszerezni kívánt képesítéshez, kompetenciá-
hoz szükséges elméleti ismeretek gyakorlatban történõ al-
kalmazásának elsajátítását biztosítja.”

(4) Az Fktv. 29. §-a a következõ új 16–18. pontokkal
egészül ki:

„16. Konzultáció: az elsajátítandó ismeret átadását,
megerõsítését elõsegítõ, a képzésben részt vevõ felnõtt(ek)
és az oktató (tutor) közötti megbeszélés, mely elektronikus
formában is megvalósulhat.

17. Modul: Tanítási vagy tananyagegység, amely egy
logikailag összetartozó ismeretanyagnak önállóan kezel-
hetõ, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel beha-
tárolt, mérhetõ kimenetû, önállóan is tanítható része. A
modul ismeretanyagának elsajátítását követõen a képzés-
ben részt vevõ személy képes lesz az ismereteket, készsé-
geket, képességeket, tulajdonságokat meghatározott szin-
ten alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasz-
nálni.

18. Moduláris rendszer: Meghatározott, összekapcsol-
ható egységekbõl (modulokból) álló képzési program, tan-
anyag, amely lehetõvé teszi a képzés kimeneti követelmé-
nyének teljesítéséhez szükséges ismeretek részenkénti el-
sajátítását, biztosítja a szakmák közti átjárhatóságot, az el-
térõ tudásszintekhez, munkatapasztalatokhoz való alkal-
mazkodást, a képzések különbözõ irányú specializálását.
A modulok egymáshoz illesztésével, cseréjével különbözõ
moduláris képzési programok, tananyagok állíthatók
össze.”

34. § Az Fktv. 30. §-a a következõ új (7) bekezdéssel
egészül ki:

„(7) E törvény
a) az Európai Parlament és a Tanács az Unió polgárainak

és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad
mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK,
a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2004/38/EK irányelvének,

b) a Tanács a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról
szóló 2003/109/EK irányelvének,

c) a Tanács a harmadik országok állampolgárainak, il-
letve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismeré-
sének feltételeirõl és az e státusok tartalmára vonatkozó
minimumszabályokról szóló 2004/83/EK irányelvének,

d) a Tanács a férfiak és a nõk közötti egyenlõ bánás-
mód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az elõmenetel
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és a munkakörülmények terén történõ végrehajtásáról
szóló 76/207/EGK irányelvének
való megfelelést szolgálja.”

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény

módosítása

35. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesz-
tésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szht.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakképzési hozzájárulás célja az iskolarendsze-
ren kívüli felnõttképzésnek a felnõttképzésrõl szóló 2001.
évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján történõ tá-
mogatása, valamint a foglalkoztatottak szakmai tudásának
továbbfejlesztéséhez képzési források biztosítása.”

36. § (1) Az Szht. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési
hozzájárulási kötelezettségének részben a (2) bekezdés
alapján tett eleget, a még fennmaradó kötelezettségét a sa-
ját munkavállalói számára az Fktv. 20. §-ában meghatáro-
zott felnõttképzési szerzõdés és a Munka Törvénykönyvé-
rõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka
Törvénykönyve) szerinti tanulmányi szerzõdés, vagy a ta-
nulmányok folytatására történõ munkáltatói kötelezés
alapján megszervezett képzés külön jogszabályban meg-
határozott költségei elszámolásával teljesítheti. Az elszá-
molt költségek összege nem haladhatja meg a hozzájáru-
lásra kötelezett mikro- és kisvállalkozások esetében a brut-
tó kötelezettség 60 százalékát, egyéb hozzájárulásra köte-
lezettek esetében a bruttó kötelezettség 33 százalékát.”

(2) Az Szht. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképzési
hozzájárulási kötelezettségének a (2)–(4) bekezdések
alapján nem teljes egészében tett eleget, a még fennmaradó
kötelezettségét – fejlesztési megállapodás alapján – szak-
képzõ iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati
képzés – az 1. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak
kivételével –, a térségi integrált szakképzõ központ kereté-
ben mûködõ központi képzõhely (a továbbiakban: köz-
ponti képzõhely) számára szakképzõ iskolai tanulók gya-
korlati képzése, valamint felsõoktatási intézmény számára
az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés tárgyi feltéte-
leinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási tá-
mogatás (a továbbiakban: fejlesztési támogatás) nyújtásá-
val is teljesítheti. A fejlesztési támogatást szakképzési
hozzájárulásként a bérjárulékok között kell elszámolni. A
fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötele-
zettnél képzõdött bruttó kötelezettség 70 százalékának
megfelelõ mértékig vehetõ figyelembe kötelezettségcsök-
kentõ tételként. A felsõoktatási intézmények számára

nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfel-
jebb 35 százaléka lehet.”

37. § Az Szht. 4. §-a a következõ új (12) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a (12)–(15) bekezdés számo-
zása (13)–(16)-ra változik:

„(12) A szakképzési hozzájárulás nyilvántartását, be-
szedését, ellenõrzését, a pénzügyi garanciák érvényesíté-
sét, az alaprész kezelését az állami szakképzési és felnõtt-
képzési intézet végzi. Az állami szakképzési és felnõttkép-
zési intézet a vele elszámolókkal kapcsolatban feltárt sza-
bálytalanságokról a dokumentáció csatolásával negyed-
évente tájékoztatja az állami adóhatóság illetékes igazga-
tóságát. Az állami adóhatóság illetékes igazgatósága a kö-
telezettség teljesítésének ellenõrzése tekintetében az Art.
rendelkezései szerint jár el.”

38. § Az Szht. 5. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulásra kötelezett a
bruttó kötelezettségét annak legfeljebb 70 százalékos mér-
tékéig az alábbiakkal csökkentheti:

a) szakképzõ iskola és központi képzõhely, valamint
felsõoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támo-
gatás összegével, amely azonban csak a hozzájárulásra kö-
telezettnél képzõdött bruttó kötelezettség 70 százalékának
megfelelõ mértékig vehetõ figyelembe kötelezettségcsök-
kentõ tételként. A felsõoktatási intézmény számára nyúj-
tott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb
35 százaléka lehet;

b) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói szá-
mára az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnõttképzési
szerzõdés és a Munka Törvénykönyve szerinti tanulmányi
szerzõdés vagy a tanulmányok folytatására történõ mun-
káltatói kötelezés alapján megszervezett képzés külön jog-
szabályban meghatározott költségeivel, a mikro- és kisvál-
lalkozások esetében a bruttó kötelezettség 60 százaléka,
egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében a bruttó köte-
lezettség 33 százaléka mértékéig.

(3) Ha a (2) bekezdés a) pontja szerint nyújtott fejleszté-
si támogatás és a (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezett-
ségcsökkentõ tételek összege nem éri el a szakképzési hoz-
zájárulási kötelezettség 70 százalékát, akkor ennek a kü-
lönbözetével növelt 30 százalékot kell befizetni az állami
adóhatóságnál vezetett szakképzési hozzájárulási szám-
lára.”

39. § Az Szht. 9. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„9. § (1) Az alaprészbõl az oktatásért felelõs miniszter
szakképzéssel összefüggõ feladatai ellátásához a
(4)–(7) bekezdésekben meghatározottak figyelembevéte-
lével szükséges forrást biztosítani az oktatásért felelõs mi-
niszter, és a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs mi-
niszter által évente megkötött külön megállapodás alapján.
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(2) Az alaprésznek az (1) bekezdés szerinti megosztását
megelõzõen az éves költségvetési törvényben meghatáro-
zott „Szakképzési hozzájárulás” és „Szakképzési egyéb
bevétel” elnevezésû eredeti bevételi elõirányzatok
(a továbbiakban együtt: bevételi elõirányzat) együttes
összegét csökkenteni kell:

a) a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaira a költségvetési
törvény által elõírt európai uniós társfinanszírozási kötele-
zettség keretében a szakképzési és felnõttképzési intézke-
désekre biztosított összeggel, valamint a Kormány által el-
rendelt szakképzéssel összefüggõ, központi program telje-
sítését szolgáló elõirányzattal,

b) a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek visszatérí-
tési igényeinek kielégítésére biztosított keretösszeggel,

c) a fõtevékenységként gyakorlati képzést végzõ hoz-
zájárulásra kötelezett tanmûhelyében a tanulószerzõdéssel
rendelkezõ szakképzõ iskolai tanuló – a gazdálkodó részé-
re nyereséget nem eredményezõ – a szakképesítés tekinte-
tében meghatározott képzési idõ fele idõszakában folyta-
tott gyakorlati képzésének támogatására biztosított keret-
összeggel,

d) a szakképzési hozzájárulás, valamint a szakképzési
és felnõttképzési célú támogatások lebonyolításával és ke-
zelésével összefüggõ nyilvántartási, felhasználási, besze-
dési, szerzõdéskötési, finanszírozási, ellenõrzési, a pénz-
ügyi garanciák érvényesítési feladatait ellátó szervezet
mûködtetésére és fejlesztésére, valamint a szakképzési és
felnõttképzési tanács mûködtetésére, továbbá a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságoknak a 13. §-ban elõírt
feladatai ellátásának finanszírozására a tárgyévi eredeti
bevételi elõirányzat 3 százalékának megfelelõ összeggel,

e) a határon túli magyarok szakképzése, felsõoktatása
és felnõttképzése támogatására a bevételi elõirányzat
2 százalékának megfelelõ összeggel,

f) a felnõttképzési célok támogatására szolgáló, az
a)–e) pontok levonását követõen fennmaradó keretösszeg-
nek az egyharmadával,

g) a szakiskolai fejlesztési programra és az Útravaló
Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjára az okta-
tásért felelõs miniszter és a szakképzésért és felnõttképzé-
sért felelõs miniszter által együttesen a költségvetési évre
megállapított keretösszeggel, valamint
h) a régiók számára decentralizált keretként biztosított, az
a)–g) pontok levonását követõen fennmaradó keretösszeg
felével.

(3) A (2) bekezdés szerinti csökkentõ tételek levonását
követõen a bevételi elõirányzat fennmaradó keretösszegé-
nek 70 százaléka az oktatásért felelõs miniszter, 30 száza-
léka a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
rendelkezési jogkörében használható fel.

(4) A (2) bekezdés f) pontjában meghatározott keret-
összeg, valamint a (3) bekezdésben meghatározott keret-
összeg együttesen az alaprésznek a szakképzésért és fel-
nõttképzésért felelõs miniszter rendelkezési jogkörébe tar-
tozó központi keretét képezi.

(5) A bevételi elõirányzatot meghaladó többletbevétel
55 százaléka az oktatásért felelõs miniszter, 45 százaléka a
szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter rendel-
kezési jogkörében használható fel.

(6) A (3) és az (5) bekezdésben meghatározott aránytól
az oktatásért felelõs miniszter és a szakképzésért és fel-
nõttképzésért felelõs miniszter együttes döntésével el lehet
térni.

(7) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott keret-
összeget át kell csoportosítani a külön jogszabályban meg-
határozott Szülõföld Alapba.”

40. § Az Szht. 10. §-ának a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„10. § (1) Az alaprész központi kerete
a) az Fktv.-ben meghatározott iskolarendszeren kívüli

felnõttképzési célokra, valamint
b) a 14. §-ban meghatározott szakképzési célokra

használható fel.
(2) A bevételi elõirányzat terhére, az Alap mûködési

alaprészébõl – a költségvetési törvényben meghatározott
összegben – kell biztosítani az állami szakképzési és fel-
nõttképzési intézet alapfeladatai ellátásához szükséges
pénzeszközöket.

(3) Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter ren-
delkezési jogkörébe tartozó része

a) a Kt. által szabályozott szakiskolai gyakorlati okta-
tás, pályaorientáció, szakmai elõkészítõ ismeretek és ala-
pozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint szakközépis-
kolai szakmai orientáció, elméleti és gyakorlati szakma-
csoportos alapozó oktatás keretében folytatott gyakorlati
képzés – beleértve a párhuzamos képzés elméleti és gya-
korlati képzését – fejlesztésére, valamint ezen feladatok
ellátásához kapcsolódó kutatási, monitoring tevékenység-
re, tanulmányi versenyekre,

b) legfeljebb négy százaléka a gimnáziumban folyó in-
formatikai, számítástechnikai oktatás tárgyi feltételeinek
fejlesztésére,

c) legfeljebb két százaléka a Kt. 119. §-ának (2) bekez-
dése szerinti országos közalapítvány támogatására,

d) legfeljebb öt százaléka a felsõoktatási intézmények
gyakorlati képzésének támogatására,

e) legfeljebb másfél százaléka a szakképzéssel össze-
függõ, a központi költségvetésben meghatározott források
felhasználásához kapcsolódó feladatokat ellátó intézmény
mûködtetési költségeinek finanszírozására
használható fel.”

41. § Az Szht. 11. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisz-
ter

a) dönt az alaprész központi keretének elosztásáról,
szakképzési és – külön jogszabályban meghatározott – fel-
nõttképzési célú felhasználásáról, a támogatások odaítélé-
sérõl, a decentralizált keret mértékérõl,
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b) felelõs az alaprész
ba) pénzeszközei nyilvántartásáért, felhasználásának

jogszerûségéért és ellenõrzéséért – az oktatásért felelõs
miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó keretösszeg ki-
vételével –,

bb) bevételei beszedésének elrendeléséért,
bc) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák

érvényesítéséért,
c) határoz az alaprész központi keretének felhasználá-

sára vonatkozó döntések nyilvánosságra hozatalának
módjáról,

d) kezdeményezi az alaprész pénzeszközeinek felhasz-
nálásával kapcsolatos szakértõi vizsgálatokat,

e) ellátja az alaprésszel kapcsolatos külön törvényben
meghatározott egyéb feladatokat.

(3) Az oktatásért felelõs miniszter
a) dönt az alaprész rendelkezési jogkörébe tartozó ré-

szének az elosztásáról, felhasználásáról, a támogatások
odaítélésérõl,

b) felelõs az alaprész rendelkezési jogkörébe tartozó
része

ba) pénzeszközei felhasználásának jogszerûségéért, el-
lenõrzéséért,

bb) követeléseinek behajtásáért, a pénzügyi garanciák
érvényesítéséért,

c) határoz az alaprész rendelkezési jogkörébe tartozó
részének felhasználására vonatkozó döntések nyilvános-
ságra hozatalának módjáról,

d) kezdeményezi az alaprész rendelkezési jogkörébe
tartozó részének felhasználásával kapcsolatos szakértõi
vizsgálatokat.”

42. § Az Szht. 12. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„12. § (1) A képzési alaprész felhasználásával kapcsola-
tos döntés-elõkészítõ feladatokat a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Tanács (a továbbiakban: Tanács) látja el.

(2) A Tanács a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter felnõttképzéssel és szakképzéssel kapcsolatos
feladatainak ellátását segítõ, szakmai döntés-elõkészítõ,
véleményezõ és javaslattevõ országos testületeként mû-
ködik.

(3) A Tanács
a) véleményt nyilvánít
aa) a szakképzési és felnõttképzési rendszer fejleszté-

sét érintõ stratégiai kérdésekben,
ab) a szakképzési és felnõttképzési támogatási rend-

szer elveirõl,
ac) a szakképzést és felnõttképzést érintõ jogszabályok

tervezetérõl,
ad) az alaprész központi keretébõl nyújtott támogatá-

sok felhasználásáról készített beszámolókról,
ae) a megszerezhetõ szakképesítések körérõl;
b) javaslatot tesz
ba) az alaprész központi, valamint a decentralizált

pénzügyi kereteinek elkülönítésére, a decentralizált rész-

nek a régiók közötti felosztására, és ajánlást tesz a felhasz-
nálási prioritásokra,

bb) az alaprész központi keretének és az oktatásért fe-
lelõs miniszter rendelkezési jogkörébe tartozó részének
felhasználására,

bc) a felnõttképzésben részt vevõ felnõttek elhelyezke-
dési lehetõségeit elõsegítõ intézkedésekre,

bd) szakmai követelmények, tananyagok, valamint új
eljárások kifejlesztésére és ehhez anyagi források biztosí-
tására,

be) új szakképesítés bevezetésére;
c) értékeli a szakképzés és tanácsadás eredményessé-

gét, valamint a tananyagok és a szakmai követelmények
alkalmazását;

d) évente felülvizsgálja a szakképzésben szakképesí-
tést szerzett pályakezdõ szakemberek elhelyezkedési lehe-
tõségeinek a tapasztalatait, különös tekintettel a pályakez-
dõ fiatalok munkanélküliségére, és ajánlásokat tesz a szak-
képzést folytató intézmények fenntartói számára.

(4) A Tanács tagjainak megbízatása hároméves idõtar-
tamra szól.

A Tanács
a) a szakképesítésért felelõs minisztériumok egy-egy

képviselõjébõl,
b) a civil szervezetek által javasolt személybõl,
c) a szakképzés, a felnõttképzés és a felsõoktatás terü-

letén elismert egy-egy szakértõbõl,
d) a szakképzés területén mûködõ szakmai társadalmi

szervezet képviselõjébõl,
e) a felnõttképzést folytató intézmények érdek-képvi-

seleti szervezeteinek képviselõjébõl,
f) az Országos Érdekegyeztetõ Tanácsban (a továb-

biakban: OÉT) képviselettel rendelkezõ országos munka-
adói szövetségek kilenc, illetve az országos munkavállalói
szövetségek hat képviselõjébõl,

g) az országos gazdasági kamarák egy-egy képviselõ-
jébõl,

h) az iskolafenntartók (egy fõ az önkormányzati, egy fõ
az alapítványi és egy fõ az iskolafenntartó egyházak részé-
rõl jelölt) képviselõibõl áll.

(5) A Tanács elnökét – a tagok közül – és tagjait a szak-
képzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter kéri fel. A
tagok névsorát a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter hivatalos lapjában és honlapján közzé kell tenni.

(6) A Tanács ügyrendjét egyszerû szótöbbséggel maga
határozza meg és a szakképzésért és felnõttképzésért fele-
lõs miniszter hagyja jóvá.

(7) A Tanács mûködéséhez szükséges feltételek biztosí-
tásáról a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisz-
ter gondoskodik.

(8) A (4) bekezdés c) pontja szerinti felsõoktatás terüle-
tén elismert szakértõ személyére a Magyar Rektori Konfe-
rencia tesz javaslatot.”

43. § Az Szht. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
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„(5) A Bizottság 50 százaléka az OÉT-ben képviselettel
rendelkezõ országos munkaadói, munkavállalói szövetsé-
gek regionális szervezetei és a területi gazdasági kamarák
által delegált tagokból, további 50 százaléka a szakképzõ
iskolát fenntartók, a közoktatás-fejlesztési közalapítvá-
nyok kuratóriumai, az állami foglalkoztatási szerv, a felsõ-
oktatási intézmények és a közoktatási feladatkörében el-
járó oktatási hivatal által delegált képviselõkbõl áll. Tag-
jait a testület munkájában részt vevõ szervezetek által
delegáltakból a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter kéri fel hároméves idõtartamra.”

44. § (1) Az Szht. 14. §-a (1) bekezdésének elsõ monda-
ta helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az alaprész pénzeszközeibõl támogatható a hozzájáru-
lásra kötelezettnél, a szakképzõ iskolában, a központi kép-
zõhelyen, az Szt. 52. §-ának (2) bekezdése alapján az álla-
mi foglalkoztatási szervnél, illetve a felsõoktatási intéz-
ményben – szakképesítést nyújtó képzés, valamint a szak-
mai tanulmányokba az Szt. 11. §-a alapján beszámítható
szakmai alapozás keretében – folytatott gyakorlati képzés
ellátásához szükséges tárgyi feltételeknek a fejlesztésére
irányuló beruházás (a továbbiakban: beruházási célú tá-
mogatás).”

(2) Az Szht. 14. §-ának (5)–(7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(5) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatni kell – a 9. §
(2) és (7) bekezdésekre való figyelemmel – a határon túli
magyarok képzését és felsõoktatását.

(6) Az alaprészbõl – kérelemre – támogatás nyújtható a
fõtevékenységként gyakorlati képzést végzõ hozzájárulás-
ra kötelezett tanmûhelyében az Szt. 27. §-ának (1) bekez-
désében meghatározott tanulószerzõdéssel rendelkezõ
szakképzõ iskolai tanulónak a gazdálkodó részére nyere-
séget nem eredményezõ, a szakképesítés tekintetében
meghatározott képzési idõ fele idõszakában folytatott gya-
korlati képzése költségeinek részbeni megtérítésére, vala-
mint a tanulót az Szt. alapján kötelezõen megilletõ pénz-
beli juttatásra, amelyet a támogatott visszaigénylés esetén
nem érvényesíthet. Az alaprészbõl nyújtható támogatás
felhasználásának célját és mértékét a Tanács javaslatára a
szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter hatá-
rozza meg.

(7) Az alaprész pénzeszközeibõl támogatás nyújtható a
gazdasági kamaráknak – a gazdasági kamaráknak nyújtott
támogatási kereten belül, a gazdasági kamarák szakképzé-
si feladatellátásában megállapodás alapján együttmûködõ
országos gazdasági érdek-képviseleti szervezeteknek – a
szakképzõ iskolai tanuló gyakorlati képzésével összefüg-
gõ és az Szt.-ben meghatározott feladataik ellátásához, ha
azokat az Szt. 7. §-ának (1) bekezdése, 14. § (2) bekezdése,
15. §-ának (5) bekezdése, 19/A. §-ának (1) és (2) bekezdé-
se, valamint 30. §-ának (2)–(4) bekezdése szerint látják
el.”

(3) Az Szht. 14. §-ának (10) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(10) Az alaprész központi keretének legfeljebb két szá-
zaléka felhasználható

a) az állami foglalkoztatási szervnek a szakképzési
hozzájárulási kötelezettség saját munkavállalók képzésére
fordítható kötelezettséghányada felhasználásával, ellenõr-
zésével összefüggõ, továbbá a nyilvántartásba vett felnõtt-
képzési intézmények jogszerû tevékenységének ellenõrzé-
sével kapcsolatban külön jogszabályban meghatározott
feladatai ellátására, valamint

b) a Felnõttképzési Akkreditáló Testületnek a felnõtt-
képzési intézmények intézményi és programakkreditációt
követõen fennálló kötelezettségei teljesítésének, illetve az
akkreditációs feltételek fennállásának ellenõrzésével
összefüggõ, külön jogszabályban meghatározott feladatai
ellátásának finanszírozására.”

45. § (1) Az Szht. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az alaprészbõl nyújtott támogatások részletes fel-
tételeirõl – ha jogszabály másként nem rendelkezik – szer-
zõdésben kell megállapodni. A szerzõdést – a (2) bekez-
désben meghatározott kivétellel, az alaprész kezelésére
vonatkozó eljárásrendben meghatározottak szerint – az ál-
lami szakképzési és felnõttképzési intézet köti meg.”

(2) Az Szht. 15. §-a a következõ új (2) és (3) bekezdé-
sekkel egészül ki, és egyúttal a (2) bekezdés számozása
(4) bekezdésre változik:

„(2) Az alaprészbõl a külön jogszabály alapján nyújtott
beruházásösztönzõ képzési célú támogatásra vonatkozóan
a szerzõdést a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium köti meg. A szakkép-
zésért és felnõttképzésért felelõs miniszter felügyelete, irá-
nyítása alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támo-
gatásra vonatkozóan – a szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs miniszter döntése alapján – a szakképzésért és fel-
nõttképzésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium,
vagy az állami szakképzési és felnõttképzési intézet köti
meg a szerzõdést.

(3) Az alaprésznek az oktatásért felelõs miniszter ren-
delkezési jogkörébe tartozó részével összefüggõ, az
(1) bekezdésben meghatározott feladatot – az oktatásért
felelõs miniszter szakmai irányításával –, az állami szak-
képzési és felnõttképzési intézet látja el.”

46. § (1) Az Szht. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az alaprész központi kerete terhére nyújtott támo-
gatások kedvezményezettjeinek a támogatási program
végrehajtásával összefüggésben felmerülõ mûködtetési
költségei finanszírozására a támogatási összeg legfeljebb
5 százaléka használható fel.”

(2) Az Szht. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:
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„(3) Az alaprész központi keretének másfél százaléka
felhasználható az e forrás terhére egyedi miniszteri döntés
alapján nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó, a szakkép-
zésért és felnõttképzésért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium által ellátott feladatok mûködtetési költsé-
geinek a finanszírozására.”

(3) Az Szht. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Tárgyéven túli fizetési kötelezettséget az oktatásért
felelõs miniszter, illetve a szakképzésért és felnõttképzé-
sért felelõs miniszter az alaprésznek a – 9. § alapján – ren-
delkezési jogkörébe tartozó részének 40 százaléka mérté-
kéig vállalhat.”

47. § Az Szht. 19. §-a a következõ új 5. ponttal egészül
ki:

„5. Mikro- és kisvállalkozás: a kis- és középvállalkozá-
sokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény 3. §-ában meghatározott vállalkozás.”

48. § (1) Az Szht. 28. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisz-
ter felhatalmazást kap arra, hogy – az államháztartásért fe-
lelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben, a szakképesítésért felelõs miniszter véle-
ményének kikérésével – rendeletben határozza meg az
e törvény 4. §-ának (3) bekezdésében, valamint 5. §-ának
(2) bekezdés b) pontjában szereplõ, a saját munkavállalók
képzésére vonatkozó költségei elszámolásának szabá-
lyait.”

(2) Az Szht. 28. §-a (4) bekezdésének felvezetõ szövege
helyébe a következõ rendelkezés lép, és egyúttal a d) pont
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
felhatalmazást kap arra, hogy – az a)–c) és e) pontok tekin-
tetében az oktatásért felelõs miniszterrel egyetértésben, a
d) pont tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszter,
valamint az iskolai rendszerû szakképzést érintõen az ok-
tatásért felelõs miniszter véleményének kikérésével, to-
vábbá az a)–e) pontok tekintetében az államháztartásért
felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszter-
rel egyetértésben – rendeletben határozza meg:”

„d) az alaprészbõl felnõttképzési célra nyújtott támoga-
tások részletes szabályait,”

49. § (1) Az Szht. melléklete a következõ 3. ponttal egé-
szül ki, ezzel egyidejûleg a 3. és 4. pontjának számozása
4. és 5. pontra változik:

[Elszámolható]
„3. a tanulószerzõdés, illetve hallgatói szerzõdés alap-

ján gyakorlati képzésben résztvevõk gyakorlati képzésé-
vel és költségeinek elszámolásával összefüggõ adminiszt-
ratív költség, amelynek mértéke nem haladhatja meg éven-
te tanulónként, illetve hallgatónként a 15 ezer forintot és

vállalkozásonként a kötelezõ legkisebb havi munkabérnek
(minimálbér) egy évre kiszámított összegét;”

(2) Az Szht. mellékletének 4. b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A melléklet 1–3. pontjaiban szabályozottak helyett a
gyakorlati képzést az Szt. 27. §-a szerinti tanulószerzõdés,
illetve felsõfokú szakképzés esetén hallgatói szerzõdés
alapján megszervezõ hozzájárulásra kötelezett elszámol-
hatja]

„b) további költségeinek fedezetére tanulónként, illetve
hallgatónként évente a kötelezõ legkisebb munkabér (mi-
nimálbér) kétszáz százalékának megfelelõ összeget.”

Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésekben fog-
laltak kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 30. §-ával megállapított Fktv. 21. § (7) be-
kezdésének a) pontja a szabad mozgás és tartózkodás jogá-
val rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvény, b) pontja a harmadik országbeli állampolgá-
rok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatály-
balépésével egyidejûleg lép hatályba.

(3) E törvény 36. §-ának (2) bekezdése, 49. §-a, vala-
mint e törvény 38. §-ával megállapított Szht. 5. §-a (2) be-
kezdésének felvezetõ szövege és az a) pontja, valamint a
(3) bekezdése 2007. április 1-jén, e törvény 25. §-ának
(2) bekezdése és a 31. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 15. §-ában foglalt rendelkezéseket a tör-
vény hatálybalépését követõen megkötésre kerülõ tanuló-
szerzõdések tekintetében kell alkalmazni.

(5) E törvény 24. és 29. §-ában foglalt rendelkezéseket a
törvény hatálybalépését követõen elindított képzések te-
kintetében kell alkalmazni.

(6) E törvény 27. §-ában foglalt rendelkezéseket OKJ-s
képzések esetében az egyes szakképesítésekre vonatko-
zóan kiadásra kerülõ szakmai és vizsgakövetelmények ki-
adását, nem OKJ-s képzések esetében a törvény hatályba-
lépését követõen elindított képzések tekintetében kell al-
kalmazni.

(7) Az e törvény hatálybalépését megelõzõen a szakkép-
zési hozzájárulásra kötelezett által – külön jogszabály
alapján a saját munkavállalója képzési költségeinek a
szakképzési hozzájárulás terhére történõ elszámolása tár-
gyában – benyújtott, az e törvény hatálybalépésének idõ-
pontjában a megyei (fõvárosi) munkaügyi tanács által még
el nem bírált kérelemrõl a munkaügyi tanács dönt. Az
e törvény hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelem
tárgyában a megyei (fõvárosi) munkaügyi tanács vagy a
munkaügyi tanács által hozott elutasító döntéssel szemben
a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által benyújtott, az
Országos Felnõttképzési Tanács által az e törvény hatály-
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balépésének idõpontjában még el nem bírált fellebbezésrõl
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Tanács dönt.

(8) E törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépése
után indult közigazgatási hatósági ügyekben kell alkal-
mazni.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Flt. 43. §-ának (6) és (7), valamint (9) és (10) be-
kezdése, továbbá az 58. § (8) bekezdésének d) pontja,

b) az Szt. 4. §-ának (7) bekezdése, a 9. §-a, valamint az
52. §-ának (3)–(5) bekezdése, az 53. §-a és az 54. §-ának
(5) bekezdése,

c) az Fktv. 3/A. §-a, 6. §-a, 8. §-a (6) bekezdésének má-
sodik mondata, 10. §-a (8) bekezdésének második monda-
ta, 12. §-ának (8) bekezdése, 19. §-ának (4) bekezdése,
21. §-a (2) bekezdésének d) pontja,

d) a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módo-
sításáról szóló 2003. évi CVI. törvény 3. §-a, 9. §-ának
(2) bekezdése, 12. §-ának (2) bekezdése, 18. §-ának (5) be-
kezdése,

e) az Szht. 8. §-ának (2) bekezdése, 19. §-ának 3. pont-
ja, valamint 23. §-a (1) bekezdésének b) pontja,

f) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény mó-
dosításáról szóló 1995. évi LXXXIV. törvény 7. §-a,
24. §-ának (2) bekezdése, valamint a 25. §-a,

g) a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló
2002. évi XLVII. törvény 56. §-a (2) bekezdésnek
b) pontja,

h) a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
módosításáról szóló 2003. évi XXIX. törvény 22. §-ának
(1) és (2) bekezdése,

i) az oktatást érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXLVIII. törvény 17. §-a.

(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Flt. 20. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata,
b) az Flt. 39/A. §-ának (3) bekezdése a) pont 1. pontjá-

ban a „foglalkoztatási alaprésznek az iskolarendszeren kí-
vüli felnõttképzési célra elkülönített pénzügyi keretén fe-
lüli részét illetõen” szövegrész,

c) az Flt. 39/A. §-ának (8) bekezdése a) pontjában az
„iskolarendszerû és felnõttképzési célú arányainak meg-
tartásával” szövegrész,

d) az Flt. 43. § (1) bekezdésében az „iskolarendszeren
kívüli felnõttképzési célra szolgáló keretre (a továbbiak-
ban: felnõttképzési célú keret)” szövegrész,

e) az Flt. 43. § (5) bekezdésében a „valamint a felnõtt-
képzési célú keretét” szövegrész,

f) az Fktv. 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjából „az ok-
tatási miniszterrel egyetértésben” szövegrész, 21. §-a
(2) bekezdésének c) pontjában a „fejlesztési” szövegrész.

(11) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Flt.
39/A. §-a (3) bekezdésének c) pontjában „az Országos
Szakképzési Tanácsnak” szövegrész helyébe „a Nemzeti

Szakképzési és Felnõttképzési Tanácsnak” szövegrész
lép.

(12) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szt.

a) 2. §-a (1) bekezdésének d) pontjában „a regionális
képzõ központ (a továbbiakban: képzõ központ)” szöveg-
rész helyébe „az állami felnõttképzési intézmény” szöveg-
rész, a 2. §-a (2) bekezdésében, 19. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában „a képzõ központ” szövegrész helyébe „az ál-
lami felnõttképzési intézmény” szövegrész,

b) 4. §-a (2) bekezdésének a felvezetõ szövegében,
(3) bekezdésében, (4) bekezdésében, (6) bekezdésében
„Az oktatási miniszter” szövegrész helyébe „A miniszter”
szövegrész, az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, (2) be-
kezdésének c) pontjában, 48. § (3) bekezdésében, az
54/A. § (2) bekezdésében „az oktatási miniszter” szöveg-
rész helyébe „a miniszter” szövegrész,

c) 4. § (6) bekezdésében az „a pénzügyminiszterrel”
szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs mi-
niszterrel” szövegrész,

d) 4. § (2) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe a
„Felhatalmazást kap” szöveg, a „jogszabályban” szöveg-
rész helyébe „ , hogy rendeletben” szöveg,

e) 6/A. §-a (1) és (3) bekezdésében az „oktatási minisz-
ter” szövegrész helyébe „oktatásért felelõs miniszter” szö-
vegrész, a 6/A. §-a (2) bekezdésében „az oktatási minisz-
ternek” szövegrész helyébe „az oktatásért felelõs minisz-
ternek” szövegrész,

f) 6/A. §-a (1) bekezdésében az „Az Országos Közokta-
tási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsga-
központ)” szövegrész helyébe az „A közoktatási feladat-
körében eljáró oktatási hivatal” szövegrész, 6/A. §-a
(3) bekezdésében, 14. § (6) bekezdésének második és ötö-
dik mondatában „a Vizsgaközpont” szövegrész helyébe
„a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal” szö-
vegrész, 11. §-a (1) bekezdésében és 14. §-a (6) bekezdé-
sének elsõ mondatában „a Vizsgaközponthoz” szövegrész
helyébe „a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hiva-
talhoz” szövegrész,

g) 13. §-ának (1) bekezdésében az „az 52. § (2) bekez-
désben” szövegrész helyébe az „a felnõttképzési törvény-
ben” szövegrész,

h) 7. §-ának (1) és (3)–(5) bekezdésében, 8. §-ának
(3) bekezdésében és (4) bekezdésének e)–f) pontjában,
15. §-ának (4)–(5) bekezdésében, 16. §-ának (2) bekezdé-
sében, 19/A. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (3) be-
kezdésében, 30. §-ának (2)–(3) bekezdésében,
54/B. §-ának 12. és 14. pontjában az „érdek-képviseleti”
szövegrész helyébe az „érdekképviseleti” szövegrész

lép.

(13) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Fktv.

a) 10. §-ának (7) bekezdésében a „foglalkoztatási alap-
részének iskolarendszeren kívüli felnõttképzési célú kere-
tét” szövegrész helyébe a „képzési alaprészét” szövegrész,
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b) 8. §-ának (1) bekezdésében, a 10. §-ának (6) bekez-
désében, a 13. §-ának, (8) bekezdésében a „foglalkoztatás-
politikai és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a
„miniszter” szövegrész,

c) 8. §-ának (4) bekezdésében, a 10. §-ának (4) és
(5) bekezdéseiben, a 13. §-ának (5) bekezdésében, vala-
mint a Mellékletének utolsó mondatában a „Foglalkozta-
táspolitikai és Munkaügyi Minisztérium” szövegrész he-
lyébe a „minisztérium” szövegrész,

d) 8. §-ának (4) bekezdésében a „foglalkoztatáspoliti-
kai és munkaügyi miniszter által kijelölt megyei (fõvárosi)
munkaügyi központok szervezeti egységei (a továbbiak-
ban: munkaügyi központ) vezetik” szövegrész helyébe „az
állami foglalkoztatási szerv vezeti” szövegrész,

e) 8. §-ának (5) bekezdésében, 10. §-ának (7) és (8) be-
kezdésében „A munkaügyi központ” szövegrész helyébe
az „Az állami foglalkoztatási szerv” szövegrész,

f) 10. §-ának (5) bekezdésében „a munkaügyi központ”
szövegrész helyébe „az állami foglalkozási szerv” szöveg-
rész,

g) 12. §-ának (2) bekezdésében „a FAT” szövegrész
helyébe „a Felnõttképzési Akkreditáló Testület (a továb-
biakban: FAT)” szövegrész,

h) 12. §-ának (5) bekezdésében, a 13. §-ának (1) bekez-
désében, a 19. §-ának (3) bekezdésében az „az NFI-hez”
szövegrész helyébe „az állami szakképzési és felnõttkép-
zési intézethez” szövegrész,

i) 12. §-ának (6) bekezdésében „az NFI-nél” szöveg-
rész helyébe „az állami szakképzési és felnõttképzési inté-
zetnél” szövegrész,

j) 13. §-ának (1) bekezdésében a „foglalkoztatáspoliti-
kai és munkaügyi miniszterhez” szövegrész helyébe a „mi-
niszterhez” szövegrész,

k) 25. §-ában a „szakképzési hozzájárulásról és a kép-
zés fejlesztésének támogatásáról szóló 2001. évi LI. tör-
vény” szövegrész helyébe az „a szakképzési hozzájárulás-
ról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003.
évi LXXXVI. törvény” szövegrész
lép.

(14) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Szht.
a) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az „Flt.” szö-

vegrész helyébe „a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben
(a továbbiakban: Flt.)” szövegrész,

b) 4. §-ának (6) bekezdésében a „szakmai alapképzést”
szövegrész helyébe a „gyakorlati oktatást és gyakorlati
képzést” szövegrész,

c) 4. §-a (10) bekezdésének elsõ mondatában „az Okta-
tási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságával (a továb-
biakban: OM Alapkezelõ)” szövegrész helyébe „az állami
szakképzési és felnõttképzési intézettel” szövegrész,

d) 4. §-a (10) bekezdésének második mondatában, va-
lamint a (15) bekezdésében, a 15. §-ának (2) bekezdésében
az „OM Alapkezelõ” szövegrész helyébe az „állami szak-
képzési és felnõttképzési intézet” szövegrész,

e) 6. §-ának (7) bekezdésében az „OM Alapkezelõnek”
szövegrész helyébe az „állami szakképzési és felnõttkép-
zési intézetnek” szövegrész,

f) 11. §-ának (1) bekezdésében „a foglalkoztatáspoliti-
kai és munkaügyi miniszter az oktatási miniszterrel meg-
osztva” szövegrész helyébe „a szakképzésért és felnõtt-
képzésért felelõs miniszter az oktatásért felelõs miniszter-
rel megosztva” szövegrész,

g) 4. § (10) bekezdésében, 13. § (1) és (8) bekezdésé-
ben, valamint 18. § (2) bekezdésében az „az oktatási mi-
niszter” szövegrész helyébe az „a szakképzésért és felnõtt-
képzésért felelõs miniszter” szövegrész,

h) 14. §-ának (4) bekezdésében „a Nemzeti Szakképzé-
si Intézetnek” szövegrész helyébe az „az állami szakkép-
zési és felnõttképzési intézetnek” szövegrész,

i) 14. §-ának (9) bekezdésében „az oktatási miniszter
– az OSZT állásfoglalásának kikérésével” szövegrész he-
lyébe „a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs minisz-
ter – a Tanács állásfoglalásának kikérésével” szövegrész,

j) e törvénnyel átszámozott 4. § (16) bekezdésében a
„Kincstárnál” szövegrész helyébe a „kincstárnál” szö-
vegrész,

k) e törvénnyel átszámozott 15. § (4) bekezdésében a
„Kormányzati Ellenõrzési Hivatal” szövegrész helyébe a
„Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv” szöveg-
rész
lép.

(15) E törvény
a) az Európai Parlament és a Tanács az Unió polgárai-

nak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ sza-
bad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül he-
lyezésérõl szóló 2004/38/EK irányelvének,

b) a Tanács a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról
szóló 2003/109/EK irányelvének,

c) a Tanács a harmadik országok állampolgárainak,
illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más
okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismeré-
sének feltételeirõl és az e státusok tartalmára vonatkozó
minimumszabályokról szóló 2004/83/EK irányelvének,

d) a Tanács a férfiak és a nõk közötti egyenlõ bánás-
mód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az elõmenetel
és a munkakörülmények terén történõ végrehajtásáról
szóló 76/207/EGK irányelvének
való megfelelést szolgálja.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2006. évi CXXI.
törvény

a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról*

Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény módosítása

1. § (1) Az államháztartásról szóló – módosított – 1992.
évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
12/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az államháztartás alrendszereiben tárgyéven túli
fizetési kötelezettség – ide nem értve a jogszabályon, jog-
erõs bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló köte-
lezettséget – csak olyan mértékben vállalható, amely a kö-
telezettségvállalás idõpontjában ismert feltételek mellett
az esedékesség idõpontjában, a rendeltetésszerû mûködés
veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A Kormány által
egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok esetén a köte-
lezettségvállalás a Kormány által meghatározott feltételek
szerint – figyelemmel a 22–23/A. §-okban foglaltakra is –
történhet. A költségvetési fedezetet a költségvetés tervezé-
sekor kell biztosítani.”

(2) Az Áht. 12/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép, és kiegészül a következõ 12/C. §-sal:

„12/B. § (1) Hosszú távú kötelezettségvállalásnak mi-
nõsülnek a 12/B–12/C. §-ok alkalmazásában – az Európai
Unió költségvetésébõl, illetve az Európai Gazdasági Tér-
ség Európai Unión kívüli tagállamainak költségvetésébõl
finanszírozott támogatási programok kivételével – az
500,0 millió forint, általános forgalmi adó nélkül számított
nominális összértéket (a továbbiakban: összérték) megha-
ladó, az állami költségvetés terhére szolgáltatás vásárlásá-
ra, eszköz üzemeltetésére és karbantartására, illetve bérlé-
sére irányuló, határozatlan és 12 hónapnál hosszabb idõre
kötött határozott idejû, 1 évet meghaladó felmondási idõt
magába foglaló szerzõdésen alapuló, több évre szóló köte-
lezettségvállalások. Hosszú távú kötelezettségvállalást
eredményezõ szerzõdés kizárólag e § rendelkezései alap-
ján köthetõ.

(2) A hosszú távú kötelezettségvállalásokból eredõ kifi-
zetések várható, éves összege egyik évben sem haladhatja
meg a költségvetési törvényben kifejezetten az ilyen köte-
lezettségvállalásokra az adott évekre megállapított érték-
határt (a továbbiakban: kifizetési keret).

(3) Az (1) bekezdés szerinti összérték megállapításakor
az ugyanazon programhoz kapcsolódó – akár eltérõ jogcí-
men alapuló – valamennyi várható költségvetési kifizetést
együttesen kell figyelembe venni. E § vonatkozásában

program alatt együttesen azon szolgáltatásvásárlásokra
irányuló szerzõdéseket kell érteni, amelyekhez a Kor-
mány, illetve az Országgyûlés ugyanazon döntés kereté-
ben adja meg a felhatalmazást.

(4) A hosszú távú kötelezettségvállalás jóváhagyása ér-
dekében a kötelezettségvállalás kifizetésének forrását biz-
tosító fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje az állam-
háztartásért felelõs miniszterrel együttesen elõterjesztést
nyújt be a Kormányhoz. A fejezet felügyeletét ellátó szerv
vezetõje gondoskodik arról, hogy az elõterjesztés megfele-
lõ szakmai színvonalú, gazdasági hatékonysági vizsgála-
tokat is tartalmazzon.

(5) Hosszú távú kötelezettségvállalás – a 22. § (1) be-
kezdésében foglalt kivétellel – csak a Kormány határozata
alapján történhet.

(6) A Kormány, illetve az Országgyûlés hosszú távú kö-
telezettségvállalási felhatalmazásának (a továbbiakban:
kötelezettségvállalási felhatalmazás) tartalmaznia kell a
kötelezettségvállalás valamennyi lényeges elemét, ame-
lyek körét a Kormány rendeletben állapítja meg.

(7) Amennyiben a kötelezettség vállalásához közbe-
szerzési eljárást, koncessziós pályázati eljárást, vagy más
versenyeztetési eljárást kell lefolytatni, akkor a kötelezett-
ségvállalási felhatalmazást – figyelemmel a 12/A. § (5) be-
kezdésére – az eljárás megkezdéséhez (a pályázati kiírás-
hoz) kell kérni.

(8) Az éves kifizetési kereteket a kötelezettségvállalási
felhatalmazásban szereplõ éves értékek a Kormány, illetve
az Országgyûlés kötelezettségvállalási felhatalmazásának
hatálybalépése idõpontjától terhelik. Amennyiben annak a
szerzõdésnek a megkötése elmarad, amelyre a kötelezett-
ségvállalási felhatalmazás szólt, a kifizetési keret lekötött
része a kötelezettségvállalási felhatalmazásban megadott
értékekkel automatikusan csökken.

(9) Fennálló hosszú távú kötelezettségvállalás lényeges
elemének módosításához a kötelezettségvállalási felhatal-
mazást adó Kormány, illetve Országgyûlés jóváhagyása
szükséges.

(10) A kifizetések jóváhagyott ütemezésének megvál-
toztatása miatt, a tárgyévi kifizetési keret tárgyévben nem
kifizethetõ részét a Kormány nyilvános határozatában, az
indok részletes bemutatása mellett átcsoportosíthatja a kö-
vetkezõ költségvetési évre, feltéve, hogy az átütemezett
kifizetés a következõ év június 30-ig megtörténik.

(11) A devizában denominált kötelezettségek a Kor-
mány, illetve az Országgyûlés kötelezettségvállalási felha-
talmazásának hatálybalépése idõpontjában érvényes, hiva-
talos MNB árfolyamon átszámított forint összeg mértéké-
vel terhelik a kifizetési keretet.

(12) A kifizetési keret nem lehet nagyobb, mint a kötele-
zettségvállalás évében a központi költségvetés bevételi fõ-
összegének 3%-a.
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12/C. § (1) A kincstár negyedévente kimutatást készít a
hosszú távú kötelezettségvállalásokról. A kimutatásnak
tartalmaznia kell a kötelezettségvállalások állományát a
fejezetek és a várható kifizetések éve szerinti bontásban.

(2) Az (1) bekezdés szerinti – törvény eltérõ rendelkezé-
se hiányában – teljes kimutatást a kincstár a tárgynegyed-
évet követõ 60 napon belül, honlapján nyilvánosságra
hozza.

(3) A költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv ve-
zetõje köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti, feje-
zetéhez tartozó kötelezettségvállalások összesítésérõl,
nyilvántartásáról és annak negyedévenkénti, legkésõbb a
tárgynegyedévet követõ 30 napon belül a kincstár felé tör-
ténõ jelentésérõl.

(4) A fizetésre kötelezett szerv vezetõje köteles a hosszú
távú kötelezettségvállalás alapját jelentõ szerzõdést a
megkötését követõ 15 napon belül a kincstárnak és a költ-
ségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének be-
jelenteni.

(5) A (3) és (4) bekezdések szerinti bejelentési kötele-
zettség elmulasztása esetén a bejelentési kötelezettséget
elmulasztó szervnek megnövelt átutalási díjat kell fizetnie,
amely a kincstár bevételét képezi.

(6) Az (5) bekezdés szerinti átutalási díj megnövelésé-
nek mértéke a hosszú távú kötelezettségvállalás összérté-
kétõl, a kifizetésig hátralévõ idõtõl, továbbá késedelmes
bejelentés esetén a késedelem mértékétõl függ, de leg-
alább 10,0 ezer forint, legfeljebb 1,0 millió forint. Az így
megnövelt átutalási díj megállapításának és rendezésének
részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(7) A költségvetési törvényjavaslat, illetve a zárszám-
adási törvényjavaslat benyújtásakor a Kormány tájékoz-
tatni köteles az Országgyûlést a hosszú távú kötelezettség-
vállalások állományáról a fejezetek és a várható kifizeté-
sek éve szerinti bontásban.”

(3) Az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekbõl tá-
mogatás – a 12. § (4) bekezdésében foglalt támogatás (ide
nem értve a humán szolgáltatások nem állami fenntartói
által igényelt támogatásokat) kivételével – nem folyósítha-
tó, amíg a támogatás kedvezményezettjének adó-, járulék-,
illeték- vagy vámtartozása van. A támogatás iránti kérelem
benyújtója ezért a támogató által meghatározott határidõig
nyilatkozik arról, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vám-
tartozása nincsen, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tá-
mogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának iga-
zolását kérje a 18/C. § (13)–(15) bekezdésében meghatá-
rozott eljárásban, vagy közvetlenül az állami, önkormány-
zati adóhatóságtól és a vámhatóságtól. Az illetékfizetési
kötelezettség keletkezése szempontjából e hozzájárulás az
eljárás megindítása iránti kérelemnek minõsül azzal, hogy
az általános tételû eljárási illetéket azon adóhatóságok szá-
mára tekintettel kell leróni, amelyektõl hozzájárulás hiá-

nyában külön-külön igazolást kellene beszerezni a támo-
gatás folyósítása érdekében. Hozzájárulás hiányában a tá-
mogatás vagy az egyes támogatási részletek folyósítását
megelõzõen a támogatóhoz, az általa meghatározott határ-
idõig be kell nyújtani az állami adóhatóság, vámhatóság, a
székhely, illetõleg lakóhely szerinti önkormányzati adóha-
tóság 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a támo-
gatás kedvezményezettjének nála nyilvántartott adó-, járu-
lék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen.”

(4) Az Áht. 13/A. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) Ha a folyósított központi költségvetési támogatást
jogosulatlan igénybevétel vagy felhasználás miatt a jogo-
sult közigazgatási hatósági eljárásban követeli vissza és a
követelést a kötelezett határidõben nem teljesíti – és e tör-
vény alapján más módon nem hajtható be –, a követelés
köztartozásnak minõsül, melyet az állami adóhatóság
megkeresésre adók módjára hajt be.”

(5) Az Áht. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartás alrendszerei hiányának adóssá-
got növelõ rendezését, továbbá tartozásokat átvállalni, el-
engedni, visszatérítendõ támogatást vissza nem térítendõ
támogatássá átalakítani, illetve bármely más módon adós-
ságot növelõ újabb kötelezettséget vállalni kizárólag az
adott alrendszer költségvetése útján, elõirányzattal meg-
tervezve lehet. Az alapok adott évi hiányából a 18/B. §
(1) bekezdésének d) pontja szerint nyújtott megelõlegezé-
si, likviditási hitellel finanszírozott rész a központi költ-
ségvetés adósságát növeli.”

(6) Az Áht. 15/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„15/A. § (1) Az államháztartás alrendszereibõl nyújtott,
nem normatív, céljellegû, mûködési és fejlesztési támoga-
tások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára,
összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási
helyére vonatkozó adatokat a támogatást odaítélõ szerve-
zet vagy felügyeleti szervének hivatalos lapjában vagy
honlapján közzé kell tenni, legkésõbb a döntés meghozata-
lát követõ hatvanadik napig. Honlapon történõ közzététel
esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáfér-
hetõségét. Helyi önkormányzat esetében hivatalos lap
vagy honlap létesítése – e kötelezettség teljesítésével
összefüggésben – nem kötelezõ, a közzétételre ilyen eset-
ben a helyben szokásos módon kerül sor. Az állami, önkor-
mányzati támogatási programokról szóló jogszabályok
megállapíthatják a nyilvánosságra hozatal részletes szabá-
lyait, és hatvan napnál rövidebb határidõt is meghatároz-
hatnak.

(2) A közzétételre nem kerül sor, ha – az (1) bekezdés-
ben meghatározott határidõ elõtt – a támogatást visszavon-
ják vagy arról a kedvezményezett lemond. A közzététel
mellõzhetõ, ha törvény, kormányrendelet vagy önkor-
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mányzati rendelet kettõszázezer forint alatti támogatási
összegre – melyet adott költségvetési évben egybe kell
számítani – vonatkozóan ezt lehetõvé teszi. Az elkülönített
állami pénzalapokból nyújtott nem normatív, céljellegû,
mûködési és fejlesztési támogatásokra vonatkozó közzété-
teli kötelezettséget kormányrendeletben meghatározott
módon kell teljesíteni.”

(7) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A Kincstár feladatai különösen:]
„c) gondoskodik az állam által vállalt kezességek, ga-

ranciák, viszontgaranciák és nyújtott hitelek, az állam
nemzetközi pénzügyi és számviteli elszámolásainak, a
többéves kihatással járó pénzügyi kötelezettségvállalásai-
nak, az állam követeléseinek nyilvántartása, a kötelezett-
ségek teljesítése, követelések kezelése, visszterhes támo-
gatások visszafizetése jogszabályban meghatározott fel-
adatainak ellátásáról, valamint a központi költségvetés
108/A. §-ban részletezett külföldi követeléseinek nyilván-
tartásáról, dokumentálásáról, a követelések állományát
rögzítõ számlák vezetésérõl és az ezekrõl szóló negyed-
évenkénti összegzõ kimutatás elkészítésérõl;”

(8) Az Áht. 18/B. §-a (1) bekezdésének zs)–x) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kincstár feladatai különösen:]
„zs) a kincstári egységes számla terhére, annak forrá-

saiból – jogszabályban meghatározott feltételekkel – ka-
matmentes megelõlegezési, likviditási hitelt nyújthat az
Európai Mezõgazdasági Garancia Alaptól érkezõ – jog-
szabályban meghatározott – egységes területalapú, és
más közvetlen kifizetések, valamint piaci támogatások,
intervenciós intézkedésekbõl eredõ kifizetések, továbbá
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap által fi-
nanszírozott vidékfejlesztési támogatások – ide nem ért-
ve az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot –
céljaira történõ kifizetések teljesítéséhez a támogatások
kezelésére létrehozott és akkreditált szervnek (kifizetõ
ügynökség);

x) a kincstári egységes számla terhére, annak forrásai-
ból kamatmentes megelõlegezési, likviditási hitelt nyújt-
hat az Európai Unió részére történõ cukor-, izoglükóz- és
inulinilleték (a továbbiakban: cukorilleték) fizetési kötele-
zettség teljesítésére a mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szervnek.”

(9) Az Áht. 18/B. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) A kincstár az ügyfelektõl érkezõ, a jogszabályi elõ-
írásoknak meg nem felelõ megbízások és rendelkezések
teljesítését a megbízás, illetve a rendelkezés kezdeménye-
zõjének értesítése mellett visszautasítja.”

(10) Az Áht. 18/B. §-a a következõ (9)–(10) bekezdés-
sel egészül ki:

„(9) A kincstár az (1) bekezdés p) pontja szerinti felada-
tai ellátásához az a) pont szerinti nyilvántartások adatait is
felhasználja. Amennyiben a kötelezettségvállalás bejelen-
tés kifizetésre vonatkozó adatai nem a bejelentésnek meg-
felelõen teljesülnek, a kincstár rendelkezésre állási díjat
számít fel kormányrendeletben szabályozott módon.

(10) A kincstár az (1) bekezdés a) és g) pontjában, vala-
mint a (8) bekezdésben foglalt feladatai ellátása érdekében
jogosult a központi költségvetésbõl folyósított normatívák
igénylése elbírálásához szükséges, az egyes normatívák
igénylését megalapozó, a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott egyedi azonosítókat és személyes adatokat
kezelni. E személyes adatokat az egyes költségvetési éve-
ket lezáró zárszámadásról szóló törvény hatálybalépésé-
nek napjáig jogosult kezelni.”

(11) Az Áht. 24. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A költségvetési szerv vezetõje a (2) bekezdésben
meghatározott kiemelt elõirányzatok között saját hatás-
körben – a felügyeletét ellátó szerv és a kincstár egyidejû
tájékoztatása mellett – az elemi költségvetésében jóvá-
hagyott összeghez képest átcsoportosítást hajthat végre

a) a mûködési költségvetés kiemelt elõirányzatai kö-
zött,

b) a felhalmozási költségvetés kiemelt elõirányzatai
között,

c) a mûködési és felhalmozási költségvetés kiemelt
elõirányzatai között,

d) a kölcsönök elõirányzat-csoport terhére, illetve ja-
vára.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosítások nem irá-
nyulhatnak a személyi juttatások elõirányzatának növelé-
sére. A felújítás elõirányzatát – az államháztartásért felelõs
miniszter egyetértésével – a fejezet felügyeletét ellátó
szerv csökkentheti a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervnél – a személyi juttatások kivételével – a mûködési
költségvetés javára. E rendelkezés a felsõoktatási intézmé-
nyekre nem vonatkozik.”

(12) Az Áht. 24. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A személyi juttatások elõirányzatának növelése a
munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatának megfelelõ
mértékû növelésével együttesen hajtható végre, kivéve, ha
a költségvetési szerv a kincstár részére nyilatkozik arról,
hogy a munkaadókat terhelõ járulékok növelése nélkül
éves fizetési kötelezettségének eleget tud tenni. A költség-
vetési szerv szakmai alapfeladata keretében szellemi tevé-
kenység szerzõdéssel, számla ellenében történõ igénybe-
vételére a dologi kiadások között elkülönítetten megterve-
zett összeg csak a személyi juttatások egyidejû átcsoporto-
sításával növelhetõ.”
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(13) Az Áht. 24. §-ának (11)–(12) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(11) A fejezeti kezelésû elõirányzatok címen belül – a
fejezeti tartalék kivételével – az alcímek, jogcímcsopor-
tok, illetve jogcímek közötti átcsoportosításra csak a költ-
ségvetési törvény felhatalmazása alapján kerülhet sor.

(12) A fejezeti kezelésû elõirányzatok a fejezeti egyen-
súlyi tartalék kivételével

a) fejezeten belül az (1) bekezdésben foglalt címekhez,
b) más fejezethez tartozó címekhez, alcímekhez

az elõirányzat céljának, rendeltetésének megfelelõen, a
törvényi kiemelt elõirányzatokra is kiterjedõen – a Kor-
mány rendeletében meghatározott módon, elõirány-
zat-módosítással – a fejezet felügyeletét ellátó szerv(ek)
hatáskörében – a b) pont szerinti esetben a fejezetek fel-
ügyeletét ellátó szervek vezetõinek megállapodása alap-
ján – csoportosíthatók át.”

(14) Az Áht. 26. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az általános tartalékból elszámolási, valamint
visszatérítési kötelezettséggel nyújtott támogatás össze-
gét, illetve annak fel nem használt részét az Egyéb vegyes
bevételek számlára kell befizetni, amellyel az adott évi ál-
talános tartalék és vegyes bevételek elõirányzatát a Kor-
mány megnövelheti.”

(15) Az Áht. 31. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyûlés a költségvetési törvényben meg-
határozza a helyi önkormányzatok központilag szabályo-
zott adókból, illetékekbõl származó részesedését, a helyi
önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok
normatív központi költségvetési hozzájárulásai címeit és
összegét, a helyi önkormányzatoknak és a helyi kisebbségi
önkormányzatoknak juttatandó fejlesztési célú támogatá-
sokat, valamint megállapítja a helyi önkormányzatokat, il-
letve a helyi kisebbségi önkormányzatokat megilletõ – az
államháztartás alrendszereit megilletõ kötelezettségek be-
számításával (nettó módon) finanszírozott – támogatások
elosztási és folyósítási rendjét.”

(16) Az Áht. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„33. § (1) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt,
hogy a központi költségvetés terhére

a) a költségvetési törvényben meghatározott mértéke-
ken belül, nyilvános határozatban egyedi állami kezessé-
get, egyedi állami garanciát, illetve egyedi viszontgaran-
ciát vállaljon;

b) a nemzetközi fejlesztési intézményekkel kötendõ
hitelszerzõdéseknél összegszerû korlátozás nélkül egye-
di állami kezességet, illetve egyedi állami garanciát vál-
laljon.

(2) Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt, hogy
külföldi székhelyû hitelintézetek és nemzetközi fejlesztési

intézmények, mint jogosultak javára vállalt állami kezes-
ségvállalási, állami garanciavállalási szerzõdés alapján a
külföldi jognak alávesse magát.

(3) A Kormány egyedi állami kezességet, illetve egyedi
állami garanciát hitel- és kölcsönfelvételhez vagy köt-
vénykibocsátáshoz vállalhat.

(4) Az egyedi állami kezességvállalás a Ptk. 274. §
(1) bekezdése szerinti egyszerû kezesség. A Kormány ettõl
határozatában indokolt esetben eltérhet.

(5) Az egyedi és jogszabályi állami kezesség, állami ga-
ranciavállalás feltétele, hogy a hitel-, kölcsönfelvevõnek,
kötvénykibocsátónak (a továbbiakban: kötelezett) ne
legyen korábbi állami kezesség, állami garancia, illetve
viszontgarancia beváltásából az állammal szemben fenn-
álló tartozása, valamint a kötelezett ne álljon csõd-, felszá-
molási, adósságrendezési eljárás vagy végelszámolás
alatt.

(6) A Kormány abban az esetben vállalhat egyedi állami
kezességet, állami garanciát, ha a hitel, a kölcsön vagy a
kötvény visszafizetése a kötelezett pénzügyi helyzetére
vonatkozó információk (különösen pénzügyi, számviteli
kimutatások és elõrejelzések) alapján, illetõleg a rendelke-
zésre álló további fedezetekre tekintettel – az állami kezes-
ség, állami garancia beváltása, egyéb állami többlet-támo-
gatás nélkül – kellõen biztosított.

(7) Az egyedi állami kezesség, állami garanciavállalás
feltétele kezességi, illetõleg garanciavállalási díj kiköté-
se. Az Országgyûlés az állami kezesség vállalásáról, álla-
mi garanciavállalásról szóló törvényben, a Kormány az
állami kezesség vállalásáról, állami garancia vállalásáról
szóló határozatában a díj megfizetésétõl indokolt esetben
eltekinthet, vagy azt alacsonyabb mértékben állapíthatja
meg.

(8) A Kormány az egyedi állami kezesség vállalásáról,
állami garancia vállalásáról szóló határozatában a körül-
mények mérlegelése alapján elõírhatja, hogy az állami ke-
zesség, illetve állami garancia útján szerzett pénzeszkö-
zökbõl végrehajtott beszerzésekre a közbeszerzésekrõl
szóló törvény szabályait kell alkalmazni. A közbeszerzési
eljárás alkalmazását el kell rendelni, ha

a) az állami kezességgel, állami garanciával érintett be-
szerzés egyébként a közbeszerzési törvény tárgyi hatálya
alá tartozik, vagy

b) a kezesség, garancia mértéke eléri vagy meghaladja
a nemzeti közbeszerzési értékhatárt és a Kormány készfi-
zetõ állami kezességet vagy állami garanciát vállal.

(9) Az egyedi állami kezességre, állami garanciára vo-
natkozó megállapodásokat az államháztartásért felelõs
miniszter vagy az általa felhatalmazott személy írja alá,
és azokat havonta megküldi az Állami Számvevõszék-
nek.
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(10) Az egyedi viszontgarancia vállalására az egyedi ál-
lami kezességre, állami garanciára vonatkozó rendelkezé-
seket kell értelemszerûen alkalmazni, az e törvényben
meghatározott eltérésekkel.

(11) Jogszabályi állami kezességet, állami garanciát, il-
letve jogszabályi viszontgaranciát csak törvényben lehet
vállalni, részletes szabályait e törvény felhatalmazása
alapján a Kormány rendeletben állapítja meg.

(12) Jogszabályi állami kezesség, állami garancia válla-
lásánál a díj kikötésének kötelezettségérõl, a díj mértéké-
rõl, illetve a díjfizetés csökkentésérõl vagy mellõzésérõl a
(11) bekezdés szerinti törvényben kell rendelkezni.

(13) Az egyedi és jogszabályi állami kezesség-, illetve
állami garanciavállalások alapján a központi költségvetés
által kifizetett összeg – törvény eltérõ rendelkezése hiá-
nyában – a tartozás eredeti kötelezettjének állammal szem-
beni tartozásává válik, és azt adók módjára kell behajtani.
Az adók módjára behajtandó tartozás elõírása, nyilvántar-
tása és végrehajtása az állami adóhatóság feladata.

(14) Az egyedi és jogszabályi viszontgarancia alapján a
központi költségvetés által kifizetett összeg behajtása
annak a jogi személynek a feladata, amely a viszontgaran-
cia alapjául szolgáló kezességet, garanciát nyújtja
(a továbbiakban: garantõr szervezet). A garantõr szervezet
a követelés behajtásából származó – külön jogszabályban
meghatározott költségekkel csökkentett – bevételt a költ-
ségvetési törvényben meghatározott viszontgarancia ará-
nyában köteles a központi költségvetés részére befizetni.
Amennyiben a garantõr szervezet e kötelezettségének nem
tesz eleget, a költségvetésnek meg nem fizetett összeg a
garantõr szervezetnek állammal szembeni tartozásává vá-
lik, és azt adók módjára kell behajtani. Az adók módjára
behajtandó tartozás elõírása, nyilvántartása és végrehajtá-
sa az állami adóhatóság feladata.

(15) Az Állam nevében, a Kormány határozatában meg-
jelölt kedvezményezettel és az ott meghatározott feltéte-
lekkel, az államháztartásért felelõs miniszter törvényben
meghatározott esetekben jogi személlyel árfolyam-fedeze-
ti megállapodást köthet. Az árfolyam-fedezeti megállapo-
dás vállalására az (5) bekezdés rendelkezéseit értelemsze-
rûen alkalmazni kell.”

(17) Az Áht. 33/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„33/A. § (1) Az Országgyûlés a 33/D. §-nak megfelelõ
állami kötelezettségvállalások alapján várható fizetési kö-
telezettségek fedezetére a költségvetési törvényben elõ-
irányzatokat hagy jóvá.

(2) A költségvetési törvényben meg kell határozni:
a) a Kormány által vállalható egyedi állami kezesség,

állami garancia mértékének felsõ határát;
b) az egyedi viszontgarancia állományának felsõ hatá-

rát;
c) a jogszabályi állami kezességvállalásból, állami ga-

ranciavállalásból és jogszabályi viszontgarancia-vállalás-

ból eredõ állami kötelezettségek állományának felsõ hatá-
rát vagy a garantõr szervezet kifizetéseihez viszonyított
arányát;

d) a garantõr szervezet által vállalható, viszontgaran-
ciával biztosított kezesség, garancia állományának felsõ
határát;

e) az árfolyam-fedezeti megállapodásból eredõ állami
kötelezettségek állományának felsõ határát.

(3) A Kormány határozata szerinti egyedi állami kezes-
ség, állami garancia, egyedi viszontgarancia és árfo-
lyam-fedezeti megállapodás vállalását a kormányhatáro-
zat kihirdetésének évére vonatkozó költségvetési törvény-
ben meghatározott mértékek terhére kell elszámolni.

(4) A jogszabályi állami kezesség, állami garancia és a
jogszabályi viszontgarancia vállalását az állami kötele-
zettség keletkezésének évére vonatkozó költségvetési tör-
vényben meghatározott mérték terhére kell elszámolni.

(5) A (2) bekezdés szerinti keretösszeget az állami köte-
lezettségvállalás évében lejáró állami kezesség, állami ga-
rancia, viszontgarancia és árfolyam-fedezeti megállapo-
dás az állami kötelezettség lejáratának napját követõen
nem terheli tovább.

(6) A (2) bekezdésben szereplõ állományok és mértékek
az állami kezességgel, állami garanciával, viszontgaran-
ciával biztosított kötelezettségvállalások, valamint az
árfolyam-fedezeti megállapodás által fedezett források
forintban számított állományának tõkeösszegére vonat-
koznak.

(7) Az egyedi állami kezességvállalási, illetve állami
garanciavállalási díj mértékének felsõ határát a költségve-
tési törvényben kell meghatározni.

(8) A költségvetés bevételeként a kezesség- és garancia-
díj költségvetési törvényben meghatározott felsõ határa
szerint számított díj összegét kell elszámolni.

(9) Az elengedett kezesség- és garanciavállalási díjak
összegét költségvetési kiadásként kell elszámolni. Elenge-
dett díjnak minõsül a költségvetési törvényben meghatáro-
zott felsõ határ szerinti és a ténylegesen kikötött kezesség-
vállalási, illetve garanciavállalási díj különbözete.

(10) A Kormány a zárszámadási törvényjavaslatban kö-
teles beszámolni az Országgyûlésnek a 33/D. §-nak meg-
felelõ állami kötelezettségvállalásokról, az azok alapján
teljesített kifizetésekrõl és az azokból származó megtérü-
lésekrõl.”

(18) Az Áht. a következõ 33/D. §-sal egészül ki:
„33/D. § E törvény alkalmazásában:
a) állami garancia: olyan önálló, a Magyar Állam nevé-

ben vállalt kötelezettség, amely alapján a Magyar Állam, a
központi költségvetés terhére, jogszabályban, illetve szer-
zõdésben meghatározott feltételek fennállása esetén,
amennyiben a kötelezett nem teljesít, a jogosultnak fize-
tést teljesít az elõzetesen rögzített összeghatárig;
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b) állami kezesség: a Ptk. szerinti kezességnek megfe-
lelõ járulékos, a Magyar Állam nevében vállalt kötelezett-
ség;

c) egyedi állami kezesség, állami garancia: a Kormány
Magyar Közlönyben közzétett, nyilvános határozatában,
vagy az Országgyûlés által törvényben egyedileg megha-
tározott szerzõdéses kötelezettséghez vállalt állami kezes-
ség vagy állami garancia;

d) jogszabályi állami kezesség, állami garancia: jog-
szabályban meghatározott feltételek bekövetkezése ese-
tén, szerzõdéskötés vagy nyilatkozat kibocsátása nélkül
beálló állami kezesség, vagy állami garancia;

e) viszontgarancia: jogi személy részére, az általa vál-
lalt kezesség, illetve garancia érvényesítéséhez kapcsoló-
dó állami megtérítési kötelezettség;

f) egyedi viszontgarancia: a Kormány Magyar Köz-
lönyben közzétett, nyilvános határozatában vállalt állami
viszontgarancia;

g) jogszabályi viszontgarancia: jogszabályban megha-
tározott feltételek bekövetkezése esetén, szerzõdéskötés
vagy nyilatkozat kibocsátása nélkül beálló viszontgaran-
cia;

h) árfolyam-fedezeti megállapodás: jogi személy által
felvett, éven túli lejáratú devizahitelen, devizakölcsönön
vagy az általa kibocsátott éven túli lejáratú devizakötvé-
nyen alapuló, euróra átszámított fizetési kötelezettségbõl
eredõ, a magyar törvényes fizetõeszközzel szembeni árfo-
lyamkockázat csökkentésére a Magyar Állammal kötendõ
ügylet, melynek nyereségét a jogi személy köteles befizet-
ni a központi költségvetésbe, a veszteséget pedig a köz-
ponti költségvetés megtéríti a részére;

i) kiállítási garancia: a 33/B. §-ban meghatározott kiál-
lítások rendezéséhez a Magyar Állam nevében vállalt szer-
zõdést biztosító önálló kötelezettség;

j) kiállítási viszontgarancia: a 33/B. §-ban meghatáro-
zott kiállítások rendezése érdekében a kiállító által kötött
biztosítási szerzõdéshez a Magyar Állam nevében vállalt
szerzõdést biztosító önálló kötelezettség;

k) nemzetközi fejlesztési intézmény: a Nemzetközi Új-
jáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD), az Európai Beruhá-
zási Bank (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési
Bank (EBRD), a német Újjáépítési és Hitelbank (KfW), az
Északi Beruházási Bank (NIB), valamint az Európa Ta-
nács Fejlesztési Bankja (CEB).”

(19) Az Áht. 35. §-a a következõ (2) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(2) A Kormány olyan éves költségvetési tör-
vényjavaslatot köteles az Országgyûlés elé terjeszteni,
amely a 116. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatáro-
zott maastrichti elsõdleges egyenleg tekintetében többletet
biztosít.”

(20) Az Áht. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány jogosult – az irányítási és felügyeleti
jogkörébe nem tartozó fejezetek költségvetésébe tartozó
szervek kivételével – a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) és a fegy-
veres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati vi-
szonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) hatálya alá tartozó központi költségvetési szervek,
és ezek üzemeltetési, támogatás-lebonyolítási feladatait
ellátó költségvetési szervek létszámkeretének meghatáro-
zására.”

(21) Az Áht. 48. §-ának c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A pénzügyminiszter]
„c) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adós-

ságból eredõ kötelezettségek kezelésével, teljesítésével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, vala-
mint az államadósság és az államháztartási adósság számí-
tásáról és nyilvánosságra hozataláról;”

(22) Az Áht. 48. §-ának i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A pénzügyminiszter]
„i) nyilvántartást vezet a központi költségvetés terhére

vállalt kezességekrõl, garanciákról és viszontgaranciák-
ról; a hosszú távú kötelezettségvállalásokról; az állam
nemzetközi pénzügyi elszámolásairól; az állam követelé-
seirõl; a központi költségvetés bevételeit érintõ kedvezmé-
nyekrõl, kedvezmény jellegû mentességekrõl és bevétel-
átengedésekrõl;”

(23) Az Áht. 48. §-a a következõ t)–u) pontokkal egé-
szül ki:

[A pénzügyminiszter]
„t) részletes nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalási

felhatalmazásokról és az éves kifizetési keretek felhaszná-
lásáról,

u) a hosszú távú kötelezettségvállalásokkal kapcsola-
tos gazdasági hatékonysági számítások elvégzéséhez
módszertani segédanyagokat tesz közzé az általa vezetett
minisztérium hivatalos honlapján.”

(24) Az Áht. 49. §-ának f) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje – ha törvény
másként nem rendelkezik –]

„f) a Kormány rendeletében szabályozott módon gyako-
rolja a hatáskörébe utalt elõirányzat-módosítási, -átcso-
portosítási és -felhasználási jogköröket, ideértve a költség-
vetési címen belüli alcímek közötti – kiemelt elõirányza-
tok adott címre összesített elõirányzatát nem érintõ – át-
csoportosítást, a 24. § (4)–(5) és (11) bekezdésében foglalt
belsõ átcsoportosítást, a fejezeti általános tartalék felhasz-
nálását is, továbbá meghatározza a fejezeti kezelésû elõ-
irányzatok azon körét, amelybõl a határon túli magyar
nyelvû oktatási intézmények támogathatók;”
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(25) Az Áht. 64/A. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) A kincstár a rendelkezésre álló iratok és saját nyil-
vántartásai alapján, illetve a helyszínen az önkormányzat
év végi elszámolásának benyújtásáig megvizsgálhatja a
feladatmutatók alakulását, az igénylés megalapozottságát.
Amennyiben az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti fel-
hívásnak nem, vagy csak részben tett eleget, és az önkor-
mányzat adatszolgáltatása szerinti együttes összeg, vala-
mint a kincstár álláspontja szerinti együttes összeg közötti
eltérés meghaladja a 2%-ot, de legalább 1 millió Ft-ot,
helyszíni vizsgálatot végez. A vizsgálat eredményérõl a
kincstár külön jogszabályban meghatározott tartalmú
jegyzõkönyvet vesz föl. A jegyzõkönyvben a kincstár
szükséges esetben felhívja az önkormányzatot, hogy a kö-
vetkezõ elõirányzat-módosítási lehetõségnél az érvényes
feladatmutatóit módosítsa, illetve az elszámolásnál a
kincstár által javasolt adatokat érvényesítse.

(3) Amennyiben a helyi önkormányzat nem tesz eleget

a) az (1) bekezdés szerinti felhívásnak, és a felhívásban
szereplõ jogcímeknél az év végi elszámolás során visszafi-
zetési kötelezettsége és a (4) bekezdés alapján igénybevé-
teli kamatfizetési kötelezettsége keletkezik, a jogtalanul
igénybe vett elõirányzat, de legfeljebb a kincstár felhívá-
sában feltüntetett különbözet után – a (4) bekezdés szerinti
igénybevételi kamaton felül – jogcímenként kiegészítõ ka-
matot fizet. A kiegészítõ kamat mértéke a jegybanki alap-
kamat ötven százaléka,

b) a (2) bekezdésben foglalt felhívásnak, a kincstár ha-
tározatban állapítja meg az önkormányzat helyszíni vizs-
gálattal érintett feladatmutatóit és támogatási összegét. A
módosított támogatási összeg utalására a határozat jogerõ-
re emelkedését követõ hónapban esedékes nettó finanszí-
rozástól kezdõdõen kerül sor. A indokolatlanul igénybe
vett elõirányzat összege után a (4) bekezdés szerinti igény-
bevételi kamatfizetési kötelezettség terheli az önkormány-
zatot. Ezen eljárásra – az itt meghatározott eltérésekkel –
a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvényt, valamint a 64/D. § (4),
(9) és (10) bekezdését kell alkalmazni. Az igénybevételi
kamat mértékének megállapítása során a kincstár felhívá-
sában megjelölt elõirányzat-módosítási határidõt kell
figyelembe venni.

(4) A helyi önkormányzat igénybevételi kamatot fizet a
jogtalanul igényelt teljes elõirányzat után, ha az igényelt,
feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és
támogatások összege legalább 3 százalékkal meghaladja
az önkormányzatot ténylegesen megilletõ összeget. Az
igénybevételi kamat mértéke:

a) ha az önkormányzat a 64. § (5) bekezdés aa) pontja
szerinti idõpontig lemond az elõirányzatról, a jegybanki
alapkamat 25 százaléka,

b) ha a 64. § (5) bekezdés ab) pontja szerinti idõpontig
lemond az elõirányzatról, a jegybanki alapkamat 50 száza-
léka,

c) ha a 64. § (5) bekezdés ac) pontja szerinti idõpontig
lemond az elõirányzatról, a jegybanki alapkamat,

d) ha az év végi elszámolás során keletkezik visszafize-
tési kötelezettsége, illetve a jogtalan igénybevételt a kincs-
tár a 64/D. § szerinti felülvizsgálati eljárás keretében álla-
pítja meg, a jegybanki alapkamat 200 százaléka.

Amennyiben a jogtalan igénybevétel összege nem ha-
ladja meg az 500 ezer forintot, az egyébként irányadó ka-
matmérték 50 százalékát kell fizetni.”

(26) Az Áht. 64/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) A központi költségvetés a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelõ mértékû késedelmi kamatot fizet
a helyi önkormányzat részére a teljes eltérés után, ha – az
érdekkörében felmerülõ ok miatt – az általa idõarányosan
folyósított, normatív hozzájárulásokból és támogatások-
ból származó forrás legalább 3 százalékkal kevesebb a he-
lyi önkormányzatot ténylegesen megilletõ összegnél.”

(27) Az Áht. 64/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat a 64–64/A. §-ok hatálya alá
nem tartozó, központi költségvetésbõl származó, a Helyi
önkormányzatok támogatásai fejezetében szereplõ támo-
gatásokat a kincstár útján igényli. A kincstár – a támoga-
tásról szóló jogszabály, illetve tájékoztató alapulvételé-
vel – a rendelkezésére álló iratok, saját nyilvántartása, il-
letve helyszíni vizsgálat alapján szabályszerûségi szem-
pontból megvizsgálja a támogatási igényt, és szükség ese-
tén, jogszabályban meghatározott rövid határidõ kitûzésé-
vel hiánypótlásra, módosításra hívja fel az önkormányza-
tot. Amennyiben az önkormányzat a felhívásnak nem tesz
eleget, vagy nem megfelelõen teljesíti azt, a kincstár a tá-
mogatási igényt nem továbbítja az elbírálásra jogosult
szervnek és errõl értesíti az önkormányzatot.”

(28) Az Áht. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„66. § A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi
önkormányzattal történõ megállapodás alapján a helyi ki-
sebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó
szerve a költségvetési szervként mûködõ megyei önkor-
mányzati hivatal, (fõ)polgármesteri hivatal, körjegyzõség,
illetõleg a közös képviselõ-testület hivatala (a továbbiak-
ban együtt: önkormányzati hivatal). E feladatokat az ön-
kormányzati hivatal – az adott helyi önkormányzat és az
érintett helyi kisebbségi önkormányzatok megállapodása
alapján – több település helyi kisebbségi önkormányzata
számára is elláthatja. A megállapodásnak tartalmaznia kell
a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása végre-
hajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jo-
gosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is.”

(29) Az Áht. 80. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
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„80. § Az Országgyûlés döntéseinek megalapozásához,
továbbá a zárszámadás elkészítéséhez és az államháztartás
mérlegeinek összeállításához a helyi önkormányzat, vala-
mint költségvetési szervei évközi, év végi költségvetési
beszámolót és idõközi költségvetési és mérlegjelentést ké-
szít, melynek tartalmát külön jogszabály határozza meg.”

(30) Az Áht. 86. §-a a következõ (1) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosí-
tási Alap hiányának a központi költségvetés terhére tör-
ténõ elszámolását a zárszámadásban kell rendezni.”

(31) Az Áht. 86/B. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költ-
ségvetése címekre, alcímekre, jogcím-csoportokra, jogcí-
mekre, elõirányzat-csoportokra és kiemelt elõirányzatokra
tagozódik. Címet alkotnak a szabályozási szempontból
összetartozó elõirányzatok. Címként jelennek meg a mû-
ködési bevételek és kiadások, ezen belül alcímet alkotnak
a központi hivatali szervek, az igazgatási szervek és a köz-
ponti kezelésû elõirányzatok. A költségvetési törvényben
szereplõ címek címrendet képeznek. A címrend év közbe-
ni megváltoztatására e törvény 20. §-ában foglaltak az
irányadók.”

(32) Az Áht. 86/H. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A mûködési vagyon értékesítésébõl származó be-
vételt – amennyiben törvény másként nem rendelkezik – a
társadalombiztosítási költségvetési szervek fejlesztési cél-
ra az államháztartásért felelõs miniszter engedélye alapján
jogosultak felhasználni.”

(33) Az Áht. 91/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Az alapító a költségvetési szerv megszüntetésével
egyidejûleg kijelöli vagy a megszüntetés idõpontjáig meg-
alapítja azt a szervezetet, amely a megszûnõ költségvetési
szerv feladatait a továbbiakban ellátja.”

(34) Az Áht. 93. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv a jóváhagyott elõirányzato-
kon belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdál-
kodni. Fel nem használt kiadási elõirányzatát a költségve-
tési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.”

(35) Az Áht. 95. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A gazdálkodó szervezet alapításához, abban tagsá-
gi (részvényesi) jogviszony létesítéséhez, illetve részese-
dés szerzéséhez

a) központi költségvetési szerv és társadalombiztosítási
költségvetési szerv esetén a Kormány elõzetes engedélye,

b) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a he-
lyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás
költségvetési szerve esetén a többcélú kistérségi társulás
egyedi elõzetes engedélye,

c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
esetén a helyi kisebbségi önkormányzat egyedi elõzetes
engedélye,

d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv esetén az országos kisebbségi önkormányzat egyedi
elõzetes engedélye
szükséges.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti alapítás, illetve be-
folyásszerzés esetén az elõzetes engedélykérõ kormány-
elõterjesztésben be kell mutatni a gazdálkodó szervezet
alapításának, illetve az abban való részvételnek a – más
módon, illetve szervezeti formában el nem érhetõ – szük-
ségességét, gazdaságosságát és azt, hogy a piacra lépés
nem jár versenytorzító hatással, valamint a gazdálkodó
szervezet székhelyét, tagját (tagjait), szervezeti formáját,
feladatát, tevékenységi körét, továbbá a szervezet mûkö-
désének idõtartamát, ha a társaságot határozott idõre ala-
pítják.

(4) A központi költségvetési szerv a Kormány elõzetes
engedélyét köteles kérni a részvételével mûködõ gazdál-
kodó szervezetben való, a jegyzett tõke huszonöt százalé-
kát meghaladó – de legalább százmillió forintot elérõ –
tõkeemeléshez, továbbá az olyan tõkeszerkezet-változás-
hoz, amelynek következtében a többségi befolyása meg-
szûnik. A Kormány meghatározza azt is, hogy az így létre-
jövõ kisebbségi részesedés mely idõpontig, illetve milyen
feltétel bekövetkeztéig tartandó vagy tartható fenn.
Ugyancsak a Kormány elõzetes engedélye szükséges a
gazdálkodó szervezet végelszámolással történõ megszün-
tetéséhez vagy átalakulásához.”

(36) Az Áht. 95. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak a kutatás-fejlesz-
tésrõl és a technológiai innovációról szóló törvény szerinti
hasznosító vállalkozás létrehozása, illetve gazdasági társa-
ságban e célból történõ tagsági (részvényesi) jogviszony
létesítése, illetve részesedés szerzése esetén nem alkalma-
zandók.”

(37) Az Áht. 101. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben tárgyévben a helyi önkormányzat a
számára jóváhagyott címzett, illetve céltámogatás

a) tárgyévben igénybe vett összegérõl, vagy annak egy
részérõl lemond, azt visszafizeti, illetve a helyi önkor-
mányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény rendelkezései alapján elvo-
násra kerül,

b) tárgyévet megelõzõen igénybe vett összegét, vagy
egy részét visszafizeti,
az így felszabaduló elõirányzat a mûködésképtelenné vált
helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatás, valamint az
éves költségvetési törvényben meghatározott vis maior
tartalék elõirányzatát növeli. A címzett és céltámogatásra,
valamint a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior
feladataira elõirányzott állami támogatásnak a tárgyévet
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megelõzõ évek maradványaiból a tárgyévben igénybe vett
összegével a központi költségvetésben megtervezett
tárgyévi ilyen célú elõirányzatot meg kell növelni.”

(38) Az Áht. 101. §-ának (10) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(10) Amennyiben a fejlesztési támogatásban részesülõ
helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv közvet-
lenül, vagy más szervezet (pl. alapítvány, költségvetési
szerv, illetve gazdasági társaság stb.) útján közvetve a be-
ruházás megvalósítására tekintettel a kivitelezést végzõ
szervezettõl vagy alvállalkozójától (pl. közterület-haszná-
lati díj, földterület-, épület-, irodatechnikai berendezés,
felvonulási terület bérlet, adás-vétel, végleges vagy öt
éven túl visszatérítendõ ideiglenes pénzeszközátadás stb.
jogcímen) bevételhez jut, úgy az e bevétel összegére jutó
arányos állami támogatást vissza kell fizetni a központi
költségvetésbe.”

(39) Az Áht. 101. §-a a következõ (11) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(11) Az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelõs
szerv a gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoporton belül,
a költségvetési törvényben meghatározott jogcímeken ki-
adásként elszámolja az egészségügyi szolgáltatókat külön
jogszabály szerint megilletõ támogatást.”

(40) Az Áht. 102. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A kincstári körbe tartozó költségvetési szerv részé-
re a központi költségvetési támogatás rendelkezésre bo-
csátása elõirányzat-felhasználási keret nyitása útján törté-
nik.

a) Az elõirányzat-felhasználási keretet a jóváhagyott
költségvetésben megállapított kiadási és bevételi elõirány-
zatok különbözeteként, a személyi juttatásokat, valamint
egyéb kifizetéseket terhelõ, illetve azokkal összefüggés-
ben felmerülõ és az államháztartás alrendszereit megilletõ
kötelezettségek (szja-elõleg, nyugdíjjárulék, egészségbiz-
tosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, társadalom-
biztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói szolidari-
tási járulék), valamint egyéb, az államháztartás alrendsze-
reit megilletõ, jogszabályban meghatározott közterhek és a
magán-nyugdíjpénztári tagdíj beszámításával csökkentett
összegben a Kormány rendeletében szabályozott módon
kell meghatározni.

b) Az a) pontban foglalt kötelezettségek teljesítését a
kincstár végzi. A teljesítés érdekében a kincstár megterheli
a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv számláját az
általa teljesített kötelezettségek azon összegével, mely az
a) pont szerinti keretbõl nem volt levonható.”

(41) Az Áht. 102. §-ának (14) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(14) Az államháztartás alrendszereibe tartozó költség-
vetési szervek, valamint azon szervek, amelyeknek illet-
ményszámfejtése a kincstárral kötött megállapodás alap-
ján történik, személyi juttatásokat és egyéb kifizetéseket
terhelõ, illetve azokkal összefüggésben felmerülõ és az ál-

lami adóhatóság felé teljesítendõ kötelezettségüket – a he-
lyi önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó költ-
ségvetési szerv a rá vonatkozó külön jogszabályok figye-
lembevételével – minden hónap 20-áig teljesítik.”

(42) Az Áht. 109/A. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A kincstári vagyon tulajdonjogának átruházásából
(a továbbiakban: értékesítés) származó, az értékesítés iga-
zolt költségeit meghaladó bevétel – ha törvény vagy va-
gyonkezelés körében történõ értékesítés esetén kormány-
rendelet másként nem rendelkezik – a központi költségve-
tés központosított bevételét képezi.

(4) A központi költségvetési szerv vagyonkezelésében
lévõ ingatlan értékesítésébõl származó bevétel fejlesztési
célokra történõ felhasználását – kormányrendeletben sza-
bályozottak szerint – az államháztartásért felelõs miniszter
engedélyezheti.”

(43) Az Áht. 109/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) A központi költségvetési szervek – a társadalom-
biztosítási költségvetési szervek kivételével – a vagyonke-
zelésükben lévõ és központi költségvetési szerv elhelyezé-
sét közvetlenül nem szolgáló vagy jogszabályban megha-
tározott állami feladat ellátásához nem használt ingatlano-
kat – beleértve a tartósan bérbe adott helyiségeket is – kö-
telesek felajánlani a kincstári vagyon kezeléséért felelõs
szervnek más állami feladat ellátása vagy az ahhoz szüksé-
ges források biztosítása, illetve a helyi önkormányzatok
részére történõ tulajdonba adás elõkészítése érdekében.
Az ingatlan értékesítésének kezdeményezése, illetve a tar-
tós bérbeadás felajánlásnak minõsül, amely nem vonható
vissza.”

(44) Az Áht. 109/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:

„(8) Az egyes központi költségvetési szervek megfelelõ
– az ellátott állami feladathoz és az alkalmazotti létszám-
hoz igazodó – elhelyezésének megszervezése – a Magyar
Honvédség szervezeteinek kivételével – a kincstári va-
gyon kezeléséért felelõs szerv feladata. A Kormány rende-
letben határozza meg azon – kincstári vagyon létrejöttét
eredményezõ, valamely ingatlan használati jogának bár-
mely jogcímen történõ megszerzésére vonatkozó, illetve
kincstári vagyon hasznosítását célzó – jogügyletek körét,
amelyhez a központi költségvetési szervek a kincstári va-
gyon kezeléséért felelõs szerv elõzetes jóváhagyását köte-
lesek kérni.”

(45) Az Áht. 109/D. §-ának (3) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[Kincstári vagyon a következõ eljárásokkal értékesít-
hetõ:]

„e) tõzsdei értékesítésre adott megbízás a 108. § (1) be-
kezdés g) pontjában meghatározott vagyonelemek tekinte-
tében.”
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(46) Az Áht. 109/D. §-a a következõ (7)–(12) bekezdé-
sekkel egészül ki:

„(7) A (3) bekezdés, valamint a 108. § (1) bekezdésének
alkalmazásakor nyilvános pályázatnak minõsül az az épí-
tési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás is, amely-
nek ellenértékét – részben vagy egészben – kincstári va-
gyonba tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházása ké-
pezi.

(8) A (7) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást az a
központi költségvetési szerv indíthat, amely az érintett,
kincstári vagyonba tartozó ingatlan értékesítésére vonat-
kozó érvényes jóváhagyással és megbízással rendelkezik.
Az ajánlatkérõ központi költségvetési szervnek a 109/A. §
(4) bekezdése szerinti miniszteri engedélyt a közbeszerzé-
si eljárás megindítása elõtt be kell szereznie. A kincstári
vagyon értékesítésére vonatkozó további szabályokat az
ilyen közbeszerzési eljárás során nem kell alkalmazni.

(9) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben
rögzíteni kell, hogy az ajánlattevõ ajánlatában köteles
megjelölni

a) az építési beruházás ellenszolgáltatásának teljes ér-
tékét, valamint

b) azt az összeget, amellyel az a) pontban szereplõ érté-
ket – a kincstári vagyonba tartozó ingatlan tulajdonjogá-
nak átruházása miatt – csökkenti (beszámítási érték).

(10) A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok
– a Kbt. 57. §-a (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti
bírálati szempont alapján történõ – elbírálása során az el-
lenszolgáltatás meghatározása a (9) bekezdés a) és
b) pontjában szereplõ értékek egyenlegét alapul véve tör-
ténik.

(11) A Kbt. 92. §-ának c) pontjában meghatározott eset-
nek minõsül, ha a (9) bekezdés b) pontjában meghatározott
érték egyik ajánlatban sem éri el a kincstári vagyonba tar-
tozó ingatlan – a 109/K. § (1) és (2) bekezdése szerinti jó-
váhagyáshoz készült értékbecslésben szereplõ – becsült
forgalmi értékét.

(12) A nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõdésnek bizto-
sítania kell, hogy a kincstári vagyonba tartozó ingatlan tu-
lajdonjoga a beruházóra csak akkor száll át, ha a beruházás
eredményeként létrejött épület birtokba adása és tulajdon-
jogának a Magyar Állam javára való jogerõs bejegyzése
megtörtént.”

(47) Az Áht. 109/F. §-ának (6) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti vagyonkezelõi jogot, illet-
ve a kijelölést a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv
– különösen, ha az adott vagyontárgy más állami feladat
ellátásához vagy azt biztosító források megteremtéséhez
szükséges – visszavonhatja. A visszavonás elõtt a kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szerv köteles kikérni a vagyon-
kezelõ felügyeletét ellátó szerv vezetõjének véleményét. A
felügyeleti szerv vezetõje véleményezési jogát a kincstári
vagyon kezeléséért felelõs szerv erre vonatkozó felhívásá-
nak kézhezvételétõl számított 15 napon belül gyakorol-
hatja.”

(48) Az Áht. a következõ 109/L. §-sal egészül ki:
„109/L. § A külön jogszabályban meghatározott lakás-

építési kedvezménnyel, fiatalok otthonteremtési támoga-
tásával és a megelõlegezõ kölcsönnel összefüggésben az
állam javára jelzálogjogot és annak biztosítására szolgáló
elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyezni.”

(49) Az Áht. 110–112. §-ai helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„110. § (1) E törvény alkalmazásában adósság a hitelvi-
szonyon alapuló fizetési kötelezettség.

(2) Az államadósság a központi költségvetés, az elkülö-
nített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénz-
ügyi alapjainak együttes adóssága.

(3) A helyi önkormányzati adósság a helyi és helyi ki-
sebbségi önkormányzatokat együttesen terhelõ adósság,
amelynek számításakor az egyes önkormányzatok egy-
mással szembeni adósságát konszolidálni kell.

(4) Az államháztartás adóssága az államadósság és a he-
lyi önkormányzati adósság együttes értéke.

(5) Az államháztartás adóssága, illetve az államadósság
értékének számításakor az alrendszerek egymással szem-
beni adósságát konszolidálni kell.

(6) A maastrichti adósságmutató az Európai Közösséget
létrehozó szerzõdéshez csatolt, a túlzott hiány esetén kö-
vetendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról
szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet
szerint jelentendõ adósságmutató.

111. § (1) A központi költségvetés adósságából eredõ
kötelezettségek kezeléséért, teljesítéséért és nyilvántartá-
sáért az államháztartásért felelõs miniszter felelõs.

(2) Az elkülönített állami pénzalapok, a társadalombiz-
tosítás pénzügyi alapjai és a helyi önkormányzatok az õket
terhelõ adósságból eredõ kötelezettségek kezeléséért, tel-
jesítéséért és nyilvántartásáért önállóan felelõsek.

112. § Az államháztartásért felelõs miniszter köteles az
államadósságot és az államháztartási adósságot alrendsze-
renként és konszolidáltan rendszeresen, de legalább ne-
gyedévente – kormányrendeletben meghatározottak sze-
rint – nyilvánosságra hozni. Az államháztartásért felelõs
miniszter e feladatának ellátásához az önkormányzatok
kormányrendeletben meghatározott módon, idõközönként
és tartalommal adatot szolgáltatnak.”

(50) Az Áht. 113/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartásért felelõs miniszter az ÁKK Rt.
útján

a) az éves költségvetési törvény alapján a 18/B. §
(1) bekezdésének p) pontja szerinti elõrejelzés figye-
lembevételével gondoskodik a központi költségvetés fize-
tõképességének fenntartásáról;

b) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adós-
ság, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközei-
nek kezelésérõl;
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c) nyilvántartja a központi költségvetést terhelõ adós-
ságot.

(2) E feladatkörében az ÁKK Rt.
a) elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú

finanszírozási tervét, kidolgozza az államadósság finan-
szírozási stratégiáját;

b) a költségvetési törvény keretében szervezi a közpon-
ti költségvetés adósságát képezõ állampapír-kibocsátáso-
kat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat;

c) gondoskodik a központi költségvetést terhelõ adós-
ság terheinek kifizetésérõl;

d) szervezi a másodlagos állampapírpiacot;
e) a másodlagos állampapírpiacon értékpapír-mûvele-

teket végez, állampapírokat ad el, vásárol és kölcsönöz, re-
póügyleteket köt, valamint a központi költségvetést terhe-
lõ adósság kezelése körében az árfolyam- és kamatkocká-
zat csökkentése érdekében azonnali és határidõs, valamint
fedezeti ügyleteket köt, továbbá értékpapír- és letétkezelé-
si feladatokat lát el;

f) elemzi a központi költségvetést terhelõ adósságszol-
gálat és állampapírpiac folyamatait;

g) közremûködik az államháztartási adósság számítá-
sában, a 112. § szerinti kormányrendeletnek megfelelõen
tájékoztat az államadósság és az államháztartási adósság
alakulásáról és az állampapírpiac folyamatairól;

h) az állam által garantált értékpapírok kibocsátásával,
hitelek felvételével és kezelésével kapcsolatos feladatokat
láthat el;

i) véleményezi az egyedi állami kezességvállalás, ga-
ranciavállalás mellett nyújtott hitelek és kibocsátott kötvé-
nyek feltételeit;

j) hitel-betét mûveleteket végez;
k) közremûködik az állami kezesség, garancia melletti

hitel- és kölcsönfelvétellel, illetve hitelviszonyt megteste-
sítõ értékpapír kibocsátással kapcsolatos feladatok ellátá-
sában. Az ÁKK Rt. a közremûködésért a központi költség-
vetés terhére díjazásban részesül. A díj mértéke az alap-
ügyben szereplõ tõke összegének legfeljebb 0,025 száza-
léka. Az ÁKK Rt. e feladatainak és díjazásának részletes
szabályait a Kormány rendeletben határozza meg;

l) közremûködhet az állam többségi tulajdonában álló
gazdálkodó szervezet hitelfelvételével, kölcsönfelvételé-
vel, illetve hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírjának ki-
bocsátásával kapcsolatos feladatok ellátásában, melyért a
gazdálkodó szervezettõl a k) pontban meghatározott mér-
tékû díjra jogosult.”

(51) Az Áht. 116. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„116. § (1) Az Országgyûlés részére az állami költség-
vetés tárgyalásakor tájékoztatásul a következõ mérlegeket
és kimutatásokat kell bemutatni:

1. az államháztartás bevételeit és kiadásait (a továb-
biakban: költségvetési mérleg)

a) alrendszerenként és összevontan,
b) közgazdasági és funkcionális tagolásban;

2. az államháztartás alrendszerei költségvetési egyen-
legének (többletének vagy hiányának) összefüggését és
kapcsolatát az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló
jegyzõkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i
3605/93/EK tanácsi rendelet szerint jelentendõ mutatóval:
a kormányzati szektor hiányával (maastrichti deficitmuta-
tó), illetve az ugyanott meghatározott kamatkiadásokat
figyelmen kívül hagyó elsõdleges egyenlegmutatóval
(maastrichti elsõdleges egyenlegmutató);

3. a központi költségvetés adóbevételeiben érvénye-
sülõ közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adó-
kedvezményeket) tartalmazó kimutatást adónemenként.

(2) Az Országgyûlés részére zárszámadáskor tájékozta-
tásul a következõ mérlegeket és kimutatásokat kell bemu-
tatni:

1. az államháztartás költségvetési mérlegeit alrendsze-
renként és összevontan, közgazdasági és funkcionális ta-
golásban;

2. az államháztartás alrendszerei költségvetési egyen-
legének (többletének vagy hiányának) összefüggését és
kapcsolatát az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló
jegyzõkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i
3605/93/EK tanácsi rendelet szerint jelentendõ mutatóval:
a kormányzati szektor hiányával (maastrichti deficitmuta-
tó), illetve az ugyanott meghatározott kamatkiadásokat
figyelmen kívül hagyó elsõdleges egyenlegmutatóval
(maastrichti elsõdleges egyenlegmutató);

3. a központi költségvetés adóbevételeiben érvényesü-
lõ közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adóked-
vezményeket) tartalmazó kimutatást adónemenként;

4. az államháztartás könyvviteli mérlegeit alrendsze-
renként elkülönítetten;

5. az állami költségvetés finanszírozását bemutató
pénzforgalmi kimutatást;

6. az államháztartás adósságát instrumentumok, vala-
mint bel- és külföldi hitelezõk szerinti bontásban össze-
vontan és alrendszerenként;

7. a központi költségvetés adósságát instrumentumok,
bel- és külföldi hitelezõk, forint és deviza, valamint éven
belüli és éven túli lejárat szerinti bontásban;

8. a 110. §-ban meghatározott adósság-kategóriákat
összefüggéseikkel együtt;

9. a központi költségvetés által nyújtott hitelek állomá-
nyát instrumentumok, bel- és külföldi hitelfelvevõk, lejá-
rat szerinti bontásban.”

(52) Az Áht. 118. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„118. § (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének
elõterjesztésekor a képviselõ-testület részére tájékoztatá-
sul a következõ mérlegeket és kimutatásokat kell – szöve-
ges indokolással együtt – bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadá-
sát, elõirányzat felhasználási tervét,
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2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési
mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat
mérlegét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését
évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket,
adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

(2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának elõter-
jesztésekor a képviselõ-testület részére tájékoztatásul a
következõ mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges in-
dokolással együtt – bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadá-
sát, pénzeszközének változását,

2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott
tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési
mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat
mérlegét,

b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és kül-
földi hitelezõk szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást,
d) a többéves kihatással járó döntések számszerûsítését

évenkénti bontásban és összesítve,
e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket,

adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.”

(53) Az Áht. 124. §-a (2) bekezdésének e) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„e) az egyedi és jogszabályi állami kezesség, állami ga-
rancia, viszontgarancia és a kiállítási garancia, kiállítási
viszontgarancia elõkészítésének, beváltásának, nyilván-
tartásának és a kapcsolódó adatszolgáltatásnak részletes
szabályait;”

(54) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következõ
zsd)–zse) ponttal egészül ki:

[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben
állapítsa meg]

„zsd) a 18/B. § (9) bekezdése szerinti rendelkezésre ál-
lási díj alkalmazásának részletes szabályait;

zse) a 102. § (1) bekezdése szerint a kincstári körbe tar-
tozó költségvetési szerv részére a központi költségvetési
támogatás rendelkezésre bocsátásának részletes szabá-
lyait.”

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól
és azok 1993. évi költségvetésérõl szóló
1992. évi LXXXIV. törvény módosítása

2. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és
azok 1993. évi költségvetésérõl szóló – módosított – 1992.

évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 4. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nyugdíjbiztosítási Alap az öregségi nyugdíj, a
rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátarto-
zói nyugellátás, a tizenharmadik havi nyugdíj és az egy-
összegû méltányossági kifizetések fedezetére szolgál.”

(2) Az AT 4. §-a (3) bekezdésének c) pontja a következõ
3. és 4. pontokkal egészül ki:

[c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve]
„3. a Munkaerõpiaci Alap Start-kártya kiegészítése,
4. a korkedvezmény biztosítási járulék,”
(3) Az AT 4. §-a (3) bekezdésének f)–g) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:
[A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:]
„f) a központi költségvetési hozzájárulások, ideértve
1. a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási

díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülõk után
fizetett nyugdíjbiztosítási járulékot,

2. a magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulékki-
esés pótlására biztosított költségvetési támogatást,

3. a központi költségvetésben tervezett, az államháztar-
tásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 86. §-ának (10) bekezdése szerinti támogatást,

4. a központi költségvetésben tervezett, a korkedvez-
mény-biztosítási járulék címen átadott pénzeszközt;

g) a nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos, a
Nyugdíjbiztosítási Alapból fizetett – jogalap nélkül fel-
vett, vagy más ok miatt – visszatérült, bevételként elszá-
molt összeg, ideértve a minimum járulékalappal össze-
függõ külön adót,”

(4) Az AT 4. §-ának (3) bekezdése a következõ k) pont-
tal egészül ki:

[A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:]
„k) az Egészségbiztosítási Alapból az 5. § (1) bekezdé-

sének 2006. december 31-én hatályos a) pontjában megha-
tározott nyugellátások kiadásai, valamint az azokhoz kap-
csolódó posta- és egyéb költségek fedezetére átvett pénz-
eszköz.”

(5) Az AT 5. §-a (3) bekezdése c) pontjának 5. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:
c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve]
„5. a Munkaerõpiaci Alap Start-kártya kiegészítését,”

(6) Az AT 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja a következõ
6. alponttal egészül ki:

[A kiadások fedezetét a következõ bevételek képezik:
c) egyéb járulékok és hozzájárulások, ideértve]
„6. a minimum járulékalappal összefüggõ külön adót,”

A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény

módosítása

3. § (1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámoga-
tási rendszerérõl szóló – módosított – 1992. évi LXXXIX.
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törvény (a továbbiakban: Cct.) 1. § (3) bekezdésének elsõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját
– amelyet csak a 3. § (1) bekezdésben foglaltak figye-
lembevétele mellett lehet benyújtani – egyeztetnie kell a
szakminisztérium szakmai fejlesztési programjával.”

(2) A Cct. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A tárgyévet megelõzõ év december 15-éig – az or-
szággyûlési képviselõ-választás évében és az azt követõ
évben tárgyév február 28-ig – benyújtott, a feltételeknek
megfelelõ igénybejelentések javasolhatóak címzett támo-
gatásra, kivéve, ha az Országgyûlés a tárgyévet megelõzõ
évben döntött arról, hogy a tárgyévben nem indítható cím-
zett támogatással beruházás. A határidõ elmulasztása a
tárgyévi igény tekintetében jogvesztõ”

(3) A Cct. 11. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Közbeszerzési eljárás elmulasztása, továbbá a köz-
beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütközõ
módon megkötött szerzõdések semmisségének jogerõs bí-
rósági döntés általi megállapításának esetében

a) a területfejlesztésért és területrendezésért felelõs mi-
niszter a központi támogatás folyósításának megszünteté-
sét kezdeményezi a kincstárnál, továbbá elvonja a fel nem
használt támogatás elõirányzatát,

b) az önkormányzat köteles a felhasznált támogatást a
jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ mértékû ka-
mattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe a
jogerõs bírósági döntést követõ 8 napon belül.”

(4) A Cct. 14. §-ának (13) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(13) A 2007. évet megelõzõen kiegészítõ jegyzékben
jóváhagyott céltámogatással megvalósuló beruházásoknál
a tervezett befejezés egy évvel késõbbre módosul. Egye-
bekben, a kiegészítõ jegyzékben szereplõ beruházások
esetén a céltámogatás felhasználására vonatkozó feltételek
változatlanok.”

(5) A Cct. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetésbõl az önkormányzatot
megilletõ központi támogatást a kincstár folyósítja a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisz-
térium utalványozása alapján, az önkormányzat számlave-
zetõ bankján keresztül.”

(6) A Cct. 19. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A központi támogatással megvalósult létesítmény,
amelyet az önkormányzat tárgyi eszközként aktivált, csak
olyan gazdasági társaság vagy közhasznú társaság tulajdo-
nába kerülhet, amelyet kizárólag az érintett önkormányzat,
illetõleg önkormányzatok, vagy kizárólag önkormányza-
tok és/vagy az állam, vagy az önkormányzat és a kizáróla-
gosan a tulajdonában lévõ gazdasági társaság alapítottak,

és a beruházás befejezésének évét követõ tíz évig a gazda-
sági vagy közhasznú társaságnak többségi tulajdonosa(i)
az alapító(k) és amennyiben a tulajdonba adást külön jog-
szabály nem tiltja.”

(7) A Cct. 22. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„22. § A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy
a) a címzett és céltámogatás igénybejelentésének, dön-

tés-elõkészítésének és elszámolásának rendjét, a kincstár
finanszírozási, elszámolási és ellenõrzési feladatait,

b) a megvalósíthatósági tanulmány tartalmát és értéke-
lésének rendjét
rendeletben szabályozza.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása

4. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló – módosított – 1993. évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) a következõ 54/A. §-sal és azt megelõzõen a kö-
vetkezõ alcímmel egészül ki:

„Járulékfizetés alapjának igazolása

54/A. § (1) A települési önkormányzat polgármestere a
járulékfizetés alapjának meghatározása céljából kérelemre
hatósági bizonyítványt állít ki – a kérelmezõ saját és csa-
ládtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján – annak
a személynek, akinek a családjában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidõben foglal-
koztatott munkavállaló részére megállapított személyi
alapbér mindenkori kötelezõ legkisebb összegét. Ha a ké-
relmezõ az 54. § (1) bekezdésében meghatározott feltéte-
leknek is megfelel, a polgármester az 54. § (2) bekezdése
szerinti hatósági bizonyítványt állítja ki.

(2) A bizonyítványt a polgármester egy évre állítja ki. A
bizonyítvány tartalmazza a kérelmezõ nevét, lakcímét,
TAJ számát és a családban egy fõre jutó jövedelem (1) be-
kezdés szerinti összegét.

(3) Azokról a személyekrõl, akik részére a bizonyítvány
kiállításra került, a jegyzõ nyilvántartást vezet és bejelen-
tési kötelezettséget teljesít a társadalombiztosítási igazga-
tási szerv és az állami adóhatóság felé.”

A Nemzeti Kulturális Alapról szóló
1993. évi XXIII. törvény módosítása

5. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapról szóló – módosí-
tott – 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkat.)
4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A miniszter jogosult – a pályázati döntések függvé-
nyében – az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcí-
mei között átcsoportosítást végrehajtani.”
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(2) Az Nkat. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(6) Az (1) bekezdés szerinti járulékalapot csökkenti a
kulturális járulék fizetésére kötelezett által értékesített já-
rulékköteles termék elõállításával vagy az általa nyújtott
szolgáltatás teljesítésével közvetlenül összefüggõ, ahhoz
kapcsolódó járulékköteles termékbeszerzések, igénybe-
vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi
adó nélküli beszerzési ára.”

(3) Az Nkat. 5/B. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az építtetõ, (beruházó, megrendelõ) köteles a kivitele-
zõt – az építési szerzõdésben vagy külön nyilatkozatban –
írásban tájékoztatni arról, hogy a megvalósítandó épít-
mény kulturális járulékköteles, vagy nem.”

(4) Az Nkat. 6. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére köte-
lezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az általá-
nos forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után az állami
adóhatóság nevén a kincstár által vezetett Nemzeti kultu-
rális járulék bevételi számla javára. Az adózó a kulturális
járulékot az adózás rendjérõl szóló törvény 1. számú mel-
lékletében meghatározott bevallási gyakoriságnak meg-
felelõen vallja be, és a bevallással egyidejûleg fizeti meg.
Ha az építési szerzõdésben a megvalósítás és az elszámo-
lás (számlázás) idõben elválik egymástól, a kivitelezõ a
számla kibocsátását követõ hó 20. napjáig köteles a kultu-
rális járulékot bevallani és megfizetni. Az építtetõ az õt
terhelõ kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe
helyezésekor, illetve rendeltetésszerû használatba vétele-
kor (aktiválásakor) egy összegben vallja be és fizeti meg.
A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóha-
tóság ellenõrzi a rá vonatkozó külön törvényben megálla-
pított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel
összefüggõ, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás
rendjérõl szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a be-
folyt kulturális járulék összegét naponta átutalja az Alap
számlája javára.”

(5) Az Nkat. 9/A. §-ának 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„2. forgalmazó: a termék elsõ belföldi forgalomba ho-

zatalával foglalkozó természetes személy, jogi személy
vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet,
beleértve a gyártót is, mint elsõ forgalombahozót;”

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
módosítása

6. § A bányászatról szóló – módosított – 1993. évi
XLVIII. törvény 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdés ba) pontja szerint befizetett bánya-
járadéknak a 12%-ot meghaladó részét az Energiaár-kom-
penzációs befizetés elkülönített számlájára kell átutalni.”

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosítása

7. § (1) A közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 30. §-ának (7) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a gyermek, tanuló beilleszkedési, tanulási, ma-
gatartási nehézséggel küzd – beleértve a pszichés fejlõdési
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és
súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalcu-
lia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitás-
zavar) gyermeket és tanulót – (a továbbiakban együtt: beil-
leszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyer-
mek, tanuló), a közösségi életbe való beilleszkedését elõ-
segítõ rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult. A re-
habilitációs célú foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az
óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében va-
lósítható meg.”

(2) A Kt. 52. §-a (11) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Egyéni – egy–három tanuló részére szervezett – foglal-
kozás tartható]

„c) az általános iskolában, a középiskolában és szakis-
kola kilencedik–tizedik évfolyamán – ha az igazgató a
fenntartó egyetértésével az egyéni foglalkozások megtar-
tásához nagyobb idõkeretet nem állapít meg osztályonként
és hetente – a kötelezõ és a nem kötelezõ tanórai foglalko-
zás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül, a
(3) bekezdésben meghatározott heti kötelezõ tanórai fog-
lalkozások tizenkettõ százalékában a tehetség kibontakoz-
tatása, a hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatása, illetõ-
leg az elsõ–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes
felkészítése céljából,”

(3) A Kt. 119. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésével
és oktatásával, a pedagógiai szakszolgálatok biztosításá-
val, a korai fejlesztéssel és gondozással, illetve a fejlesztõ
felkészítéssel kapcsolatos közoktatási feladatok segítése, a
feladatellátásban közremûködõ intézményrendszer mû-
ködtetése és fejlesztése, az érintett gyermekek, tanulók ré-
szére a különleges gondozás igénybevételéhez szükséges
eszközök, jármûvek beszerzésének támogatása, a szülõi
gondozói tanfolyam megszervezésének segítése céljából a
Kormány közalapítványt hoz létre. A közalapítvány bevé-
telei: a központi költségvetés éves költségvetési törvény-
ben megállapított mértékû hozzájárulása, törvényben vagy
kormányrendeletben elõírt befizetések, illetve természetes
személyek, jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli
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szervezetek önkéntes befizetései, valamint az alapító ok-
iratában meghatározott egyéb bevételek. A közalapítvány
mûködéséhez szükséges költségeket a közalapítvány be-
vételébõl kell fedezni.”

(4) A Kt. a következõ 126. §-sal egészül ki:
„126. § Ha a pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési,

tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
(pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros
hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) tanulót 2008.
január 1. elõtt a szakértõi és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján az igazgató mentesítette egyes tantár-
gyakból, tantárgyrészekbõl az értékelés és a minõsítés
alól, a mentesítést a 2008/2009–2009/2010. tanévekben a
tanulmányok során, továbbá az iskolaváltásnál a felvételi
eljárásban, valamint az érettségi vizsgán, és a szakmai
vizsgán figyelembe kell venni. A szakértõi és rehabilitá-
ciós bizottság a 2008. január 1. elõtt kezdeményezett eljá-
rást, ha a gyermek, tanuló szakértõi vizsgálata már befeje-
zõdött, 2008. március 31-ig befejezi. A szakértõi és reha-
bilitációs bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása
nélkül arról hoz szakértõi véleményt, hogy a gyermek, ta-
nuló pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási fo-
lyamatban tartósan és súlyosan akadályozott. Ha a gyer-
mek, tanuló szakértõi vizsgálata nem fejezõdött be, az ira-
tokat – a szülõ értesítése mellett – 2008. január 31-éig
megküldi a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes nevelési tanácsadónak
az eljárás lefolytatása céljából. A szakértõi és rehabilitá-
ciós bizottság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az
iratait, akik tekintetében az eljárást befejezte és szakvéle-
ményt készített – a szülõ és a nevelési-oktatási intézmény
értesítése mellett – 2008. július 31-ig megküldi a gyermek,
tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes nevelési tanácsadónak. A nevelési tanács-
adók ettõl az idõponttól kezdõdõen ellátják az e gyerme-
kekkel, tanulókkal összefüggõ feladatokat.”

(5) A Kt. 1. számú melléklet Második rész „A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍ-
TÁSÁNAK ELVEI” cím, „A normatív hozzájárulás meg-
határozásakor figyelembe vehetõ gyermek-, tanulói lét-
szám megállapítása” alcím 1/g) alpontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A normatív hozzájárulás meghatározásakor]
„g) azoknak a tanulóknak a létszámát, akik a nappali

rendszerû iskolai oktatás keretében a középiskolában, a
szakiskolában, a kollégiumban az alapszolgáltatásért térí-
tési díjat fizetnek, kettõvel elosztva kell figyelembe venni;
azt a tanulót, aki – függetlenül az oktatás munkarendjétõl –
tandíjat fizet, a létszám-meghatározásnál figyelmen kívül
kell hagyni;”

(6) A Kt. 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontjá-
ban „A tanítási idõkeretet a munkakörre megállapított heti
kötelezõ óraszám egy ötödével csökkenteni kell minden

olyan kiesõ tanítási nap után, amely az Mt. 151. §-ának
(2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira vagy a kere-
sõképtelenség idõtartamára esik.” szöveg helyébe „A taní-
tási idõkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számá-
nak megfelelõen csökkenteni kell minden olyan kiesõ taní-
tási nap után, amely az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében
megjelölt távollét napjaira, a keresõképtelenség idõtarta-
mára. A nevelési-oktatási intézmény vezetõje a fenntartó
jóváhagyásával meghatározhatja azokat a távolléteket,
amelyekkel a tanítási idõkeretet csökkenteni lehet.” szö-
veg lép.

Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon
értékesítésérõl szóló 1995. évi XXXIX. törvény

módosítása

8. § Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon ér-
tékesítésérõl szóló – módosított – 1995. évi XXXIX. tör-
vény mellékletében a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó rész he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: az agrárpoliti-
káért felelõs miniszter, a Geodéziai és Térképészeti Rt. te-
kintetében a térképészetért felelõs miniszter
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 75%
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 100%
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 100%
Agroster Besugárzó Rt. 25% +

1 szavazat
Concordia Közraktár Rt. 100%
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 25% +

1 szavazat
Geodéziai és Térképészeti Rt. 25% +

1 szavazat
Országos Mesterséges Termékenyítõ Rt. 25% +

1 szavazat”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása

9. § (1) A környezet védelmének általános szabályairól
szóló – módosított – 1995. évi LIII. törvény (a továbbiak-
ban: Kvt.) a következõ 96/A. §-sal egészül ki:

„96/A. § A közigazgatási hatósági eljárás során felme-
rülõ mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mûszeres
vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás
tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek
egyéb eljárási költségnek minõsülnek.”

(2) A Kvt. a következõ alcímmel és 96/B. §-sal egészül
ki:

„Felügyeleti díj

96/B. § (1) Aki az egységes környezethasználati enge-
délyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, éves
felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki az egysé-
ges környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó
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tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj ará-
nyos részét fizeti meg, az engedély jogerõre emelkedését
követõ 30 napon belül.

(2) A felügyeleti díj a környezetvédelmi hatóság bevéte-
le, amelyet a felügyeleti tevékenységével kapcsolatos mû-
ködési költségeinek fedezetére használhat fel.

(3) A felügyeleti díj mértéke – a (4) bekezdésben meg-
határozott kivétellel – kétszázezer forint.

(4) Az egységes környezethasználati engedélyezés ha-
tálya alá tartozó nagy létszámú állattartási tevékenység
esetében a felügyeleti díj mértéke százezer forint.”

(3) A Kvt. 110. §-ának (7) bekezdése a következõ
t) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
„t) rendeletben szabályozza az egyéb eljárási költség-

nek minõsülõ laboratóriumi vizsgálati költségek, illetve
egyéb mûszeres vizsgálatok költségeinek, továbbá az eljá-
rás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi
és dologi költségek
mértékét és fizetésének részletes szabályait.”

(4) A Kvt. 110. §-ának (13) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(13) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópoliti-
káért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben álla-
pítsa meg:

a) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett
eljárásokat, a fizetendõ díj mértékét és a fizetésre vonat-
kozó egyéb szabályokat;

b) a felügyeleti díjjal kapcsolatos részletes szabá-
lyokat.”

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítása

10. § (1) A vízgazdálkodásról szóló – módosított –
1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 9. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint az
önkormányzat (önkormányzati társulás) a törzsvagyoná-
ban lévõ víziközmû létesítmények létesítésérõl, fenntartá-
sáról, üzemeltetésérõl (a továbbiakban együttesen: mû-
ködtetés) a következõ módokon gondoskodhat:

a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben
kizárólagos részesedéssel rendelkezik – ide nem értve a
munkavállalói résztulajdont,

b) az állam és az önkormányzat együttesen olyan gaz-
dálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos közös
részesedéssel rendelkezik – ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont,

c) a mûködtetés gyakorlásának idõleges jogát kon-
cessziós szerzõdésben átengedi.”

(2) A Vgtv. 9. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, és a következõ e) ponttal egé-
szül ki:

[Nem minõsül koncesszióköteles tevékenységnek:]
„d) az állam kizárólagos tulajdonába vagy a helyi ön-

kormányzat törzsvagyonába tartozó vízilétesítmények kö-
zül a víziközmûvek mûködtetése, ha a szerzõdésre vonat-
kozó általános elõírások alapján kizárólag a tulajdonos ál-
lam vagy helyi önkormányzat(ok) által e célra alapított
gazdálkodó szervezetnek – ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont –, illetõleg a kizárólag e gazdálkodó szerve-
zetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szerve-
zetnek engedik át a tevékenység gyakorlását;

e) az állam kizárólagos tulajdonába vagy a helyi önkor-
mányzat törzsvagyonába tartozó vízilétesítmények közül a
víziközmûvek mûködtetése, ha a kizárólagos tulajdonos
állam és az önkormányzat(ok) által közösen alapított gaz-
dálkodó szervezetnek – ide nem értve a munkavállalói
résztulajdont –, illetõleg a kizárólag e gazdálkodó szerve-
zetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szerve-
zetnek engedik át a tevékenység gyakorlását”

(3) A Vgtv. a következõ 30/A–30/B. §-sal egészül ki:
„30/A. § Ha a hatóság által hivatalból indított eljárás kö-

telezettséget megállapító határozattal zárul, a közigazgatá-
si hatósági eljárás költségeit a kötelezettnek kell viselnie.

30/B. § A közigazgatási hatósági eljárás során felmerü-
lõ mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb mûszeres
vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás
tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek
egyéb eljárási költségnek minõsülnek.”

(4) A Vgtv. 45. § (7) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Felhatalmazást kap a Kormány]
„e) a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági jogkör

gyakorlására, valamint az egyéb eljárási költségnek minõ-
sülõ laboratóriumi vizsgálati költségek, illetve egyéb mû-
szeres vizsgálatok költségeinek, továbbá az eljárás során a
tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi
költségek mértékére és fizetésének részletes szabályaira
vonatkozó szabályok;”
[rendeletben történõ megállapítására.]

A védett természeti területek védettségi szintjének
helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény

módosítása

11. § (1) A védett természeti területek védettségi szint-
jének helyreállításáról szóló – módosított – 1995. évi
XCIII. törvény (a továbbiakban: Vszt.) 4. §-ának (1) be-
kezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A törvény hatálya alá tartozó és törvény alapján
már magántulajdonba került földterületeket – a (2)–(3) be-
kezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-ig az ál-
lam javára – az irányadó jogszabályok szerint – ki kell sa-
játítani és a védett természeti területek természetvédelmi
kezeléséért felelõs szerv (a továbbiakban: igazgatóság) va-
gyonkezelésébe kell adni. A kisajátítást az igazgatóság kö-
teles kezdeményezni, illetõleg kérni.”
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(2) a Vszt. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(2) A kisajátítást a 4. § (1) bekezdésében foglaltak tel-
jesítését megelõzõen, legkésõbb azonban 2010. december
31-ig kell végrehajtani.”

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

12. § (1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési el-
járásáról szóló – módosított – 1996. évi XXV. törvény
(a továbbiakban: adósságrendezési tv.) 18. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A helyi önkormányzat a válságköltségvetésébõl – a
(3) bekezdésben foglalt feltételek figyelembevételével –
kizárólag az e törvény mellékletében felsorolt, és számára
külön jogszabályban kötelezõen elõírt feladatok mûködési
kiadásait finanszírozhatja.”

(2) Az adósságrendezési tv. melléklete helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„1. A köztemetõk létesítése, bõvítése, fenntartása, bezá-
rása, megszüntetése, kiürítése, újra használatbavétele, ha-
lotthamvasztó üzemeltetése (1991. évi XX. törvény).

2. A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának bizto-
sítása (1995. évi XLII. törvény).

3. A települési folyékony hulladék leeresztõ helyének
kijelölése, közcélú ártalmatlanító telep fenntartása (1991.
évi XX. törvény).

4. A közterület tisztán tartása, a települési szilárd hulla-
dék gyûjtése, elhelyezése és a lomtalanítási akciókkal kap-
csolatos feladatok ellátása (1991. évi XX. törvény,
1995. évi XLII. törvény).

5. A települési vízellátás, szennyvízelvezetés, az össze-
gyûjtött szennyvizek tisztítása, a csapadékvíz elvezetése,
helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és
belvízvédekezés (1995. évi LVII. törvény).

6. A helyi közutak biztonságos közlekedésének, tisztán
tartásának, a hó eltakarításának és az út síkosság elleni vé-
dekezésének biztosítása, a helyi közút forgalmának biz-
tonságát veszélyeztetõ helyzet elhárítása (1988. évi I. tör-
vény).

7. A közvilágítási berendezés üzemeltetése (1991. évi
XX. törvény).

8. Az állati hullák ártalmatlanná tétele, az emberre
egészségügyi szempontból veszélyes, valamint az állatál-
lomány egészségét veszélyeztetõ, betegség tüneteit muta-
tó, vagy betegségre gyanús ebek és macskák kártalanítás
nélküli kiirtása, az ebek veszettség elleni kötelezõ védõol-
tásának megszervezése (2005. évi CLXXVI. törvény).

9. A tûzoltás és a mûszaki mentés biztosítása (1973. évi
13. törvényerejû rendelet).

10. Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés és
oktatás, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek által la-
kott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tarto-

zók óvodai nevelése, általános iskolai nevelése és oktatása
(1993. évi LXXIX. törvény).

11. A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ,
oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más
fogyatékos tanulók ellátása (1993. évi LXXIX. törvény).

12. A kollégiumi és a nemzeti és etnikai kisebbségi kol-
légiumi ellátás, a középiskolai és a szakiskolai ellátás, a
nemzeti és etnikai kisebbségek középiskolai és szakiskolai
ellátása, a felnõttoktatás, a nevelési tanácsadás, a logopé-
diai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

13. Az egészségügyi intézményekben tartós gyógyke-
zelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesíté-
séhez szükséges oktatás, a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nem foglalkoztatható, illetõleg oktatható testi, ér-
zékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyerme-
kek, tanulók óvodai, iskolai, továbbá kollégiumi ellátása
azoknak a tanulóknak, akiknek az állandó lakóhelyén a
tankötelezettség végéig nem biztosítottak az iskolai neve-
lés és oktatás feltételei, a képzési kötelezettség, teljesítésé-
hez szükséges feltételek, a különbözeti vizsga, vagy évfo-
lyamismétlés nélküli iskolaváltás, a korai fejlesztõ tanács-
adó és gondozó szolgálat, a tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs tevékenység, a konduktív peda-
gógiai ellátás, a középiskolai, szakiskolai felvételekkel
összefüggõ tájékoztató tevékenység, a területi pedagógiai
szakmai szolgáltatás (1993. évi LXXIX. törvény).

14. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi, fogorvosi) és a védõnõi ellátás (1997. évi
CLIV. törvény).

15. A járó- és fekvõbeteg-szakellátás, gondozást nyújtó
egészségügyi intézmények által ellátott feladatok
(1997. évi CLIV. törvény).

16. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociá-
lis alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátások (az ét-
keztetés, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a gyer-
mekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása) (1993. évi III. törvény,
1997. évi XXXI. törvény).

17. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociá-
lis és gyermekvédelmi szakellátás: ápolást, gondozást
nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, nappali
ellátást nyújtó intézmények, átmeneti ellátást nyújtó intéz-
mények által ellátott feladatok, otthont nyújtó ellátás, terü-
leti gyermekvédelmi szakszolgáltatás, utógondozói ellátás
(1993. évi III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

18. A helyi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tar-
tozó szakosított ellátások megszervezése (1993. évi
III. törvény).

19. A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és termé-
szetbeni ellátások (lakásfenntartási támogatás, ápolási díj,
átmeneti segély, köztemetés, közgyógyellátás, egészség-
ügyi szolgáltatásra való jogosultság, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény, kiegészítõ gyermekvédelmi támo-
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gatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás) (1993. évi
III. törvény, 1997. évi XXXI. törvény).

20. A képviselõ-testület és a polgármesteri hivatal mû-
ködtetése, valamint a hivatal dolgozóinak díjazása (bér és
közterhei, dologi költségek), kivéve a helyi önkormányza-
ti képviselõk és bizottsági tagok tiszteletdíját (1990. évi
LXV. törvény).

21. A jövedelempótló támogatásban részesülõk számá-
ra közhasznú (közszolgáltatási és államigazgatási felada-
tok folyamatos mûködtetéséhez kapcsolódó) foglalkozta-
tás szervezése (1991. évi IV. törvény, 1993. évi III. tör-
vény).”

A személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló

1996. évi CXXVI. törvény módosítása

13. § (1) A személyi jövedelemadó meghatározott ré-
szének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló – módosított – 1996. évi CXXVI. törvény (a továb-
biakban: Szf. törvény) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha az adóhatóság az adóév november 15-éig meg-
állapítja a nyilatkozatban foglalt rendelkezésnek – a ma-
gánszemély saját érdekkörébe tartozó – érvénytelenségét,
errõl a magánszemélyt az adóév november 30-áig értesíti.
Ha az adóhatóság az adóév november 30-áig a rendelkezõ
magánszemélyt a saját érdekkörébe tartozó érvénytelen-
ségrõl nem értesíti, és az általa megjelölt kedvezményezett
a 6. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az állami adó-
hatóság internetes honlapján közzétett tájékoztatóban sze-
repel, a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni.”

(2) Az Szf. törvény 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki és egyidejûleg a jelenlegi (3)–(9) bekezdések
számozása (4)–(10) bekezdésekre változik:

„(3) A (2) bekezdésben foglalt szabály nem alkalmazha-
tó, amennyiben a rendelkezõ nyilatkozatnak – a rendelke-
zõ magánszemély saját érdekkörébe tartozó – érvényessé-
ge (különösen a fizetendõ adó összege) november 15-ig
nem állapítható meg. Ez esetben errõl a tényrõl az adóha-
tóság november 30-ig értesíti a rendelkezõ magánsze-
mélyt. Amennyiben az érvényesség kérdésében legkésõbb
a rendelkezõ nyilatkozat évét követõ év utolsó napjáig az
adóhatóság

a) a rendelkezõ nyilatkozat érvényességét megállapító
döntést hoz, az utalást teljesíteni kell,

b) a rendelkezõ nyilatkozat érvénytelenségét megálla-
pító döntést hoz, utalás nem teljesíthetõ,

c) nem hoz döntést – a 6. § (7) bekezdés a) pontjában
foglaltakra tekintettel –, utalás nem teljesíthetõ.

Az a)–c) pontok szerinti döntésrõl, vagy a döntés hiá-
nyáról a rendelkezõ magánszemélyt értesíteni kell. Az a)
és b) pont esetében az értesítésnek a döntéshozatalt követõ
30 napon belül, de – mindhárom esetben – legkésõbb a
rendelkezõ nyilatkozat évét követõ év utolsó napjáig meg
kell történnie.”

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény módosítása

14. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedeze-
térõl szóló – módosított – 1997. évi LXXX. törvény
(a továbbiakban: Tbj.) 4. §-ának l) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ zs) pont-
tal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában:]
„l) Járulék: a nyugdíjjárulék, a magán-nyugdíjpénztári

tagdíj, az egészségbiztosítási járulék, a társadalombiztosí-
tási járulék, a táppénz-hozzájárulás, az egészségügyi szol-
gáltatási járulék, valamint a korkedvezmény-biztosítási já-
rulék.”

„zs) Hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel nem rendel-
kezõ magyar állampolgár, kivéve azt a személyt, akinek
bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.”

(2) A Tbj. 16. § (1) bekezdésének j), k) és t) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény
szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki]

„j) megváltozott munkaképességû, és munkaképes-
ség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri, valamint
az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendel-
kezik,

k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jöve-
delme nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát,”

„t) hajléktalan.”

(3) A Tbj. 16. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és az
egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek által
a biztosítástól függetlenül térítésmentesen, valamint a biz-
tosítás alapján térítésmentesen vagy térítés ellenében, to-
vábbá a biztosításon felül térítés ellenében igénybe vehetõ
ellátások körét külön törvény határozza meg.”

(4) A Tbj. 18. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A társadalombiztosítási ellátások fedezetére]
„a) a biztosított természetbeni és pénzbeli egészségbiz-

tosítási járulékot (a továbbiakban együtt: egészségbiztosí-
tási járulék) és nyugdíjjárulékot, a kiegészítõ tevékenysé-
get folytató egyéni és társas vállalkozó nyugdíjjárulékot,”
[fizet.]

(5) A Tbj. 18. §-ának (1) bekezdése a következõ e) pont-
tal egészül ki:

[A társadalombiztosítási ellátások fedezetére]
„e) a foglalkoztató a külön jogszabályban meghatáro-

zott korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozta-
tott, saját jogú nyugdíjasnak nem minõsülõ biztosított, ille-
tõleg kiegészítõ tevékenységet folytatónak nem minõsülõ
társas vállalkozó után, valamint a korkedvezményre jogo-
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sító munkakörben vállalkozói tevékenységet végzõ bizto-
sított egyéni vállalkozó korkedvezmény-biztosítási járulé-
kot”
[fizet.]

(6) A Tbj. 19. §-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A biztosított által fizetendõ nyugdíjjárulék mértéke
a) kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá

tartozó biztosított esetében 8,5 százalék,
b) magánnyugdíjpénztár tagja esetében 0,5 százalék.
A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegé-

szítõ tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó
magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén is 8,5 százalék
nyugdíjjárulékot fizet.”

„(4) A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállal-
kozó, a kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalkozó
után a társas vállalkozás, valamint a 39. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott személy által fizetendõ egészségügyi
szolgáltatási járulék mértéke 9 százalék.”

(7) A Tbj. 19. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) A foglalkoztató és az egyéni vállalkozó által fize-
tendõ korkedvezmény-biztosítási járulék mértéke 13 szá-
zalék.”

(8) A Tbj. a 20. § után a következõ alcímmel és
20/A. §-sal egészül ki:

„Korkedvezmény-biztosítási járulék

20/A. § (1) A foglalkoztató a külön jogszabályban meg-
határozott korkedvezményre jogosító munkakörben fog-
lalkoztatott után a társadalombiztosítási járulék alapjának
alapulvételével – a társadalombiztosítási járulékon felül –
korkedvezmény-biztosítási járulékot fizet.

(2) A korkedvezmény-biztosítási járulék fizetésére és
bevallására, az ezzel összefüggõ nyilvántartási és adat-
szolgáltatási kötelezettségre a társadalombiztosítási járu-
lékra vonatkozó szabályokat megfelelõen alkalmazni
kell.”

(9) A Tbj. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulék-

alapot képezõ jövedelme után természetbeni egészségbiz-
tosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj
folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott
pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni.”

(10) A Tbj. 27. §-a a következõ (5) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(5) A társas vállalkozás a külön jogszabályban megha-
tározott korkedvezményre jogosító munkakörben foglal-
koztatott biztosított társas vállalkozó után a társadalom-
biztosítási járulék alapjának alapulvételével – a társada-
lombiztosítási járulékon felül – korkedvezmény-biztosítá-
si járulékot fizet.”

(11) A Tbj. 29. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(8) A külön jogszabályban meghatározott korkedvez-
ményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet
végzõ biztosított egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási
járulék alapjának alapulvételével – a társadalombiztosítási
járulékon felül – korkedvezmény-biztosítási járulékot
fizet.”

(12) A Tbj. 36–37. §-a helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„36. § (1) A kiegészítõ tevékenységet folytató társas
vállalkozó után a társas vállalkozás a 19. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot, a
társas vállalkozó a 19. § (2) bekezdésében meghatározott
nyugdíjjárulékot fizet. A járulék alapja a társas vállalkozó-
nak a személyes közremûködése alapján kifizetett (jutta-
tott, elszámolt) járulékalapot képezõ jövedelem.

(2) A kiegészítõ tevékenységet folytató társas vállalko-
zó tevékenységének megszûnése után kifizetett, a szemé-
lyes közremûködése alapján járó járulékalapot képezõ jö-
vedelem után is meg kell fizetni a járulékot.

37. § (1) A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egész-
ségügyi szolgáltatási járulékot és a 19. § (2) bekezdésében
meghatározott nyugdíjjárulékot fizet. A járulék alapja az e
tevékenységbõl származó vállalkozói kivét, átalányadózó
esetén az átalányadó alapját képezõ jövedelem.

(2) Az egyszerûsített vállalkozói adózást választó ki-
egészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a járulé-
kot – az (1) bekezdésben meghatározott járulékalaptól el-
térõen – az Eva tv.-ben meghatározott adóalap 10 százalé-
ka után fizeti meg.

(3) A kiegészítõ tevékenységet folytató egyéni vállalko-
zó a 10. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam alatt
köteles járulék fizetésére.”

(13) A Tbj. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § (1) A központi költségvetés a 16. § (1) bekezdé-

sének a)–o), s)–t) pontjában említett személyek egészség-
ügyi szolgáltatásának fedezetét a 26. § (5) bekezdésében
meghatározott járulékfizetéssel és az egészségügyi hozzá-
járulás bevételeinek átutalásával biztosítja.

(2) Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egész-
ségügyi szolgáltatásra a 16. § (1) bekezdésének a)–p) és
s)–t) pontja, valamint a 13. § szerint sem jogosult, köteles
havonta a 19. § (4) bekezdésében meghatározott mértékû
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni a minimálbér
alapulvételével. Ha a járulékfizetési kötelezettség nem áll
fenn a naptári hónap teljes tartama alatt, egy naptári napra
a minimálbér harmincad részét kell figyelembe venni.

(3) A (2) bekezdés szerinti járulékfizetés alapja a belföl-
di személy családjában az egy fõre jutó havi jövedelem, de
legalább az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
ge, ha a települési önkormányzat polgármestere a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 54/A. §-a alapján hatósági bizonyítványt állí-
tott ki a belföldi személy családjában egy fõre jutó havi jö-
vedelemrõl.
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(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti járulékfizetést a kötele-
zett helyett annak hozzájárulásával más személy vagy
szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami
adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

(5) A járulékfizetés átvállalásáról a (2) bekezdés szerin-
ti kötelezett 15 napon belül bejelentést tesz az állami adó-
hatóságnak. Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy
szerv nem teljesít, az egészségügyi szolgáltatási járulékot
a (2) bekezdés szerinti kötelezett köteles megfizetni.

(6) Az állami adóhatóság a (2) bekezdés szerint egész-
ségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett által az
Art. 20. § (6) bekezdése szerint hozzá bejelentett adatokat
a bejelentést követõ 10 napon belül elektronikus úton
megküldi az Egészbiztosítás Alap kezeléséért felelõs szerv
részére.”

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

15. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló – módosított – 1997. évi LXXXIII. törvény (a továb-
biakban: Ebtv.) 3. §-a a következõ új (2) bekezdéssel egé-
szül ki, egyben a § jelenlegi szövege az (1) bekezdés jelö-
lést kapja:

„(2) Az egészségügyi szolgáltatásra hajléktalanként jo-
gosult személyt az egészségbiztosítás egészségügyi szol-
gáltatásai külön jogszabályban meghatározott feltételek
szerint illetik meg.”

(2) Az Ebtv. 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A Tbj. szerint biztosított, továbbá egészségügyi
szolgáltatásra jogosult személy az egészségügyi szolgálta-
tás igénybevételéhez – ha jogszabály eltérõen nem rendel-
kezik – a TAJ számát igazoló okmányt köteles bemutatni.”

(3) Az Ebtv. 29. §-a a következõ (9) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi
szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási
jogviszonynak, illetve a Tbj. 16. § (1) bekezdés a)–o) és
r)–s) pontjaiban meghatározott jogosultsági feltételeknek
a megszûnését követõen további 45 napig fennmarad. Ha a
biztosítási jogviszonynak vagy a Tbj. 16. § (1) bekezdés
a)–o) és r)–s) pontjai szerinti jogosultsági feltételek fenn-
állásának az idõtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor a
megszûnést követõen az egészségügyi szolgáltatás igény-
bevételére való jogosultság ezen idõtartammal hosszabbo-
dik meg.”

(4) Az Ebtv. 46. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Táppénz a keresõképtelenség tartamára jár, legfeljebb
azonban]

„a) a biztosítási jogviszony fennállásának idõtartama
alatt egy éven át, a biztosítási jogviszony megszûnését
követõen 45 napon át;”

(5) Az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben a biztosítási jogviszonya megszûné-
sét követõen táppénzre jogosult egészségi állapota alapján
várható, hogy a 46. § (1) bekezdésének a) pontjában meg-
határozott idõ elteltével a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénynek (a továbbiak-
ban: Tny.) 23. §-a szerinti nyugellátásra válik jogosulttá, a
keresõképességét elbíráló orvos a táppénzre való jogosult-
ság lejárta elõtt legalább 15 nappal kezdeményezi a mun-
kaképesség-csökkenés mértékének külön jogszabály sze-
rint történõ megállapítását.”

(6) Az Ebtv. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az egészségbiztosítási szerv – az E. Alap éves költ-
ségvetésében meghatározott keretek között – méltányos-
ságból akkor engedélyezheti a terhességi-gyermekágyi se-
gélynek, a gyermekgondozási díjnak és a táppénznek a
biztosított részére történõ folyósítását, ha a biztosított az
ahhoz szükséges biztosítási idõvel nem rendelkezik. Az
egészségbiztosítási szerv a biztosítási jogviszony megszû-
nését követõ 45 napon át járó táppénz folyósítását legfel-
jebb 45 nappal méltányosságból meghosszabbíthatja.”

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény módosítása

16. § (1) Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységé-
nek anyagi feltételeirõl szóló – módosított – 1997. évi
CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 4. §-ának (2) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján az egyházakat
megilletõ összeg együttesen nem éri el a nyilatkozattal
érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelõ,
adókedvezményekkel csökkentett személyi jövedelemadó
0,9 százalékát, ennek mértékéig az egyházaknak ténylege-
sen átutalandó összeget a központi költségvetésbõl ki kell
egészíteni. E kiegészítés összegébõl az egyes egyházak a
javukra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról közvetlenül
rendelkezõ magánszemélyek arányában részesülnek.”

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

„11. § A költségvetési támogatási összegek felhasználá-
sának ellenõrzése az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 120/A. §-ának (1) bekezdése alapján
történik.”

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról
szóló 1997. évi CXXXVI. törvény módosítása

17. § Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogra-
mokról szóló – módosított – 1997. évi CXXXVI. törvény
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4. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(8) Az OTKA Bizottság a tárgyévben rendelkezésre
álló költségvetési elõirányzat 75%-áig a tárgyévet követõ
elsõ, 50%-áig a második és 25%-áig a harmadik évre vál-
lalhat elõre kötelezettséget, az elõzõ években vállaltak be-
számításával.”

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosítása

18. § A Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról
szóló – módosított – 2001. évi XX. törvény (a továbbiak-
ban: MFB. tv.) 5. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Az Állam a központi költségvetés terhére készfize-
tõ kezesként felel az MFB Rt. által

a) forrásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hite-
lekbõl és kölcsönökbõl, valamint kötvénykibocsátásokból
eredõ fizetési kötelezettségek teljesítéséért;

b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszí-
rozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizetõ
kezességbõl és bankgaranciából származó kötelezettségek
teljesítéséért.

(2) Az Állam nevében, a Kormány határozata alapján,
az államháztartásért felelõs miniszter az MFB Rt. által for-
rásszerzés céljából felvett, éven túli lejáratú hitelekhez és
kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kap-
csolódóan, azok euróban kifejezett összege tekintetében
az MFB Rt.-vel árfolyam-fedezeti megállapodást köthet.

(3) A költségvetési törvényben meg kell határozni:
a) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvehetõ hi-

telek és kölcsönök, valamint a kibocsátott kötvények
együttes állományának felsõ határát;

b) a Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyúj-
tott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára
vállalt készfizetõ kezességbõl és bankgaranciából szárma-
zó kötelezettségek állományának felsõ határát;

c) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvett, éven
túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsá-
tott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam-fedezeti megálla-
podások által fedezett források forintban számított, együt-
tes állományának felsõ határát.

(4) Az MFB Rt. idegen devizában meghatározott, éven
túli lejáratú forrásbevonásához az államháztartásért fele-
lõs miniszter – a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel
közösen kialakított eljárási rend szerinti – elõzetes egyet-
értése szükséges.”

A tankönyvpiac rendjérõl szóló
2001. évi XXXVII. törvény módosítása

19. § (1) A tankönyvpiac rendjérõl szóló – módosított –
2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.)
8. §-ának (4)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell,
hogy – az iskolától történõ tankönyv-kölcsönzés, napközi-
ben, tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevéte-
le, használt tankönyvek biztosítása, illetõleg tankönyvek
megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a
nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ minden
olyan tanuló részére, aki

a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,

több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmo-
zottan fogyatékos,

c) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dysle-
xia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkineti-
kus vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-

szesül
a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (norma-
tív kedvezmények). A gyermekvédelmi gondoskodásban
részesülõ – nevelõszülõnél, gyermekotthonban, vagy más
bentlakásos intézményben nevelkedõ – ideiglenes ha-
tállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett ta-
nuló után nem vehetõ igénybe a normatív kedvezmény.

Az iskola igazgatója felel a normatív kedvezmények
biztosításáért.

(5) Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre
való jogosultság elbírálásánál kit kell

a) tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, három- vagy
többgyermekes családban élõ, nagykorú és saját jogán csa-
ládi pótlékra jogosultnak tekinteni – kivéve, ha a családi
pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése
miatt szûnt meg – a családok támogatásáról szóló 1998.
évi LXXXIV. törvény II. fejezetében,

b) sajátos nevelési igényûnek tekinteni, a közoktatásról
szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 29. pontjában
foglaltakat kell alkalmazni.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvez-
ményt igényelni kell. A normatív és a normatív kedvez-
mény körébe nem tartozó kedvezményre vonatkozó kérel-
met, jogszabályban meghatározott igénylõlapon kell beje-
lenteni. Az igénylõ a jogosulatlanul igénybe vett kedvez-
ményért jogszabályban meghatározott módon felel.”

(2) A Tpr. 8. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) Ha az iskola a tankönyvet, szótárt, szöveggyûjte-
ményt, atlaszt tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív
kedvezményre jogosult tanuló birtokába, a használat jogát
a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az idõpontig
kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgy-
ból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az
adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló, il-
letve a kiskorú tanuló szülõje köteles a tankönyv, szótár,
szöveggyûjtemény, atlasz elvesztésébõl, megrongálásából
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származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtérí-
teni a rendeltetésszerû használatból származó értékcsök-
kenést. A kölcsönzött tankönyv, szótár, szöveggyûjte-
mény, atlasz a tanuló részére értékesíthetõ. A tankönyv-
kölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv el-
vesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével,
a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedé-
sével összefüggõ kérdéseket az iskola házirendjében kell
meghatározni.”

(3) A Tpr. 8. §-ának (10) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(10) Az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntar-
tói támogatásból elsõsorban a normatív kedvezményeket
kell biztosítani. A fennmaradó összegbõl támogathatók a
normatív kedvezményre nem jogosult tanulók, továbbá a
tanulói munkatankönyv, munkafüzet megvásárlásához tá-
mogatás nyújtható. A normatív hozzájárulásból az iskolai
könyvtár, könyvtárszoba részére a normatív kedvezmé-
nyek biztosításához szükséges tankönyv, a fennmaradó
összegbõl ajánlott és kötelezõ olvasmány, digitális tan-
anyag, oktatási program szerezhetõ be.”

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
módosítása

20. § (1) A földgázellátásról szóló – módosított – 2003.
évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 50. §-ának he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„50. § (1) A háztartási fogyasztó a tulajdonában vagy
használatában lévõ ingatlan – mint fogyasztásmérõvel ren-
delkezõ fogyasztási hely – rendeltetésszerû használata ér-
dekében és mértékéig közvetlen vagy közvetett földgáz-
igényének – ideértve a vezetékes propán- és butángáz-
igényt is – kielégítése érdekében kedvezményes földgázel-
látásban, valamint a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvényben meghatározott díjfizetõ tulajdonában
álló vagy általa bérelt, illetve használt lakáscélú épületrész
távhõigényének biztosításához kedvezményes távhõszol-
gáltatásban részesülhet. A kedvezményes földgázellátás és
távhõszolgáltatás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem
lehet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cél pénzügyi for-
rását a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium költségvetési fejezetében létreho-
zott fejezeti kezelésû elõirányzat biztosítja.

(3) A (2) bekezdés szerinti elõirányzat pénzügyi fede-
zetét

a) a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési
fejezetében az Energiaár-kompenzációs befizetés elõ-
irányzat (a továbbiakban: Energiaár-befizetés) képezi, és

b) költségvetési támogatás képezheti.
(4) Az Energiaár-befizetés forrása:

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
(a továbbiakban: Bt.) 20. §-a (3) bekezdésének ba) pontjá-
ban meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó
része, és

b) a közüzemi nagykereskedõi engedélyesi tevékeny-
ség földgázár-szabályozásban elismert (az árszabályozás-
ban figyelembevételre kerülõ) és a tényleges importköltsé-
geinek pozitív különbözetébõl adódó, az adott naptári év-
ben keletkezõ bevételi többlet, melyet a közüzemi nagyke-
reskedõi engedélyes köteles tárgyév december 31-ig meg-
fizetni. Ezt az összeget a közüzemi nagykereskedõi enge-
délyes egyéb ráfordításként számolja el.”

(2) A GET 55. §-ának m) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[A Kormány rendeletben állapítja meg:]
„m) az 50. § (2) bekezdés szerinti elõirányzat kezelésé-

nek és felhasználásának szabályait, valamint a kedvezmé-
nyes földgáz- és távhõszolgáltatásra jogosultak körét és a
támogatás mértékét, formáját, valamint az igénybevételé-
nek és elszámolásának szabályait.”

(3) A GET 56. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben ren-
deletben állapítja meg:]

„a) a hatósági árakat és díjakat, valamint az ár- és a díj-
alkalmazási feltételeket, az árszabályozás kereteit, illetõ-
leg az Energiaár-befizetésbe befizetendõ jövedelem meg-
határozásának módját,”

(4) A GET 56. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben ren-
deletben állapítja meg:]

„d) az Energiaár-befizetésbe történõ befizetésekkel kap-
csolatban elismert költségek és befizetések szabályait,”

(5) A GET 56. §-a (2) bekezdésének o) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A miniszter rendeletben állapítja meg:]
„o) az 50. § (4) bekezdés a) pontja szerinti Energia-

ár-befizetésre vonatkozó befizetési kötelezettség megfize-
tésének részletes szabályait,”

(6) A GET 56. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Felhatalmazást kap a szociál- és családpolitikáért
felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs minisz-
terrel egyetértésben a szociálisan rászorult személyek
földgáz- és távhõszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítõ tá-
mogatásának, valamint egyéb fûtési támogatásának szabá-
lyait rendeletben határozza meg.”

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló
2003. évi L. törvény módosítása

21. § A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló – a 2004.
évi CXXXV. törvénnyel módosított – 2003. évi L. törvény
a következõ 16. §-sal egészül ki:
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„16. § A 2. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatáro-
zott bevétel összege a 2007. és 2008. évben nem haladhat-
ja meg a 6887,8 millió forintot.”

A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó
nem állami fenntartók 2003. évi új címzett

támogatásáról, valamint az egyes címzett támogatással
folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek

módosításáról szóló 2003. évi LIX. törvény módosítása

22. § A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat
ellátó nem állami fenntartók 2003. évi új címzett támoga-
tásáról, valamint az egyes címzett támogatással folyamat-
ban lévõ beruházások eredeti döntéseinek módosításáról
szóló 2003. évi LIX. törvény 1. számú melléklet „Szenny-
vízberuházások” ágazat 12. Törökszentmiklós sorban „Az
igényelt támogatás ütemezése” 2005. évi üteme 556 985
ezer forintról 546 985 ezer forintra, valamint 2006. évi üte-
me 0 forintról 10 000 ezer forintra változik.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény módosítása

23. § (1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról
szóló – módosított – 2003. évi XC. törvény (a továbbiak-
ban: KTIA tv.) 8. §-ának (2) bekezdése a következõ
g) ponttal egészül ki:

[Az Alap pénzeszközei felhasználhatók továbbá külön
jogszabályban, nemzetközi szerzõdésben meghatározottak
szerint különösen:]

„g) az Európai Közösség Szén- és Acélipari Kutatási
Alapjába fizetendõ magyar hozzájárulásra.”

(2) A KTIA tv. 8. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) Az Alap kezelése során felmerülõ – így különösen
elemzések, koncepciók, támogatási stratégiák, programok,
projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és
elbírálásával, a szerzõdések elõkészítésével, megkötésé-
vel és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és sze-
mélyi feltételeivel, valamint az ellenõrzéssel és értékelés-
sel, továbbá a kutatásfejlesztésért és technológiai innová-
cióért felelõs szervnél mûködtetésével kapcsolatos – költ-
ségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelésével kap-
csolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi
eredeti kiadási elõirányzatának 3,3%-át.”

(3) A KTIA tv. 8. §-a kiegészül a következõ (9) bekez-
déssel:

„(9) Az Alap kiadási elõirányzatairól a tárgyévi költség-
vetési törvény rendelkezik. Az Alap költségvetési címei
között az alap felett rendelkezõ miniszter – amennyiben a
felhasználás, illetve a kötelezettségállomány alakulása in-
dokolja – elõirányzat-átcsoportosítást hajthat végre.”

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosítása

24. § A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény melléklete a kö-
vetkezõ rendelkezéssel egészül ki:

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Encsi kistér-
ség Gibárt önkormányzattal,

b) Heves megyében a Gyöngyösi kistérség Pálosvörös-
mart önkormányzattal, a Hatvani kistérség Kerekharaszt
önkormányzattal,

c) Nógrád megyében a Balassagyarmati kistérség
Ipolyszög önkományzattal, a Salgótarjáni kistérség
Somoskõújfalu önkormányzattal,

d) Pest megyében a Monori kistérség Monorierdõ ön-
kormányzattal,

e) Tolna megyében a Tamási kistérség Pári önkor-
mányzattal.

Az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény módosítása

25. § Az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény melléklete III. Gazdálkodási adatok
„Adat” oszlopának 3. pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetésébõl nyúj-
tott, nem normatív, céljellegû, mûködési és fejlesztési tá-
mogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás
céljára, összegére, továbbá a támogatási program meg-
valósítási helyére vonatkozó adatok”

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
módosítása

26. § A felsõoktatásról szóló – módosított – 2005. évi
CXXXIX. törvény 162. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A 127–133. §-ban – a 129. § (3) bekezdését ide nem
értve –, továbbá a 141. § (5) bekezdésében és a 143. §
(2) bekezdésében meghatározott finanszírozási rend sze-
rint elõször a 2008. évi költségvetést kell összeállítani, il-
letve a 128. § (2) bekezdés e) pontja és (3) bekezdésének
alkalmazása 2008. január 1-jétõl kötelezõ. A hallgatói jut-
tatások összege a finanszírozási rend bevezetésének idõ-
szakában nem lehet kevesebb, mint a 2005. évi költségve-
tési évben ezen a jogcímen megállapított összeg.”

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2006. évi LVII. törvény módosítása

27. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
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szóló 2006. évi LVII. törvény 8. §-a a következõ (3) bekez-
déssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés szá-
mozása (4) bekezdésre változik:

„(3) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi
okokat – az országgyûlési képviselõi megbízatással nem
rendelkezõ államtitkár és a szakállamtitkár vonatkozásá-
ban – a Magyar Nemzeti Bank felügyelõ bizottságának
tagjaira, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság igazgatóságának tagjaira,
valamint az Államadósság Kezelõ Központ Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaság igazgatóságának, illetve fel-
ügyelõ bizottságának tagjaira nem kell alkalmazni.”

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 56. §-a a következõ (5) bekezdés-
sel egészül ki:

„(5) A szakállamtitkár jutalmazására és teljesítményér-
tékelésére a köztisztviselõkre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.”

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglaltak
kivételével – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e törvény 1. §-ának (40) bekezdésével megállapí-
tott, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 102. §-ának (1) bekezdése 2007. április 1. napján lép
hatályba.

(3) Az Nkat. e törvény 5. § (2) bekezdésével megállapí-
tott 5. § (6) bekezdése e törvény kihirdetését követõ negy-
venötödik napon lép hatályba.

(4) Az e törvény 14. §-ának (1), (2), (3), (6) és (13) be-
kezdésével megállapított, a társadalombiztosítás ellátásai-
ra és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgál-
tatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény
4. §-ának zs) pontja, 16. § (1) bekezdésének j), k) és
t) pontja, 16. §-ának (5) bekezdése, 19. §-ának (4) bekez-
dése és 39. §-a 2007. április 1-jén lép hatályba.

(5) Az e törvény 15. §-ának (2)–(6) bekezdésével meg-
állapított, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 29. §-ának (4) bekezdése,
29. §-ának (9) bekezdése, 46. § (1) bekezdésének a) pont-
ja, 48/A. § (1) bekezdése és 50. § (1) bekezdése 2007. ápri-
lis 1-jén lép hatályba.

(6) Az e törvény 33. §-ával megállapított az alkalmi
munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az
ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl
szóló 1997. évi LXXIV. törvény rendelkezései 2007. ápri-
lis 1-jén lépnek hatályba.

(7) E törvény 7. §-ának (4) bekezdésével megállapított a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 126. §-a
2008. január 1-jén lép hatályba.

(8) Az e törvény 9. §-a (2) bekezdésével megállapított a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 96/B. §-a 2007. február 15-én lép ha-
tályba.

(9) E törvény 31. §-ának (8) bekezdése 2006. december
30-án lép hatályba.

29. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az
Áht.

a) 8. §-a, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes törvényi
rendelkezések módosításáról szóló 1995. évi CV. törvény
4. §-a;

b) 42. § (1)–(6) bekezdése, valamint az államháztartás-
ról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az ahhoz kapcso-
lódó egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló
1995. évi CV. törvény 41. §-ának az Áht. 42. § (1)–(6) be-
kezdését megállapító szövegrésze, a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi XXIX. törvény 406. § (1) bekezdésének
c) pontja, a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésé-
rõl szóló 2002. évi LXII. törvény 78. § (8) bekezdése;

c) 86. § (10) bekezdésének utolsó mondata;
d) 102. § (3) és (7) bekezdése, valamint a Magyar Köz-

társaság 1998. évi költségvetésérõl szóló 1997. évi
CXLVI. törvény 76. § (36) bekezdésének az Áht. 102. §
(3) és (7) bekezdését megállapító szövegrésze;

e) 102/A. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2000.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2001. évi
LXXV. törvény 29. § (12) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Magyar
Államkincstár Részvénytársaságra és az Államháztartási
Hivatalra vonatkozó egyéb törvényi rendelkezések módo-
sításáról szóló 2003. évi XXXVII. törvény 18. §-a (2) be-
kezdésében az „a 102/A. §-ában” szövegrész;

f) 109/A. § (5) bekezdése, valamint a Magyar Köztársa-
ság 2003. évi költségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. tör-
vény 78. § (21) bekezdésének az Áht. 109/A. § (5) bekez-
dését megállapító szövegrésze, a Magyar Köztársaság
2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás hároméves
kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény 107. §-a (1) be-
kezdésének e) pontjában az „és 109/A. §-ának (5) bekez-
désében a „központosított” szövegrész” szövegrész;

g) 109/G. § (1) bekezdésének elsõ mondatában az
„1991. évi XVIII.” szövegrész;

h) 113. §-a;
i) 124. § (2) bekezdésének cs) pontja, valamint a köz-

beszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 406. §
(3) bekezdése;

j) 124. § (2) bekezdésének q) pontja;
k) 124. § (2) bekezdésének t) pontja, valamint a Magyar

Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztar-
tás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény
85. § (31) bekezdése;

l) 124. § (6) bekezdése, valamint a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 406. § (4) bekezdése, a
miniszterek feladat- és hatáskörének változásával össze-
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függésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2004.
évi CXX. törvény 37. §-a (2) bekezdésének b) pontja
hatályát veszti.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az AT 5. §
(1) bekezdésének a) pontja, valamint a társadalombiztosí-
tás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló
1998. évi XCI. törvény 27. §-ának az AT 5. § (1) bekezdé-
sének a) pontját megállapító szövegrésze, a Magyar Köz-
társaság 2004. évi költségvetésérõl és az államháztartás
hároméves kereteirõl szóló 2003. évi CXVI. törvény
131. §-ában az „5. §-a (1) bekezdésének a) pontja „és a ti-
zenharmadik havi nyugdíj,” szövegrésszel,” szövegrész
hatályát veszti.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Cct.
a) 1/A. §-a, valamint a helyi önkormányzatok címzett

és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX.
törvény módosításáról szóló 1997. évi CXXXI. törvény
2. §-a, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költség-
vetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 83. § (4) be-
kezdése, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésérõl
és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló 2003. évi
CXVI. törvény 87. § (1) bekezdése, a miniszterek feladat-
és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges
törvénymódosításokról szóló 2004. évi CXX. törvény
37. §-a (2) bekezdése f) pontjának fb) alpontja;

b) 3. § (8) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok
címzett és céltámogatással folyamatban lévõ egyes beru-
házásainak befejezése érdekében szükséges tör-
vénymódosításokról szóló 2000. évi CXXXI. törvény
1. §-a, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségve-
tésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 83. § (5) bekez-
dése;

c) 9. § (2)–(4) bekezdése, valamint a helyi önkormány-
zatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 1997. évi
CXXXI. törvény 7. §-ának a Cct. 9. § (2) bekezdését meg-
állapító szövegrésze, a helyi önkormányzatok 2006. évi új
címzett támogatásáról, az egyes címzett támogatással fo-
lyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek módosí-
tásáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és cél-
támogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
módosításáról szóló 2006. évi XXIV. törvény 6. §-a;

d) 10. § (7) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság
2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény 83. § (14) bekezdése;

e) 14. § (10)–(12) bekezdése, valamint a helyi önkor-
mányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes
címzett támogatással folyamatban lévõ beruházások ere-
deti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkor-
mányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi
XXIV. törvény 10. § (5) bekezdése;

f) 19. § (4) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság
2001. és 2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi
CXXXIII. törvény 83. §-a (25) bekezdésének a Cct. 19. §
(4) bekezdését megállapító része, a Budapesti Agglomerá-
ció Területrendezési Tervérõl szóló 2005. évi LXIV. tör-

vény 21. § (10) bekezdésében a „19. § (4) bekezdésében,”
szövegrész;

g) 21/E. §-a, valamint a miniszterek feladat- és ha-
táskörének változásával összefüggésben szükséges tör-
vénymódosításokról szóló 2004. évi CXX. törvény
34. §-a
hatályát veszti.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a bányá-
szatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20/A. §-a és azt
megelõzõ alcím, valamint a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény módosításáról szóló 2004. évi
CXXXVIII. törvény 4/A. §-a hatályát veszti.

(5) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Kt.
a) 118. § (4) bekezdésének elsõ mondata, valamint az

oktatást érintõ egyes törvények módosításáról szóló
2005. évi CXLVIII. törvény 39. §-a;

b) 121. § (1) bekezdésének 29/b) alpontja, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítá-
sáról szóló 2003. évi LXI. törvény 78. § (3) bekezdésének
a Kt. 121. § (1) bekezdésének 29/b) alpontját megállapító
szövegrésze;

c) 1. számú melléklet Második rész „A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍ-
TÁSÁNAK ELVEI” címet követõ, „A normatív hozzájá-
rulás meghatározásakor figyelembe vehetõ gyermek-, ta-
nulói létszám megállapítása” alcímet megelõzõ 1–4. pont-
ja, valamint a Magyar Köztársaság 2000. évi költségveté-
sérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 69. §-ának
(6)–(7) bekezdése, a Magyar Köztársaság 2003. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2002. évi LXII. törvény 83. §
(6)–(7) bekezdése, az oktatást érintõ egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2005. évi CXLVIII. törvény 58. § (7) be-
kezdésének b) pontjában az „a Kt. 1. számú melléklet Má-
sodik rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI fõcímén belül az
1. pont a) alpont harmadik gondolatjelében található
(– taneszköz-fejlesztést.), valamint 2. pont a) alpont hete-
dik gondolatjelében található (– az óvodai ellátás, az álta-
lános iskolai oktatás megszervezését, azokon a települése-
ken, amelyeken a lakosság száma a költségvetési évet
megelõzõ év január 1-jén nem haladta meg a 3500 fõt,)
szövegrész,” szövegrész
hatályát veszti.

(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 91. § (1) be-
kezdésének b) pontja hatályát veszti.

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az egész-
ségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 156/D. §-a
(1) bekezdésének a) pontja, valamint a Magyar Köztársa-
ság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. tör-
vény 96. §-a hatályát veszti.

(8) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a GET
a) 55. § r) pontja, valamint a földgázellátásról szóló

2003. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2005. évi
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LXIII. törvény 26. §-a (3) bekezdésének a GET 55. §
r) pontját megállapító szövegrésze,

b) 56. § (2) bekezdésének l) pontja

hatályát veszti.

(9) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a mozgó-
képrõl szóló 2004. évi II. törvény 38. § (3) bekezdése,
valamint a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módo-
sításáról szóló 2006. évi XLV. törvény 20. §-a hatályát
veszti.

(10) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 13. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(11) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a minisz-
terek feladat- és hatáskörének változásával összefüggés-
ben szükséges törvénymódosításokról szóló 2004. évi
CXX. törvény 37. § (4) bekezdésének a) pontjában az
„Áht.” szövegrész helyébe az „államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény” szöveg lép.

(12) A Kt. 52. § (6) bekezdésének b) pontja, valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítá-
sáról szóló 1996. évi LXII. törvény 38. §-a (3) bekezdésé-
nek a Kt. 52. § (5) bekezdésének b) pontját megállapító
szövegrésze, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény módosításáról szóló 2003. évi LXI. törvény 90. §-a
(4) bekezdése c) pontjának kilencedik francia bekezdése
2008. január 1-jén hatályát veszti.

30. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 22/A. §-ának (10) bekezdésében foglalta-
kat 2007-ben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget 2007. október
1-je és 2007. november 1-je között kell teljesíteni.

(2) Az e törvény 1. §-ával megállapított Áht. 109/A. §
(3)–(4) bekezdésében foglaltakat a 2007. március 1. után
megkötött szerzõdésekbõl származó bevételek tekinteté-
ben kell elõször alkalmazni.

(3) E törvény hatálybalépésével a földhasználó tulajdo-
nába kerül a Ptk. 150–154. §-ai alapján ingyenes és határ-
idõ nélküli használatba, valamint a 155/1951. (VIII. 14.)
MT rendelet alapján ingyenes örökhasználatba adott ingat-
lan. A földhasználó tulajdonába kerülõ ingatlan tulajdon-
jogát a földhasználó kérelmére kell az ingatlan-nyilvántar-
tásba bejegyezni.

(4) A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII.
törvény 8. §-a (4) bekezdésének módosulása nem érinti a
2006/2007. tanévre megállapított iskolai tankönyvrende-
lést, a tanulók részére a tankönyvellátáshoz biztosított nor-
matív és más kedvezményeket. A tanuló részére kölcsön-
zés útján biztosított tankönyv az eredeti kölcsönzési ideig
a tanulónál maradhat. A tanuló részére a kölcsönzött tan-
könyv értékesíthetõ.

(5) Az Áht. 33–33/A., valamint 33/D. §-ait az e törvény
hatálybalépése után vállalt állami kezességekre, állami ga-
ranciákra és viszontgaranciákra kell alkalmazni.

(6) Az e törvény hatálybalépése elõtt az MFB Rt.-vel
kötött árfolyam-garancia megállapodáson – a megkötött
megállapodás tartalmának változatlanul hagyása mellett –
árfolyam fedezeti megállapodást kell érteni.

(7) E törvény 1. §-ával megállapított Áht. 12/C. §-ának
rendelkezéseit a § hatálybalépése elõtt vállalt olyan köte-
lezettségvállalások esetében, melyekbõl 2007. évben,
vagy az azt követõ években fizetési kötelezettség keletke-
zik, legkésõbb 2007. január 31-ig kell teljesíteni.

(8) E törvény 1. §-ával megállapított Áht. 12/B. §-ának
rendelkezései nem alkalmazandóak azon közbeszerzések
esetében, ahol a 2006. december 31-én hatályos 12/A. §
(5) bekezdése alapján a központi vagy társadalombiztosí-
tási költségvetési szerv, illetve az állam nevében eljáró
szerv (személy) a közbeszerzési eljáráshoz a Kormány elõ-
zetes engedélyét megkapta.

(9) A Tbj. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit – a
(10) bekezdésben foglaltak kivételével – a hatálybalépést
követõ idõszakra kifizetett (juttatott, elszámolt) jövedel-
mekre kell alkalmazni.

(10) A Tbj. – e törvény 14. §-ának (4), (6), (9) és (12) be-
kezdésével megállapított – 18. § (1) bekezdésének a) pont-
ját, 19. §-ának (2) bekezdését, 25. §-át, 36. és 37. §-át a
2007. április 1-jét követõ idõszakra kifizetett (juttatott, el-
számolt) jövedelmekre kell alkalmazni. A saját jogú nyug-
díjas foglalkoztatott, a kiegészítõ tevékenységet folytató
egyéni és társas vállalkozó a 2007. január 1-je és 2007.
március 31-e közötti idõszakra is választhatja a nyugdíjjá-
rulék fizetését. E választásáról a biztosított és a kiegészítõ
tevékenységet folytató társas vállalkozó 2007. január
31-éig nyilatkozik a foglalkoztatónak, illetõleg a társas
vállalkozásnak.

(11) Az e törvény 15. §-ának (4) és (6) bekezdésével
megállapított, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 46. § (1) bekezdésének
a) pontját a hatálybalépést követõen bekövetkezett keresõ-
képtelenség esetén, az 50. § (1) bekezdését pedig a hatály-
balépést követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

(12) E törvény 10. §-ának (1)–(2) bekezdésével megál-
lapított, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
9. §-a (1) bekezdésének és a 9. § (2) bekezdése d)–e)) pont-
jának rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követõen
megkötött új, a víziközmûvek mûködtetésére irányuló
szerzõdések vonatkozásában kell alkalmazni. E törvény
hatálybalépése elõtt a víziközmûvek mûködtetésére alapí-
tott költségvetési, illetõleg önkormányzati intézmény to-
vább mûködhet, új intézmény azonban nem alapítható.”

(13) E törvény 10. §-ának (1)–(2) bekezdésével megál-
lapított, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
9. §-a (1) bekezdésének és a 9. § (2) bekezdése d)–e) pont-
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jának alkalmazásában új szerzõdésnek minõsül a határo-
zott idõre megkötött, a víziközmûvek mûködtetésére irá-
nyuló szerzõdés lejártát követõ újabb szerzõdéskötés,
vagy az annak idõtartamára vonatkozó szerzõdésmódosí-
tás is.

(14) A központi költségvetés a 2007. január 1. napjától a
korkedvezmény-biztosítási járulék 100 százalékának,
2008. január 1. napjától a korkedvezmény-biztosítási járu-
lék 75 százalékának, 2009. január 1. napjától a korkedvez-
mény-biztosítási járulék 50 százalékának, 2010. január 1.
napjától 2010. december 31. napjáig a korkedvez-
mény-biztosítási járulék 25 százalékának a Nyugdíjbizto-
sítási Alap részére történõ megfizetését átvállalja. A köz-
ponti költségvetés által átvállalt korkedvezmény-biztosí-
tási járuléknak a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átadandó
összegét az éves költségvetési törvény határozza meg. A
korkedvezmény-biztosítási járulék összegére vonatkozó
összesített adatot az állami adóhatóság kormányrendelet-
ben meghatározottak szerint átadja a kincstárnak.

(15) E törvény 1. §-ának (25) bekezdésével megállapí-
tott, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 64/A. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezést
elõször a 2007. évi normatív hozzájárulások és támogatá-
sok igénylésétõl kezdõdõen kell alkalmazni.

(16) Az e törvény 36. §-ával megállapított a helyi önkor-
mányzatok 2006. évi új címzett támogatásáról, az egyes
címzett támogatással folyamatban lévõ beruházások ere-
deti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkor-
mányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló 2006. évi
XXIV. törvény 1. számú melléklet rendelkezéseinek igé-
nyelt támogatási többletforrását a helyi önkormányzatok
részére jóváhagyott címzett, illetve céltámogatások 2007.
június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással
felszabaduló elõirányzatából kell biztosítani.

31. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az
Áht. 13/A. §-a (4) bekezdésében a „18/C. § (12) és (14) be-
kezdésében felsorolt szervek” szövegrész helyébe a
„18/C. § (12) és (13) bekezdésében felsorolt szervek” szö-
vegrész lép.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Áht.
24. §-ának (6) bekezdésében a „(4)–5) bekezdésben” szö-
vegrész helyébe a „(3)–(5) bekezdésben” szövegrész lép.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a köz-
mûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 91. §-a (1) be-
kezdésének c) pontjában az „a Szakszervezeti és Munka-
helyi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete, a népfõiskolai
mozgalmak és más, országos, illetve regionális közmûve-
lõdési társadalmi szervezetek” szövegrész helyébe a „Te-
rületi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete és a népfõisko-
lai mozgalmak” szövegrész lép.

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a felsõok-
tatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 129. § (3) be-
kezdésének a) pontjában a „nulla egész nyolctizedszerese”
szövegrész helyébe „nulla egész hetvenháromszázadszo-
rosa” szövegrész, b) pontjában a „nulla egész nyolctized-
szerese” szövegrész helyébe „nulla egész hetvenhárom-
századszorosa” szövegrész, c) pontjában a „nulla egész
négytizedszerese” szövegrész helyébe a „nulla egész har-
minchatszázadszorosa” szövegrész, d) pontjában a „hét
egész öttizedszerese” szövegrész helyébe „hat egész
nyolcvankilencszázadszorosa” szövegrész, e) pontjában a
„nulla egész nyolcszázadszorosa” szövegrész helyébe a
„nulla egész hétszázadszorosa” szövegrész, f) pontjában a
„két egész háromtizedszerese” szövegrész helyébe a „két
egész tizenegyszázadszorosa” szövegrész lép.

(5) 2007. április 1-jén az Ebtv. 29. § (1) bekezdésének
a) pontja hatályát veszti, valamint az Ebtv. 29. § (3) bekez-
désében a „TAJ-számmal” szövegrész helyébe a „Társada-
lombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ
szám)” szöveg lép.

(6) 2007. április 1-jén a Tbj. 4. § f) pontja 3. alpontjában
a „ , valamint a foglalkoztatott 25. § szerinti nyugdíjjárulék
(tagdíj) fizetés alóli mentességét” szövegrész, 4. § s) és
x) pontja 26. § (5) bekezdésének b) pontjában a „ , vala-
mint a hajléktalanok”, 26. § (5) bekezdésének utolsó mon-
data szövegrész hatályát veszti, valamint a Tbj. 16. §
(1) bekezdésének l) pontjában a „kiskorú magyar állam-
polgár” szövegrész helyébe a „kiskorú személy” szöveg-
rész, 16. § (3) bekezdésében az „a)–i)” szövegrész helyébe
az „a)–k)” szövegrész, 26. § (5) bekezdésének b) pontjá-
ban az „n) és o) pontjában” szövegrész helyébe az „n), o),
s)–t) pontjában” szövegrész, 29/A. § (2) bekezdésében a
„29. § (4) és (5) bekezdésének” szövegrész helyébe a
„29. § (4)–(5) és (8) bekezdésének” szövegrész lép.”

(7) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a pályakez-
dõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a
gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen
munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továb-
bá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény 4/A. § (4) bekezdésében a „2006. évi”
szövegrész helyébe a „2007. évi” szövegrész lép.

(8) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi
költségvetésének végehajtásáról szóló 2001. évi
LXXXIV. törvény 14. § a) pontjában a „2006. december
31-ig” szövegrész helyébe a „2007. december 31-ig” szö-
vegrész lép.

(9) 2008. január 1-jén a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény 129. § (3) bekezdésének a) pontjában a
„nulla egész hetvenháromszázadszorosa” szövegrész he-
lyébe „nulla egész nyolctizedszerese” szövegrész, b) pont-
jában a „nulla egész hetvenháromszázadszorosa” szöveg-
rész helyébe a „nulla egész nyolctizedszerese szövegrész,
c) pontjában a „nulla egész harminchatszázadszorosa”
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szövegrész helyébe a „nulla egész négytizedszerese” szö-
vegrész, d) pontjában a „hat egész nyolcvankilencszázad-
szorosa” szövegrész helyébe a „hét egész öttizedszerese”
szövegrész, e) pontjában a „nulla egész hétszázadszorosa”
szövegrész helyébe a „nulla egész nyolcszázadszorosa”
szövegrész, f) pontjában a „két egész tizenegyszázadszo-
rosa” szövegrész helyébe a „két egész háromtizedszerese”
szövegrész lép.

(10) 2007. április 1-jén az egyszerûsített vállalkozói
adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 22. §-a (8) bekezdé-
sének utolsó mondatában „az egészségügyi szolgáltatási
járulékot” szövegrész helyébe „az egészségügyi szolgálta-
tási járulékot és a nyugdíjjárulékot” szövegrész lép.

32. § A megyei egészségbiztosítási pénztárak által a
229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján az alapellátási
vállalkozások támogatására kötött „Szerzõdés-kiegészíté-
sek” alap- és kiegészítõ támogatások folyósítására vonat-
kozó részei 2007. január 1-jei hatállyal megszûnnek, így
ettõl az idõponttól alap- és kiegészítõ támogatás nem fo-
lyósítható. A „Szerzõdés-kiegészítések” hitelintézeti köl-
csöntámogatás folyósítására vonatkozó részei az ezek
alapját képezõ hitelszerzõdések futamidejének végéig ha-
tályban maradnak, a futamidõ lejárta után hiteltámogatás
nem folyósítható.

33. § (1) Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ
foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egy-
szerûsített befizetésérõl szóló – módosított – 1997. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: AMtv.) 3. §-a (2) be-
kezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A munkáltató az alkalmi foglalkoztatás esetén a mel-
léklet második oszlopában meghatározott értékû közteher-
jeggyel teljesítheti]

„a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)
19. § (1) bekezdésében meghatározott nyugdíjbiztosítási
járulék, pénzbeli egészségbiztosítási járulék,”
[befizetési, illetve levonási kötelezettségét.]

(2) Az AMtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A közteherjegy forgalmazója a közteherjegy ellen-
értékének forgalmazási költséggel csökkentett részét – kü-
lön jogszabályban foglaltak szerint – átutalja kincstár által
vezetett KESZ-re. A kincstár ezen összegbõl 76%-ot a
Nyugdíjbiztosítási Alapnak, 13%-ot az Egészségbiztosítá-
si Alapnak, 11%-ot a Munkaerõpiaci Alapnak utal át.”

(3) Az AMtv. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) Az alkalmi munkavállaló szolgálati idõre, valamint
az egészségbiztosítási szolgáltatások közül baleseti egész-
ségügyi szolgáltatásra és baleseti táppénzre jogosult. Men-
tesül a munkavállaló a Tbj. 19. § (3) bekezdésében megha-

tározott egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség
alól.”

(4) Az AMtv. melléklete helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„Melléklet
az 1997. évi LXXIV. törvényhez

Az alkalmi foglalkoztatás során kifizetett munkadíj,
a közteherjegy és az ellátási alap sávjai

Ha a kifizetett munkadíj
(Ft/nap)

A közteherjegy
értéke

(Ft/nap)

Az ellátási alap
(Ft/nap)

1. 1800–2399 400 2700

2. 2400–2999 700 3600

3. 3000–3599 900 4500

4. 3600–4600 1100 5400

34. § (1) 2007. és 2008. években az Országgyûlés nem
nyújt címzett támogatást új induló beruházásokhoz.

(2) Az Országgyûlés felkéri a Kormányt, hogy a címzett
támogatási céloknak megfelelõ önkormányzati fejlesztési
elképzeléseknek az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Operatív Programjaiban minél teljesebb körben történõ
szerepeltetését segítse elõ.”

35. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szó1ó 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 11/A. §-a a követ-
kezõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A vezetõi megbízással rendelkezõ politikai ta-
nácsadóra, politikai fõtanácsadóra e törvény 34. §-át és
49/O. §-át alkalmazni kell.”

(2) A Ktv. 34. §-a a következõ (8)–(13) bekezdésekkel
egészül ki:

„(8) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter nyil-
vántartást vezet a (11) bekezdésben meghatározott adattar-
talommal a központi államigazgatási szervek köztisztvise-
lõinek teljesítményértékelésével kapcsolatos adatairól.

(9) A nyilvántartás célja a teljesítményértékeléssel kap-
csolatos jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesíté-
sének ellenõrzéséhez szükséges adatok kezelésének bizto-
sítása az ellenõrzésre jogosult számára.

(10) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a telje-
sítményértékeléssel kapcsolatos adatkezelõi feladatait a
kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv útján látja el.

(11) A központi államigazgatási szerv a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter részére elektronikus úton adatot
szolgáltat

a) a köztitsztviselõ nevérõl, születési helyérõl, idejérõl,
anyja nevérõl,
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b) a szervezeti egységérõl, besorolásáról, vezetõi meg-
bizásáról,

c) a részére megállapított teljesítménykövetelmé-
nyekrõl,

d) a köztisztviselõ teljesítményének értékelésérõl,
e) a köztisztviselõ teljesítményének értékelésével

összefüggõ vezetõi intézkedésekrõl.
(12) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a

(11) bekezdés alapján részére szolgáltatott adatokat az
adatszolgáltatás naptári évét követõ ötödik év utolsó nap-
jáig kezelheti.

(13) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelet-
ben állapítsa meg a központi államigazgatási szerveknél,
azok területi és helyi szerveinél foglalkoztatott köztisztvi-
selõk teljesítményértékelésére vonatkozó részletes szabá-
lyokat és a teljesítményértékeléssel összefüggõ adatkeze-
lésre és adatszolgáltatásra vonatkozó részletes eljárási sza-
bályokat.”

(3) A Ktv. a következõ 49/O. §-sal egészül ki:
„49/O. § (1) A központi államigazgatási szerv a közpon-

ti államigazgatási szervek köztisztviselõinek jutalmazásá-
ról a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter részére
elektronikus úton adatot szolgáltat.

(2) Az adatszolgáltatás kiterjed:
a) a köztisztviselõ nevére, születési helyére, idejére,

anyja nevére,
b) szervezeti egységére, besorolására, vezetõi megbí-

zására,
c) a kifizetés idõpontjára,
d) az illetményére,
e) a jutalmára,
f) a tartós távollétére,
g) a közszolgálati jogviszonyának keletkezésére, meg-

szûnésére és áthelyezésére,
h) munkáltatójának, szervezeti egységének jutalomke-

retére.
(3) A nyilvántartás célja a jutalmazással kapcsolatos jo-

gok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének ellen-
õrzéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása az el-
lenõrzésre jogosult számára.

(4) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter az
(1) bekezdés alapján részére szolgáltatott adatokat az adat-
szolgáltatás naptári évét követõ ötödik év utolsó napjáig
kezelheti.

(5) A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a jutal-
mazással kapcsolatos adatkezelõi feladatait a kormányzati
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv útján lát-
ja el.

(6) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelet-
ben állapítsa meg a központi államigazgatási szerveknél,
azok területi és helyi szerveinél foglalkoztatott köztisztvi-
selõk jutalmazására vonatkozó részletes szabályokat és a
jutalmazással összefüggõ adatkezelésre és adatszolgálta-
tásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat.”

A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett
támogatásáról, az egyes címzett támogatással

folyamatban lévõ beruházások eredeti döntéseinek
módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett

és céltámogatási rendszerérõl szóló
1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló

2006. évi XXIV. törvény módosítása

36. § A helyi önkormányzatok 2006. évi új címzett tá-
mogatásáról, az egyes címzett támogatással folyamatban
lévõ beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, vala-
mint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosítá-
sáról szóló 2006. évi XXIV. törvény 1. számú melléklet

a) ,,Egészségügy” fejezet 11. sorban Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Önkormányzat „Beruházás összköltsé-
ge” 780 000 ezer forintról 946 667 ezer forintra, „Ebbõl sa-
ját forrás” 78 000 ezer forintról 94 667 ezer forintra,
„Ebbõl igényelt támogatás” 702 000 ezer forintról 852 000
ezer forintra, „Az igényelt támogatás ütemezése” 2007.
évi üteme 336 000 ezer forintról 486 000 ezer forintra,

b) ,,Egészségügy” fejezet „Összesen” sorban „Beruhá-
zás összköltsége” 11 946 418 ezer forintról 12 113 085
ezer forintra, „Ebbõl saját forrás” 1 713 260 ezer forintról
1 729 927 ezer forintra, „Ebbõl igényelt támogatás”
10 233 158 ezer forintról 10 383 158 ezer forintra, „Az igé-
nyelt támogatás ütemezése” 2007. évi üteme 4 862 000
ezer forintról 5 012 000 ezer forintra,

c) ,,Mindösszesen” sorban „Beruházás összköltsége”
64 271 471 ezer forintról 64 438 138 ezer forintra, „Ebbõl
igényelt saját forrás” 14 101 706 ezer forintról 14 118 373
ezer forintra, „Ebbõl igényelt támogatás” 50 169 765 ezer
forintról 50 319 765 ezer forintra, „Az igényelt támogatás
ütemezése” 2007. évi üteme 24 109 753 ezer forintról
24 259 753 ezer forintra
változik.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az oktatási és kulturális miniszter
14/2006. (XII. 13.) OKM

rendelete
az alap- és mesterképzési szakok képzési

és kimeneti követelményeirõl szóló
15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
153. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján, a Magyar Rektori Konferencia egyetértésével
a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kime-
neti követelményeirõl szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
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(a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklet „I. Agrár
képzési terület, 13. Mezõgazdasági mérnöki alapképzési
szak” 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ
kreditek száma: 180+30 kredit.”

(2) A Rendelet 2. számú melléklet „VIII. Mûszaki képzési
terület, 14. Had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési
szak” 10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-

alább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenér-
tékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.”

(3) A Rendelet 2. számú melléklete kiegészül e rendelet
1. számú mellékletével.

2. §

(1) A Rendelet 3. számú melléklet „III. Mûszaki képzési
terület” része kiegészül e rendelet 2. számú mellékletével.

(2) A Rendelet 3. számú melléklete kiegészül e rendelet
3. számú mellékletében meghatározott IV–VIII. fejezetek-
kel.

3. §

(1) A Rendelet 4. számú melléklet 4.1. és 4.2. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„4.1. A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési
szakjaira épülõ tanári szakon:

a) a két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzé-
sekor: 5 félév, 150 kredit;

b) a szakmai és mûvészeti tanári szakképzettségek
területén a csak egy szakképzettség megszerzésére irányu-
ló képzés esetén: 4 félév, 120 kredit.

4.2. Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakkép-
zettség megszerzését követõen vagy valamely mesterszak-
kal párhuzamosan felvett tanári szakon:

a) egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló
képzés esetén: 3 félév, 90 kredit;

b) a mûvészeti képzési területen – a szakterületi köve-
telményeknek a mûvészeti mesterszakon történt teljesítése
esetén – 2 félév, 60 kredit.”

(2) A Rendelet 4. számú melléklet 6.2.1. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„6.2.1. Az e rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében foglal-
tak szerint a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientá-
ciót segítõ ismeretek követelményeinek teljesítése, amely-
nek kreditértéke 10 kredit, valamint az egyes tanári szak-
képzettségek választásához e rendelet 7. § (3) bekezdése
szerint elõírt feltételek.”

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

1. számú melléklet
a 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelethez

„2. számú melléklet
a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

XIII. MÛVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

1. ALKOTÓMÛVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: alkotómûvészet
és muzikológia

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)

– szakképzettség:
a) zeneszerzõ
b) jazz-zeneszerzõ
c) muzikológus
d) zeneteoretikus
e) zenei asszisztens

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése:
a) BA in Composition
b) BA in Jazz Composition
c) BA in Musicology
d) BA in Music Theory
e) Music Assistant

– választható szakirányok: zeneszerzés, muzikológia,
zeneelmélet, zeneismeret.

3. Képzési terület: mûvészet

4. Képzési ág: zenemûvészet

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–30 kredit

6.2. A szakirányokhoz rendelhetõ kreditek minimális
értéke: 65 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelhetõ kreditérték: 6 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 65 kredit
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7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zene-
szerzõi vagy elméleti tudományos teljesítményükkel a ma-
gyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni
tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti tudásuk birto-
kában kimûvelt ízléssel gyarapítják a zenei alkotások és a
zenérõl szóló tudás repertóriumát. A zenei élet intézmé-
nyeiben hasznos segítõ szerepet tudnak vállalni, és aktívan
részt venni a zenei köztudat formálásában. Kellõ mélységû
elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mester-
képzésben történõ folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a professzionális zenész szakmai tudásához szüksé-

ges általános elméleti és történeti zenei anyag,
– a zenei szerkezet mélyebb megértését szolgáló átfogó

zeneelméleti, ellenponttani, zenetörténeti, elemzõ stúdiu-
mok,

– egyszerûbb zeneszerzési, elméleti feladatok megol-
dásához (pl. hangszerelés, continuo-játék, tudományos
adatgyûjtés, irodalomfeldolgozás, mûelemzés) szükséges
ismeretanyag,

– zeneirodalmi ismeretek;
b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– zenemûvek önálló értékelésére,
– saját környezetükben egyszerûbb zeneszerzési, har-

monizálási, hangszerelési vagy elméleti feladatok megol-
dására,

– asszisztensként történõ közremûködésre,
– zenei együttesekben, kortárs-zenei formációkban, ze-

nekarokban és énekkarokban, valamint a mûvelõdés intéz-
ményeiben a zene értelmezésére és közvetítésére,

– a zene ismeretét és szeretetét szóban, írásban, hang-
szeren, énekkel terjeszteni,

– zenei együtteseket, mûvelõdési intézményeket a
szakirányuknak megfelelõ mûvészi szolgálattal alkotó
módon segíteni és alsóbb fokon irányítani,

– a zenei élet intézményeiben hasznos segítõ szerepet
vállalni,

– a zenei köztudat formálásában részt venni;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– zenemûvészeti alkotás megértésének képessége,
– jól megalapozott és kifejlesztett hallás és formáló-

készség,
– kimûvelt zenei ízlés,
– a saját tevékenységük megítélésének képessége,
– az értékek feltárására és megtartására törekvõ céltu-

datos magatartás,
– minõség- és felelõsségtudat,
– jó együttmûködõ és kommunikációs képességek.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 20–30 kredit

filozófia, esztétika, etika, mûvelõdési és mûvészettörté-
neti ismeretek, általános és magyar zenetörténet, népzene,
mûismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– Szakmai törzsanyag: 115–153 kredit
a) általános szakterületi ismeretek: 40–60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, ellenponttan, zongora, partitúra

olvasás-transzponálás, kamarazene/kamaraének, kortárs-
zenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65–70 kredit
zeneszerzés szakirány: zeneszerzõi technikák, stílus-

gyakorlatok, ellenponttan, mûbírálat, hangszerelés, prozó-
dia, harmonizálás, betanítás, kortárs stílus- és repertoáris-
meret, elõadói gyakorlat, elektronikus zeneszerzési tech-
nikák,

muzikológia szakirány: általános és magyar zenetörté-
net, historiográfia, zenei filológia, zenei szociológia, kuta-
tási technika, bibliográfia,

zeneelmélet szakirány: magasabb szintû összhangzatta-
ni, formatani, ellenponttani ismeretek, stílustanulmányok,
zeneelmélet, -történet, kottaolvasási készség, continuo-
játék,

zeneismeret szakirány: összhangzattani, formatani,
ellenponttani, zenetörténeti és népzenei ismeretek, stílus-
tanulmányok, magas szintû kottaolvasási és hallási fejlesz-
tés, hangképzés;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek:
10–23 kredit.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosíta-
ni kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzésé-
hez egy élõ idegen nyelvbõl államilag elismert középfokú
C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

2. ELÕADÓMÛVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: elõadómûvészet

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bache-
lor; rövidítve: BA)

– szakképzettség:
– klasszikus zongora elõadómûvész
– klasszikus orgona elõadómûvész
– klasszikus csembaló elõadómûvész
– klasszikus harmonika elõadómûvész
– klasszikus hárfa elõadómûvész
– klasszikus gitár elõadómûvész
– klasszikus lant elõadómûvész
– klasszikus cimbalom elõadómûvész
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– klasszikus hegedû elõadómûvész
– klasszikus mélyhegedû elõadómûvész
– klasszikus gordonka elõadómûvész
– klasszikus gordon elõadómûvész
– klasszikus furulya elõadómûvész
– klasszikus fuvola elõadómûvész
– klasszikus oboa elõadómûvész
– klasszikus klarinét elõadómûvész
– klasszikus szaxofon elõadómûvész
– klasszikus fagott elõadómûvész
– klasszikus kürt elõadómûvész
– klasszikus trombita elõadómûvész
– klasszikus harsona elõadómûvész
– klasszikus tuba elõadómûvész
– klasszikus ütõhangszeres elõadómûvész
– klasszikus ének elõadómûvész
– jazz-zongora elõadómûvész
– jazzgitár elõadómûvész
– jazzbasszusgitár elõadómûvész
– jazzbõgõ elõadómûvész
– jazzszaxofon elõadómûvész
– jazztrombita elõadómûvész
– jazzharsona elõadómûvész
– jazzdob elõadómûvész
– jazzének elõadómûvész
– zenekar- és kórusvezetõ elõadómûvész
– egyházzene-orgona elõadómûvész
– egyházzene-kórusvezetõ elõadómûvész
– népi vonós (hegedû, brácsa, nagybõgõ-cselló-ütõ-

gardon) elõadómûvész
– népi pengetõs (citera-tambura-koboz-tekerõ) elõ-

adómûvész
– népi fúvós (furulya-duda, klarinét-tárogató) elõ-

adómûvész
– népi cimbalom elõadómûvész
– népi ének elõadómûvész
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése:
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Piano)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Organ)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Harpsichord)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Accordion)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Harp)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Guitar)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Lute)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Cimbalom / Dulcimer)
– BA in Classical Instrumental Music Performance

(Violin)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Viola)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Cello)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Double Bass)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Recorder)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Flute)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Oboe)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Clarinet)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Saxophone)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Bassoon)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Horn)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Trumpet)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Trombone)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Tuba)

– BA in Classical Instrumental Music Performance
(Percussion)

– BA in Classical Singing
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Piano)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Guitar)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Bass

Guitar)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Double

Bass)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Saxo-

phone)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz

Trumpet)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz

Trombone)
– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz

Drums)
– BA in Jazz Singing
– BA in Orchestral and Choral Conducting
– BA in Church Music Performance (Organ)
– BA in Church Music Performance (Choral

Conducting)
– BA in Folk Music Performance on Bowed Strings

[Violin-Viola/Double bass-Cello-Gardon (Percussion
Cello)]

– BA in Folk Music Performance on Plucked Strings
[Zither-Tambura-Koboz (Historical Hungarian
Lute)/Rotary Lute (Hurdy-gurdy)]
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– BA in Folk Music Performance on Wind Instru-
ments [Furulya (Folk Flute)-Bagpipe / Clarinet-
Tarogato (Hungarian Folk Clarinet)]

– BA in Folk Music Performance on Cimbalom
– BA in Folk Song Performance

3. Képzési terület: mûvészet

4. Képzési ág: zenemûvészet

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit.

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–30 kredit

6.2. A szakirányokhoz rendelendõ kreditek minimális
értéke: 110 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz (diplomakoncerthez) rendelhe-
tõ kreditérték: 6 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 80 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elõ-
adómûvészi teljesítményükkel a magyar és az európai ze-
nekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett
gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kimûvelt ze-
nei ízléssel, technikával, formálókészséggel mûvészi szol-
gálat ellátására képesek zene- és énekkarokban, kamaraze-
nei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kul-
turális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidol-
gozott zenei készségekkel, kellõ mélységû vokális és
hangszeres, valamint megfelelõ elméleti ismeretekkel ren-
delkeznek tanulmányaik mesterképzésben történõ foly-
tatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a professzionális zenész szakmai tudásához szüksé-

ges alapvetõ elméleti és történeti zenei ismeretek,
– a szakiránynak megfelelõ speciális elõadómûvészeti,

elméleti ismeretek és repertoárismeret,
– a zenei elõadóegyüttesek mûfaji sajátosságainak,

mûködésük és mûködtetésük tartalmi, formai kereteinek,
valamint társadalmi-mûvelõdési adottságainak ismerete,

– a kamarazenei, zenekari, illetve énekkari kultúra is-
meretanyaga és repertoárja,

– a képzés folytatásához szükséges zenei készségek és
kellõ mélységû elméleti ismeretek;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

– az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában zene-
karokban, kamaraegyüttesekben, énekkarokban szólamai-
kat tisztán, formáltan, a stílus és a zeneszerzõ gondolko-
dásmódjának megfelelõen megszólaltatni,

– a hangversenyéletben kamarazenészként vagy zene-
kari muzsikusként részt venni,

– saját környezetükben szólistaként, kísérõként, szó-
lamvezetõként tevékenykedni,

– a zenemûvészeti alkotásokat megérteni és azokat
szakirányuknak megfelelõen interpretálni,

– a zeneismeretüket és -szeretetüket hangszeren, ének-
kel, szóban és írásban terjeszteni,

– zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani,
– zenei együtteseket, mûvelõdési intézményeket a

szakirányuknak megfelelõ szolgálattal alkotó módon segí-
teni és alsóbb fokon irányítani,

– a zenei mûvek önálló értékelésére azok stiláris, kom-
pozíciótechnikai, esztétikai kontextusában,

– zenei ismereteiket másokkal megosztani,
– a megszerzett tudás, képzelõerõ, ízlés és technika bir-

tokában részt venni csoportos zenei teljesítmények létre-
hozásában;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– jól megalapozott és kifejlesztett hallás és formáló-
készség,

– a zeneértés jól megalapozott gyakorlati és elméleti
készsége,

– kimûvelt zenei ízlés,
– kimûvelt hangszeres/vokális technika, valamint alap-

vetõ stílusismeret,
– saját tevékenységük megítélésének képessége,
– az értékek feltárására és megtartására törekvõ céltu-

datos magatartás,
– minõség- és felelõsségtudat,
– jó együttmûködõ és kommunikációs képességek,
– különféle szakmai közösségek/együttesek tagjaként,

illetve irányítójaként megnyilvánuló felelõs magatartás,
– nyilvános szereplés gyakorlatának megszerzése.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 20–30 kredit
filozófia, esztétika, etika, mûvelõdési és mûvészettörté-

neti ismeretek, általános és magyar zenetörténet mûisme-
ret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– Szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
115–148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40–60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene/kamara-

ének, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;
b) differenciált szakterületi ismeretek: 65–70 kredit
a hangszer / éneklés / vezénylés / egyházzenei tevé-

kenység technikája, mûvek produktív feldolgozása, reper-
toárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzu-
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sok, adott szakképzettség megszerzéséhez kapcsolódó
szakmai ismeretek;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek:
10–18 kredit.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosíta-
ni kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élõ idegen nyelv-
bõl államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve ok-
levél szükséges.

3. KOREOGRÁFUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: koreográfus

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bache-
lor; rövidítve: BA)

– szakképzettség: koreográfus
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Choreo-

grapher

3. Képzési terület: mûvészet

4. Képzési ág: táncmûvészet

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-

ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 20 kredit

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.3. A szakdolgozathoz (koreográfiához) rendelt kredi-
térték: 10 kredit

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 76 kredit

6.5. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: 10 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan koreográfusok képzése, akik képe-
sek eredeti és személyes hangvételû táncmûvészeti alkotá-
sok megtervezésére és gyakorlati megvalósítására, alkotói
elképzeléseik személyes megértetésére és elfogadtatására,

valamint az elõadómûvészekkel való kreatív együttmûkö-
désre. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birto-
kában képesek a magyar táncmûvészeti kultúrában aktív
szerep betöltésére az intézményekhez kötõdõ, illetve a
független mûvészeti életben, valamint a magyar táncmû-
vészet értékeinek nemzetközi fórumokon történõ repre-
zentálására is. Szakmai felkészültségük alapján kellõ
mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel ren-
delkeznek tanulmányaik mesterképzésben történõ folyta-
tásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– professzionális táncmûvész szakmai tudásához szük-

séges alapvetõ táncmûvészeti ismeretanyag (elméleti, tör-
téneti, gyakorlati),

– a mûvészeti alkotások szerkezete és dramaturgiája,
– bölcseleti és képzõmûvészeti ismeretek,
– színházi ismeretek,
– színpadi ismeretek,
– az elõadókkal és színrevivõkkel való kapcsolatalakí-

táshoz és együttmûködéshez szükséges alapvetõ pedagó-
giai, pszichológiai, menedzsment és jogi ismeretek;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– önálló színpadi mû létrehozására, a koreográfia esz-

közeivel történõ önkifejezésre,
– alkalmazott koreográfiai mûvek készítésére,
– a mûvészeti és közmûvelõdési élet alkotó módon tör-

ténõ segítésére,
– a koreográfia filmre vagy televízióra történõ alkalma-

zására,
– a táncmûvészeti rendezvények elõkészítésében és le-

bonyolításában való együttmûködésre,
– a táncmûvészet és a társmûvészetek ismeretének és

szeretetének mások felé történõ közvetítésére,
– egyszerûbb alkotások létrehozására, valamint a saját

alkotások mûvészi elképzeléseinek mások felé történõ
közvetítésére,

– a táncmûvészeti alkotások megértésére, elemzésére,
közvetítésére,

– táncmûvek önálló értékelésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– a személyes mûvészi adottságok kimûvelése, vala-

mint készség a folyamatos továbbfejlesztésre,
– önállóság,
– az értékek megismerésére, feltárására, megõrzésére

és másokkal történõ megismertetésére irányuló felelõsség-
tudat,

– a saját tevékenység megítélésének képessége,
– az önmûvelés képessége és készsége,
– jó együttmûködõ és kommunikációs képességek.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 20–40 kredit
mûvészetek története (mûvészettörténet, zenetörténet,

tánctörténet) és elmélete;
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– Szakmai törzsanyag
a) általános szakmai ismeretek: 40–80 kredit
táncgyakorlatok-tánctechnikák, médiaismeretek, kom-

munikáció, informatika, mozgásbiológia,
b) differenciált szakmai ismeretek: 60–100 kredit
a koreográfia mûvészete és elmélete, zeneismeret, krea-

tivitás, táncelemzés, színházi ismeretek és gyakorlat, pszi-
chológiai ismeretek.

9. Szakmai gyakorlat:

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlatot saját alkotásaik betanítása és bemutatása al-
kalmával teljesítik a hallgatók.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élõ idegen nyelv-
bõl legalább középfokú C típusú, államilag elismert nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, il-
letve oklevél szükséges.

4. TÁNCMÛVÉSZ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: táncmûvész

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bache-
lor; rövidítve: BA)

– szakképzettség: táncmûvész (megjelölve a szakirányt)
– választható szakirányok: klasszikus balett, néptánc,

moderntánc, kortárs tánc, színházi tánc
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Dancer

(specialized in Classical Ballet, Folk Dance, Modern Dan-
ce, Contemporary Dance, Theatre Dance)

3. Képzési terület: mûvészet

4. Képzési ág: táncmûvészet

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 20 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
100 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz (diplomakoncerthez) rendelt
kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 90 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: 14 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan táncmûvészek képzése, akik képe-
sek személyes adottságaik kibontakoztatásával a táncmû-
vészet aktív mûvelésére, továbbá a régi és az új táncmûvé-
szeti alkotások egyéni feldolgozásával azok interpretálá-
sára. Megszerzett technikai és elméleti ismereteik birtoká-
ban képesek a magyar táncmûvészeti kultúrában aktív sze-
rep betöltésére intézményekhez kötõdõ, illetve a független
mûvészeti életben. A végzettek alkalmasak a magyar tánc-
mûvészet értékeinek nemzetközi fórumokon történõ be-
mutatására is. Felkészültségük alapján kellõ mélységû el-
méleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek
tanulmányaik mesterképzésben történõ folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a professzionális táncmûvész szakmai tudásához

szükséges alapvetõ táncmûvészeti ismeretanyag elméleti,
történeti, gyakorlati vonatkozásai,

– stílusismeret,
– a klasszikus, valamint a választott szakiránynak meg-

felelõ táncmûvészeti formanyelv terén szerzett magas fokú
technikai képzettség,

– a szakiránynak megfelelõ speciális elméleti, történeti
és gyakorlati táncmûvészeti ismeretek,

– a szakiránynak megfelelõ szakmai ismeretek a ma-
gyar, az európai és a nemzetközi táncmûvészeti élet, ha-
gyományok, kortárs törekvések területén;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a választott szakiránynak megfelelõen a koreográfus

és a rendezõ elképzeléseihez, valamint az együttes szelle-
méhez igazodva különbözõ stílusú és jellegû, elsõsorban
kartáncosi és kisebb szólószerepek önálló megformálá-
sára,

– a mûvészeti és közmûvelõdési élet alkotó módon tör-
ténõ segítésére a választott szakiránynak megfelelõen,

– tánckari tagként, magántáncosként vagy egyéb beso-
rolással színházaknál és hivatásos együtteseknél mûvészi
szolgálat teljesítésére,

– a táncmûvészeti alkotások megértésére és interpretá-
ciójára, táncmûvek önálló értékelésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– magas fokú technikai képzettség birtokában készség
táncmûvek önálló elsajátítására,

– személyes táncos és mûvészi adottságok kibontakoz-
tatása, valamint készség a folyamatos továbbfejlesztésre,

– az értékek megismerésére, feltárására, megõrzésére
és másokkal történõ megismertetésére irányuló felelõsség-
tudat,
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– saját tevékenység megítélésének képessége,
– önmûvelés képessége és készsége,
– jó együttmûködõ és kommunikációs képességek.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 20–40 kredit
mûvészetek története (mûvészettörténet, zenetörténet,

tánctörténet) és elmélete, mûvelõdéstörténet;
– Szakmai törzsanyag
a) általános szakmai ismeretek: 20–40 kredit
elõadómûvészi képességfejlesztés, mozgásbiológia;
b) differenciált szakmai ismeretek: 90–120 kredit
klasszikus balett szakirányon: klasszikus balett, emelés,

szakirány szerinti repertoár és színházi gyakorlat, kiegé-
szítõ tánctechnikák (társastánc, moderntánc stb.), szak-
irány szerinti repertoárismeret és táncmûelemzés,

néptánc szakirányon: néptánc (magyar és nemzetiségi),
szakirány szerinti repertoár és színházi gyakorlat, kiegé-
szítõ tánctechnikák (balett, flamenco, modern társastánc
stb.), népzene, néprajz, szakirány szerinti repertoárismeret
és táncmûelemzés,

moderntánc szakirányon: moderntánc, szakirány szerinti
repertoár és színházi gyakorlat, kiegészítõ tánctechnikák (ba-
lett, néptánc stb.), koreográfiai alapismeretek, improvizáció,
szakirány szerinti repertoárismeret és táncmûelemzés,

kortárstánc szakirányon: kortárstánc, moderntánc,
balett, néptánc, kreativitás (repertoár, improvizáció, kom-
pozíció), színháztechnika, táncelemzés, egyéb szakirányú
gyakorlat és elmélet,

színházi tánc szakirányon: színházi tánc, szakirány sze-
rinti repertoár és színházi gyakorlat, kiegészítõ tánctechni-
kák (balett, társastánc, néptánc stb.), ének és zenés szín-
padi gyakorlat, szakirány szerinti repertoárismeret és tánc-
mûelemzés.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-
tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke 10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai
gyakorlatot a képzõ intézmény saját elõadásain, valamint a
professzionális színházak és együttesek produkcióiban
közremûködve teljesítik a hallgatók.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élõ idegen nyelv-
bõl legalább középfokú, C típusú, államilag elismert
nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyít-
vány, illetve oklevél szükséges.

5. TÁNCOS ÉS PRÓBAVEZETÕ ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: táncos és próba-
vezetõ

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)

– szakképzettség: táncos és próbavezetõ (megjelölve a
szakirányt)

– választható szakirányok: klasszikus balett, néptánc,
moderntánc, társastánc, kortárs tánc, divattánc, színházi
tánc

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Dancer
and Coach (specialized in Classical Ballet, Folk Dance,
Modern Dance, Ballroom Dances, Contemporary Dance,
Fashion Dance, Theatre Dance)

3. Képzési terület: mûvészet

4. Képzési ág: táncmûvészet

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 20 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
60 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 70 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: 10 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan táncosok és próbavezetõk képzése,
akik képesek a magyar táncmûvészeti kultúrában aktív
szerep betöltésére, és a magyar táncmûvészet értékeinek
nemzetközi fórumokon történõ reprezentálására is. Meg-
szerzett technikai és elméleti ismereteik birtokában alkal-
masak az intézményekhez kötõdõ, illetve a független mû-
vészeti életben való részvételre. Felkészültségük alapján
kellõ mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készség-
gel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történõ
folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a professzionális táncos és próbavezetõ szakmai

tudásához szükséges alapvetõ elméleti, történeti és gya-
korlati táncmûvészeti ismeretek,

– a választott szakiránynak megfelelõ táncmûvészeti
formanyelv terén szerzett technikai ismeretek,
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– a szakiránynak megfelelõ elméleti, történeti, gyakor-
lati táncmûvészeti ismeretanyag,

– a magyar, az európai és a nemzetközi táncmûvészeti
élet, hagyományok és kortárs törekvések ismerete a vá-
lasztott szakirány vonatkozásában,

– kommunikációs és pedagógiai alapismeretek;
b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– saját egyéniségük gazdagításával a táncmûvészet régi

és új alkotásainak interpretálására,
– kisebb csoportok munkájának irányítására, valamint

együttmûködésre koreográfusokkal, rendezõkkel és más
szakemberekkel a mûvészi elképzelések gyakorlatba tör-
ténõ átültetése során,

– a táncmûvészeti alkotások megértésére és interpretá-
ciójára,

– kisebb együttesek irányítására, a próbafolyamatok
vezetésére, a koreográfus-rendezõ elképzeléseinek közve-
títésére,

– a koreográfus és a rendezõ elképzeléseihez, valamint
az együttes szelleméhez igazodva különbözõ stílusú és jel-
legû táncmûvekben való közremûködésre,

– a mûvészeti és közmûvelõdési élet alkotó módon tör-
ténõ segítésére a választott szakiránynak megfelelõen,

– tánckari tagként színházaknál és hivatásos együtte-
seknél mûvészi szolgálat teljesítésére,

– próbavezetõi feladatok elvégzésére, mások munkájá-
nak koordinálására,

– táncmûvészeti rendezvények elõkészítésében és le-
bonyolításában való együttmûködésre,

– a táncmûvészet és a társmûvészetek értékeinek má-
sok számára történõ közvetítésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– a személyes táncos és mûvészi adottságok kimûvelé-
se, valamint készség azok folyamatos továbbfejlesztésére,

– készség táncmûvek önálló elsajátítására,
– az értékek megismerésére, feltárására, megõrzésére

és másokkal történõ megismertetésére irányuló felelõsség-
tudat,

– a saját tevékenység megítélésének képessége,
– az önmûvelés képessége és készsége,
– jó együttmûködési és kommunikációs képességek.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 20–50 kredit
mûvészetek története (mûvészettörténet, zenetörténet,

tánctörténet) és elmélete, pszichológiai és pedagógiai
alapismeretek, kommunikáció és médiaismeretek;

– Szakmai törzsanyag
a) általános szakmai ismeretek: 30–50 kredit
mozgásbiológia, próbavezetési és koreográfiai ismere-

tek, hospitálás, színházismeret;
b) differenciált szakmai ismeretek: 50–90 kredit
klasszikus balett szakirányon: klasszikus balett, pas de

deux, kiegészítõ tánctechnikák (jazztánc, társastánc,

moderntánc stb.), balettzene, szakirány szerinti próba-
vezetési és koreográfiai ismeretek (elmélet és gyakorlat),

néptánc szakirányon: néptánc (magyar és nemzetiségi),
kiegészítõ tánctechnikák (balett, flamenco, társastánc
stb.), népzene, néprajz, táncjelírás, szakirány szerinti pró-
bavezetési és koreográfiai ismeretek (elmélet és gyakor-
lat),

moderntánc szakirányon: moderntánc, kiegészítõ tánc-
technikák (balett, néptánc stb.), modern zenék, világítás-
technika, szakirány szerinti próbavezetési és koreográfiai
ismeretek (elmélet és gyakorlat),

társastánc szakirányon: társastánc, történelmi társas-
tánc, kiegészítõ tánctechnikák (balett, tangó, divattáncok
stb.), tánczene, pontozás és versenyszabályok, viselkedés-
kultúra, szakirány szerinti próbavezetési és koreográfiai
ismeretek (elmélet és gyakorlat),

kortárstánc szakirányon: modern- és kortárstánc, kiegé-
szítõ tánctechnikák (balett, néptánc stb.), kreativitás, tánc-
elemzés, szakmai gyakorlati ismeretek,

divattánc szakirányon: divattáncok, kiegészítõ tánc-
technikák (balett, jazztánc stb.), tánczene, pontozás és ver-
senyszabályok, viselkedéskultúra, szakirány szerinti pró-
bavezetési és koreográfiai ismeretek (elmélet és gyakor-
lat),

színházi tánc szakirányon: színházi tánc, kiegészítõ
tánctechnikák (balett, társastánc stb.), zenés színházi mes-
terség, hangképzés és ének, zenés színházi mûfajok, szín-
háztörténet, szakirány szerinti próbavezetési és koreográ-
fiai ismeretek (elmélet és gyakorlat).

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-
tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

Az alapfokozat megszerzéséhez szükséges szakmai gya-
korlatot a képzõ intézmény saját elõadásaiban, továbbá
táncegyüttesek, színházak, iskolák, versenytáncklubok stb.
produkcióiban, illetve azok elõkészítésében teljesítik a hall-
gatók.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élõ idegen nyelv-
bõl legalább középfokú C típusú, államilag elismert nyelv-
vizsga vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, il-
letve oklevél szükséges.

XIV. MÛVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET

1. ELEKTRONIKUS ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI
SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: elektronikus ábrá-
zolás
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2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bache-
lor; rövidítve: BA)

– szakképzettség: vizuális mûvészet-közvetítõ elektro-
nikus ábrázolás alapképzési szakon (megjelölve a szak-
irányt)

– választható szakirányok: webdesign, képanimátor,
elektrográfia

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: BA in
Digital Design

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: vizuális kultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 50 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
47 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 110 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az
elektronikus ábrázolás területén megfelelõ elméleti és
gyakorlati felkészültséggel rendelkeznek. Ismerik az
elektronikus képalakítás gyakorlatát, a digitális képnyelv,
a technikai kép, a tervezõgrafika, valamint a vizuális kom-
munikáció különbözõ területeit. Az alapszakon végzettek
tájékozottak a Magyarország és az európai országok
vizuális mûvészeti életét érintõ sajátosságok és problémák
tekintetében. A kulturális élet különbözõ színterein vállalt
feladataik végrehajtása során képesek ismereteik alkotó
szellemû alkalmazására. Megszerzett ismereteik birtoká-
ban kellõ mélységû ismerettel rendelkeznek tanulmányaik
mesterképzésben történõ folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– az elektronikus képfeldolgozás fõ területei, mûfajai

és tendenciái,
– szakmai informatikai ismeretek,
– az elektronikus képalkotás kifejezõeszközei, hatás-

keltõ lehetõségei,
– a digitális, elektronikus eszközök technikai és kultu-

rális vonatkozásai,

– vizuális kommunikációs ismeretek,
– mûvészettörténeti ismeretek,
– ábrázoló geometriai ismeretek,
– a digitális képnyelv ismeretanyaga,
– tervezõgrafikai ismeretek,
– tipográfiai ismeretek.
b) Az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a különbözõ technikai képfajtákkal kapcsolatos el-

méleti és gyakorlati feladatok (képelemzések, képek, kép-
összeállítások létrehozása) megoldására,

– a megszerzett elektronikus ábrázolás szakismeretei-
nek önálló, kreatív és rugalmas használatára,

– a rendelkezésre álló technikai eszközök értõ és önálló
használatára,

– szakmai mûhely, szakkör, képességfejlesztõ tan-
folyamok vezetésére,

– sokoldalú inter- és multidiszciplináris tervezõi, kivi-
telezõi és irányító-szervezõi feladatok elvégzésére,

– mûvészeti szintû végzettséggel rendelkezõ szakem-
berek (vizuális és környezetkultúra-tanár, multimédia mû-
vész) mellett referensi feladatok ellátására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– kreativitás,
– rugalmasság,
– önállóság,
– jó együttmûködõ készség,
– vizuális érzékenység,
– jó rajzkészség,
– térlátás.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
a) általános ismeretek: kommunikációs és vizuális

kommunikációs alapismeretek, vizuális megismerés, a
kulturális antropológia alapismeretei, jogi, minõségbizto-
sítási, vállalkozási, PR alapismeretek, informatikai alapo-
zás, környezetvédelem, mûvelõdéstörténeti, filozófiai
ismeretek – 10–20 kredit;

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-
vizuális gyakorlatok; mûvészettörténet, mûelemzés; ábrá-
zoló geometria alapozás; vizuális nyelvi eszköz- és anyag-
ismereti alapozás – 30–40 kredit.

– Szakmai törzsanyag: 50–60 kredit
a) szakmai alapozó modul:
az elektronikus képalakítás gyakorlata; a digitális kép-

nyelv alapjai; a tárgykultúra, a design, a környezetalakítás
és téralakítás gyakorlata; vizuális kommunikáció, s ezen
belül is a web-kommunikáció; az analóg és a digitális tech-
nikai kép (fotó, mozgókép), a médiumszervezés ismeret-
körei; szakmai informatika, a tervezõgrafika alapismere-
tei; mûvészettörténet, médiatörténet; vizuális esztétika,
mûelemzés; a képzõmûvészeti marketing ismeretkörei; a
tipográfiai tervezés területei, eszköztára, tipográfiai alap-
fogalmak; a betûformák és tervezõi szokások, hagyomá-
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nyok alakulása; a XX. század és a jelenkor tipográfiai és
tervezõgrafikai tendenciái, lehetõségei a számítógépes
grafikai terezés és a sokszorosító eljárások változásának
(fejlõdésének) tükrében; mai alternatív vizuális kommuni-
kációs törekvések, a betûtõl független vizuális kommuni-
káció lehetõségei és megjelenési formái az elektronikus
médiában; speciális kódok, egyéni kommunikációs straté-
giák; design és tipográfia kapcsolata, kölcsönhatása az
elektronikus tervezõi gyakorlatban; a kereskedelem és az
elektronikus vizuális kommunikációs tervezõmûvészet
kapcsolata;

b) differenciált szakmai ismeretek: 47–52 kredit
ba) az alapszak további szakterületi ismeretei
a webdesign, a képanimátor, az elektrográfia szakirá-

nyokhoz tartozó speciális ismeretkörök;
bb) a második szak szakterületi ismeretei.
A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-

tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt kéthetes mûvésztelepi gyakorlaton
és egy hét idõtartamban szakmai tanulmányúton szükséges
részt venni.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges egy élõ idegen nyelvbõl.

2. KÉPI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: képi ábrázolás

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)

– szakképzettség: vizuális mûvészet-közvetítõ képi áb-
rázolás alapképzési szakon (megjelölve a szakirányt)

– választható szakirányok: festészet, képgrafika, díszítõ
festõ, építészeti síküveg

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: BA in
2D Art

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: vizuális kultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 50 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
47 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 110 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: –

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó
elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a tradi-
cionális, valamint a kortárs képalakítás és képalkotás
terén. A végzettek szemléletmódja biztos alapokat nyújt a
vizuális világban való tájékozódáshoz, beleértve a képala-
kítás hétköznapi és mûvészeti megnyilvánulásait is.
A végzettek alkalmasak a vizuális nyelvben rejlõ kifejezé-
si lehetõségek tanulmányozására, és azok autonóm módon
történõ felhasználására. Felkészültségük alapján kellõ
mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel ren-
delkeznek tanulmányaik mesterképzésben történõ folyta-
tásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– kultúrtörténeti ismeretek,
– a klasszikus és a jelenkori képalakítási technikák is-

merete,
– mûvészettörténeti ismeretek,
– színelméleti ismeretek,
– rajzolási és festési ismeretek,
– vizuális közlésformák ismerete,
– PR, vállalkozási és jogi ismeretek,
– a rajzolás-festés-mintázás fontosabb konvencióinak,

az ábrázolás és kifejezés vizuális nyelvi eszközkészleté-
nek ismerete,

– a képi alkotás fiziológiai, pszichológiai ismeretanyaga;
b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a köznapi és mûvészeti vizuális látványok önálló

vizsgálatára, elemzésére,
– a képi ábrázolás alkalmazott és autonóm mûfajaiban

és eljárásaiban az elemzési tapasztalatok, következtetések
kreatív hasznosítására,

– a vizuális közlések kifejezõ nyelvi eszközkészleté-
nek adekvát felhasználására,

– szakmai mûhely, szakkör, képességfejlesztõ tanfo-
lyamok vezetésére,

– ábrázolási szándékkal harmonizáló anyag-eszköz-
technológia megválasztására,

– az emberi környezet vizuális és esztétikai szempontú
elemzésének figyelembevételére,
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– az ábrázolás és kifejezés vizuális nyelvi eszközkész-
letének alkotó szellemû ábrázolására,

– mûvészeti végzettséggel rendelkezõ szakemberek
mellett referensi feladatok ellátására;

– képalakítási technikák alkotó módon történõ felhasz-
nálására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– vizuális ítéletalkotás,
– interpretáció képessége,
– kreativitás,
– vizuális memória és fantázia.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
a) általános ismeretek: vizuális megismerés, kommuni-

kációs és vizuális kommunikációs alapismeretek, a kultu-
rális antropológia alapismeretei, jogi, minõségbiztosítási,
vállalkozási, PR alapismeretek, környezetvédelem, mûve-
lõdéstörténeti, filozófiai ismeretek – 10–20 kredit

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-vi-
zuális gyakorlatok; mûvészettörténet, mûelemzés; ábrá-
zoló geometriai alapozás; vizuális nyelvi, eszköz- és
anyagismereti alapozás – 30–40 kredit;

– Szakmai törzsanyag: 50–60 kredit
a) szakmai alapozó modul
mûvészettörténet, mûtörténeti alapfogalmak, a külön-

bözõ nagy mûvészettörténeti korok; mûelemzési gyakorlat
és bibliai, mitológiai, ikonográfiai ismeretek;

a környezetelemzés elméleti és gyakorlati alapjai; az
emberi környezet vizuális, esztétikai megjelenése, elem-
zése; tárgy- és környezetkultúra, vizuális kommunikáció
(vizuális közlésformák vizuális médiumok, általános betû-
ismeret és tipográfia), építészeti elemzés, népmûvészeti,
kiállítás-rendezõi tanulmányok;

társadalmi ismeretek; vállalkozási és jogi ismeretek;
munkaköri tûz-, környezet-, baleset- és munkavédelem;

rajzolás-festés, mintázás; tér- és tárgyábrázolás; funk-
cionális rajzi közvetítõ és elemzõ vázlatrajzok, szerkesztõ
távlattan, tapasztalati távlattan, monge, axonometria mû-
szaki rajz, tanulmány jellegû alakrajz, anatómiai rajzok és
krokik; színelmélet; formatan különbözõ anyagokkal
(papír, agyag, fa stb.), a háromdimenziós kifejezés eszköz-
tára; a látási és tapintási érzékelés bevonása;

b) differenciált szakmai ismeretek: 47–52 kredit
ba) az alapszak további szakterületi ismeretei:
festészet, képgrafika, díszítõfestõ, építészeti síküveg

szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök;
bb) a második szak szakterületi ismeretei.
A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-

tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt kéthetes mûvésztelepi gyakorlaton
és egy hét idõtartamban szakmai tanulmányúton szükséges
részt venni.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges egy élõ idegen nyelvbõl.

3. KÉZMÛVES ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: kézmûves

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)

– szakképzettség: kézmûves (megjelölve a szakirányt)
– választható szakirányok: szövõ-textilmûvesség, fes-

tett-nyomott textilmûvesség, nemszõtt-nemezelt textilmû-
vesség, papírmûvesség, kerámia, bõrmûvesség

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése:
Craftsman

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: vizuális kultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 50 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
47 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 110 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: –

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkal-
masak a kézmûvesség területén megszerzett elméleti és
gyakorlati ismereteik kreatív alkalmazására. A végzettek
megszerzett ismereteik birtokában kellõ mélységû elmé-
leti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek
tanulmányaik mesterképzésben történõ folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– vizuális kommunikációs ismeretek,
– rajzos ismeretek,
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– ábrázoló geometriai ismeretek,
– mûvészettörténeti ismeretek,
– jogi és vállalkozási ismeretek,
– a kézmûvesség funkcionális, technikai, esztétikai,

gazdasági, emberi környezeti-tárgyi összefüggéseinek is-
merete,

– a nemzetközi kortárs kézmûves tárgykultúra törekvé-
seinek, a hagyományok szerepének ismerete,

– az iparmûvészet, a design, a környezet- és tárgykultú-
ra értékeinek, kultúrtörténeti, történelmi kontextusának,
társadalmi terjesztésének ismerete;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– kézmûves megmunkálások, díszítések tervezésére,

kivitelezésére,
– a különbözõ elvárások, megrendelések, funkciók sze-

rint adekvát megoldások kiválasztására, kivitelezésére,
– kézmûves szakmai mûhely, szakkör, képességfej-

lesztõ tanfolyamok vezetésére,
– a kézmûvesség széles körû alkalmazására,
– a különbözõ kézmûves technikák anyag-eszköz-tech-

nológia eljárásainak alkalmazására,
– az iparmûvészet, a design, a környezet- és tárgykultú-

ra értékeinek terjesztésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– rajzkészség,
– kreativitás,
– kézügyesség,
– önállóság,
– az egyéni kivitelezés képessége.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
a) általános ismeretek: a vizuális megismerés, kommu-

nikációs és vizuális kommunikációs alapismeretek, a kul-
turális antropológia alapismeretei, jogi, minõségbiztosí-
tási, vállalkozási, PR alapismeretek, környezetvédelem,
mûvelõdéstörténeti, filozófiai ismeretek – 10–20 kredit;

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-
vizuális gyakorlatok; mûvészettörténet, mûelemzés; ábrá-
zoló geometria alapozás; vizuális nyelvi, eszköz- és
anyagismereti alapozás – 30–40 kredit.

– Szakmai törzsanyag: 50–60 kredit
a) szakmai alapozó modul
mûvészettörténet, a kézmûvesség története, ornamenti-

katörténet, anyagismeretek, technológiai ismeretek; népi
kismesterségek, kézmûves alapozó gyakorlatok, tárgy- és
környezetkultúra, szakmai gyakorlat, szakmai tanulmány-
út, mûhelygyakorlat, külsõ mûhelygyakorlat, múzeumi
gyûjtés, digitális fotódokumentáció, számítógépes prezen-
táció;

b) differenciált szakmai ismeretek: 47–52 kredit
ba) az alapszak további szakterületi ismeretei:
szövõ-textilmûvesség, festett-nyomott textilmûvesség,

nemszõtt-nemezelt textilmûvesség, papírmûvesség, kerá-

mia, bõrmûvesség szakirányokhoz tartozó speciális isme-
retkörök;

bb) a második szak szakterületi ismeretei.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-
tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt kéthetes mûvésztelepi gyakorlaton
és egy hét idõtartamban szakmai tanulmányúton szükséges
részt venni.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges egy élõ idegen nyelvbõl.

4. KÖRNYEZETKULTÚRA ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetkultúra

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)

– szakképzettség: környezetkultúra-fejlesztõ (megje-
lölve a szakirányt)

– választható szakirányok: környezetprezentáció,
tárgyprezentáció, látványprezentáció

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: BA in
Environmental Design

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: vizuális kultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 50 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
47 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 110 kredit
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6.6. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: –

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a környe-
zetkultúra területén megfelelõ elméleti és gyakorlati tájéko-
zottsággal rendelkeznek és képesek megszerzett ismereteik
alkotó szellemû alkalmazására. A végzettek ismerik az ember
és környezete kapcsolatának horizontális és vertikális össze-
függéseit, Magyarország és az európai országok vizuális mû-
vészeti életét, annak sajátosságait, problémáit. Kulturális in-
tézményekben vállalt feladataik ellátása során képesek fele-
lõsségteljes és környezettudatos ökológiai szemlélet kialakí-
tására. Felkészültségük alapján kellõ mélységû elméleti is-
merettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik
mesterképzésben történõ folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– vizuális kommunikáció,
– vizuális eszközökben rejlõ hatáskeltõ lehetõségek is-

merete,
– környezetelemzési eljárások,
– mûvelõdéstörténeti ismeretek,
– tárgy- és stílusismeret,
– a funkció-forma-anyag-technológia összefüggései-

nek ismerete,
– környezetkulturális ismeretek,
– PR, jogi és vállalkozási ismeretek;
b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a vizuális kultúra és vizuális kommunikáció jelensé-

geinek észlelésére, tanulmányozására, értékelésére,
– saját elképzeléseik, a megrendelõi elvárások során

gondolataik, élményeik hagyományos ábrázolással és
digitálisan történõ prezentációjára,

– az ember és környezet kölcsönhatásainak elemzésére,
a látvány elemeinek értelmezésére, a vizuális kifejezõesz-
közök értõ alkalmazására, tudatos hatáskeltésre,

– különbözõ anyagkarakterek felhasználásán keresztül
anyagszerû struktúrák, konstrukciók, formák funkcionális
tervezésére és kivitelezésére,

– mûvészeti végzettséggel rendelkezõ szakemberek
mellett referensi feladatok ellátására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– környezettudatos magatartás, a környezettel szembe-
ni érzékenység,

– jó elemzõkészség,
– felelõsségtudat,
– jó kommunikációs és prezentációs készség.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
a) általános ismeretek: kommunikációs és vizuális

kommunikációs alapismeretek, vizuális megismerés, a

kulturális antropológia alapismeretei, jogi, minõségbizto-
sítási, vállalkozási, PR alapismeretek, informatikai alapo-
zás, környezetvédelem, mûvelõdéstörténeti, filozófiai is-
meretek – 10–20 kredit;

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-vi-
zuális gyakorlatok; mûvészettörténet, mûelemzés; ábrázo-
ló geometria alapozás; vizuális nyelvi, eszköz- és anyagis-
mereti alapozás – 30–40 kredit.

– Szakmai törzsanyag: 50–60 kredit
a) szakmai alapozó modul
rajzi, mûvészettörténeti ismeretek, a korszerû szemlé-

letû környezetkultúra interdiszciplináris megközelítésû
esztétikai, szakmai ismeretei; szakmai feladatok tervváz-
latai, variációi; tér- és formaelemzés; ábrázolási konven-
ciók; rajzi-plasztikai ismeretek; a funkció-for-
ma-anyag-technológia összefüggései; a tervezés, kivitele-
zés, makettezés elméleti és gyakorlati ismeretei; kézmû-
ves, gyári, alkalmazott és autonóm technológiák modern
és hagyományos anyagokkal, eszközökkel; társadal-
mi-kulturális háttérismeretek; mûvészettörténet, tárgytör-
ténet, stílusismeret; vizuális kommunikáció; ember és
tárgy-környezet elemzése; környezetalakítási és tárgyfor-
málási gyakorlatok;

b) differenciált szakmai ismeretek: 47–60 kredit
ba) az alapszak további szakterületi ismeretei:
környezetprezentáció, tárgyprezentáció, látványprezen-

táció szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök;
bb) a második szak szakterületi ismeretei.
A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-

tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt kéthetes mûvésztelepi gyakorlaton
és egy hét idõtartamban szakmai tanulmányúton szükséges
részt venni.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges egy élõ idegen nyelvbõl.

5. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: mozgóképkultúra
és médiaismeret

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)
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– szakképzettség: mozgóképkultúra és médiaismeret
alapszakos szakember (megjelölve a szakirányt)

– választható szakirányok: mozgóképkultúra-terjesztõ,
mozgókép-készítõ, multimédia-fejlesztõ

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: BA in
Film and Media Studies

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: mozgóképkultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 30 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
60 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 20 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 55 kredit

6.6. Intézményen kívüli összefüggõ gyakorlati képzés-
ben szerezhetõ minimális kreditérték: 20 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elmé-
leti ismereteik birtokában képesek tájékozódni a tömeg-
médiumok fejlõdésének folyamataiban, ismerik a mediális
közlés sajátosságait és képesek a mediális közlésmódot
használó szövegek értelmezésére. A végzettek alkalmasak
a mozgóképes, illetve multimédiás szövegek elõállításával
kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátására. Felkészültsé-
gük alapján kellõ mélységû elméleti ismerettel és gyakor-
lati készséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés-
ben történõ folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek
– magyar és egyetemes filmtörténeti ismeretek,
– médiatörténeti ismeretek,
– a technomédiumok hatáskeltõ eszközeire vonatkozó

ismeretek,
– a digitális eszközök technikai és kulturális ismeretei,
– a mozgókép-elõállítás legfontosabb mûveleteinek is-

merete,
– filmforgalmazási ismeretek,
– televíziós mûsorkészítési ismeretek,
– piackutatás, reklám- és marketing ismeretek;
b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a különbözõ médiaszövegekkel kapcsolatos elméleti

és gyakorlati feladatok megoldására,

– önállóan használni a rendelkezésre álló technikai esz-
közöket,

– önállóan tájékozódni a különbözõ mozgóképszöve-
gek között,

– mozgóképszövegek önálló értelmezésére,
– mozgóképkészítõi feladatok teljesítésére, analóg és

digitális utómunkálatok elvégzésére,
– mûsorkészítés szervezésére,
– szerkesztõség munkájában történõ aktív együttmûkö-

désre,
– mûvészi végzettséggel rendelkezõ szakemberek mel-

lett referensi feladatok ellátására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– készségek fejlesztésére, új kompetenciák kialakításá-

ra irányuló igény,
– vizuális eszközök kreatív használata,
– vizuális intelligencia,
– jó együttmûködési és kommunikációs készségek,
– kreativitás.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 25–35 kredit:
filozófia, pszichológia, mûvelõdéstörténet, társadalom-

ismeret, kommunikációelmélet, informatika, jogi alap-
ismeretek.

– Szakmai törzsanyag: 55–65 kredit:
a) szakmai alapozó modul
magyar és egyetemes filmtörténet, filmelmélet, média-

elmélet, mozgóképes szövegek elemzése, mûfajismeret
(film, televízió, nyomtatott sajtó), médiaszociológia, mé-
diajog és médiaetika, média-gazdaságtan, technikatörté-
net, a mûsorkészítés és médiafejlesztés alapjai, gyakorlati
ismeretek;

b) differenciált szakmai ismeretek: 55–65 kredit
mozgóképkultúra-terjesztõ, mozgóképkészítõ, multimé-

diafejlesztõ szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök.

9. Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt összefüggõ mozgóképes és média
szakmai gyakorlat mûvészetközvetítõ vagy tömegkommuni-
kációs média intézményeknél (választott szakiránynak meg-
felelõen) a gyakorlat szakmai tanulmányutat is tartalmaz.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges egy élõ idegen nyelvbõl.

6. PLASZTIKAI ÁBRÁZOLÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: plasztikai ábrázolás
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2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és
a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor;
rövidítve: BA)

– szakképzettség: vizuális mûvészet-közvetítõ plaszti-
kai ábrázolás alapképzési szakon (megjelölve a szak-
irányt)

– választható szakirányok: szobrászat, érmészet, díszí-
tõ szobrász, báb-játékkészítõ

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: BA in
3D Art

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: vizuális kultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz mini-
mális kreditértéke: 50 kredit

6.2. A szakirányhoz rendelhetõ minimális kreditérték:
47 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 10 kredit

6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 10 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 110 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képe-
sek a plasztikai ábrázolás területén megszerzett elméleti és
gyakorlati ismereteik birtokában a plasztikai ábrázolás in-
ter- és multidiszciplináris gyakorlati mûvelésére, ismere-
teik alkotó szellemû alkalmazására. Eredeti módon hasz-
nálnak fel különbözõ anyagokat és tárják fel a bennük rejlõ
téralkotási, térszervezési és plasztikai kifejezési lehetõsé-
geket. Képesek mélyebb összefüggések feltárására a for-
ma, az anyag, a tömeg és a tér kapcsolatáról. A végzettek
kellõ mélységû elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel-
keznek tanulmányaik mesterképzésben történõ folytatásá-
hoz.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– mûvelõdéstörténeti és filozófiai ismeretek,
– vizuális kommunikációs ismeretek,
– mûvészettörténeti ismeretek,
– mûelemzés,
– rajzos ismeretek,
– ábrázoló geometriai alapok,
– informatikai alapok,

– környezetvédelmi ismeretek,
– a plasztikai kompozíció térszervezõ sajátosságai,
– a térplasztikai kifejezésformák történetisége, társa-

dalmi, kulturális és mûvészeti konvenciói, közlésformák,
kifejezési tendenciák;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– mûvészetközvetítõ és ezzel kapcsolatos szervezõ fel-

adatok ellátására,
– mûvészeti végzettséggel rendelkezõ szakemberek

mellett asszisztensi/közvetítõi feladatok ellátására,
– szakmai mûhely, szakkör, képességfejlesztõ tanfo-

lyamok vezetésére,
– a klasszikus és a kortárs plasztikai-szobrászati alakí-

tás technikáinak felhasználására,
– a plasztikai kifejezõeszközök kreatív felhasználási

lehetõségeinek kiaknázására az alkotói folyamatban,
– a forma, az anyag, a tömeg és a tér kapcsolatrendsze-

rének, kölcsönhatásainak érzékelésére,
– a vizuális-plasztikai jelenségek helyes megítélésére a

plasztikai megnyilvánulások hétköznapi és mûvészeti
területein,

– az individuális és a kollektív tudat szerepének meg-
ítélésére a plasztikai alakításban, a taktilis és a vizuális
megismerés folyamatában;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– kézügyesség,
– fejlett vizuális és taktilis érzék,
– kreativitás,
– önállóság,
– mûvészetközvetítési problémák iránti nyitottság,
– problémamegoldó képesség.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 40–60 kredit
a) általános ismeretek: kommunikációs és vizuális

kommunikációs alapismeretek, a vizuális megismerés, a
kulturális antropológia alapismeretei, jogi, minõségbizto-
sítási, vállalkozási, PR alapismeretek, informatikai alapo-
zás, környezetvédelem, mûvelõdéstörténeti, filozófiai is-
meretek – 10–20 kredit;

b) szakmai alapismeretek: rajzi alapképzés; kreatív-
vizuális gyakorlatok; mûvészettörténet, mûelemzés; ábrá-
zoló geometriai alapozás; vizuális nyelvi, eszköz- és
anyagismereti alapozás – 30–40 kredit.

– Szakmai törzsanyag: 50–60 kredit
a) szakmai alapozó modul
téri és plasztikai alakítási módok és technikák, plaszti-

kai formanyelv; mûfaji és formai sajátosságok; téralkotás,
térszervezés és plasztikai kifejezés lehetõségei; tér- és for-
maalkotási módok; forma, anyag, tömeg és a tér kapcsola-
ta; a plasztikai kompozíció térszervezõ tulajdonságai; a
szimmetrikus és az aszimmetrikus tér és forma; a statikus
és a dinamikus térrendezés, formaalakítás hatásai; az ará-
nyok és a proporcionáltság problémái;
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b) differenciált szakmai ismeretek: 47–52 kredit
ba) az alapszak további szakterületi ismeretei
szobrászat, érmészet, díszítõszobrász, báb-játékkészítõ

szakirányokhoz tartozó speciális ismeretkörök;
bb) a második szak szakterületi ismeretei.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosí-
tani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Szakmai gyakorlat:

A képzés ideje alatt kéthetes mûvésztelepi gyakorlaton
és egy hét idõtartamban szakmai tanulmányúton szükséges
részt venni.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges egy élõ idegen nyelvbõl.

7. ÉNEK-ZENE ALAPKÉPZÉSI SZAK

1. Az alapképzési szak megnevezése: ének-zene

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bache-
lor; rövidítve: BA)

– szakképzettség: ének-zene alapszakos szakember
– választható szakirányok: karvezetés, népzene, egy-

házzene
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: BA in

Music

3. Képzési terület: mûvészetközvetítés

4. Képzési ág: zenekultúra

5. A képzési idõ félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 180 kredit

6.1. A szakirányokhoz rendelhetõ kreditek minimális
értéke: 50 kredit

6.2. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 10 kredit

6.3. A szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelhe-
tõ kreditérték: 5 kredit

6.4. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetõ minimális
kreditérték: 65 kredit

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneel-
méleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális/mûvészeti in-
tézményrendszerrõl szerzett tudásuk birtokában, kimûvelt
zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel
képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és
más kulturális/mûvészeti intézményeiben. A képzés során
kellõ jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az
európai országok zenei életének megismeréséhez. Felké-
szültségük alapján alkalmasak tanulmányaik mesterkép-
zés keretében történõ folytatására.

a) Az alapképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– általános és a szakiránynak megfelelõ speciális zene-

történeti, zeneelméleti és zeneirodalmi ismeretanyag el-
méleti és gyakorlati ismeretei,

– a zenemûvészet és zenei információs rendszer intéz-
ményeinek ismerete,

– a zenemûvészet és zenekultúra területéhez tartozó is-
meretrendszerekben való jártasság;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani,
– zenei együtteseket, mûvelõdési intézményeket a

szakirányuknak megfelelõ szolgálattal alkotó módon segí-
teni és alsóbb fokon irányítani,

– csoportos zenei teljesítmények létrehozásában részt
venni,

– magas fokú motivációval, minõségi igénnyel és sze-
mélyes hatással dolgozni az ének-, illetve zenekultúrával
összefüggõ intézményekben és munkakörökben feladatot
ellátni,

– a hangversenyélet szervezési kérdéseiben szakrefe-
rensként, tanácsadóként és szervezõként mûködni,

– a zeneismeretüket és zeneszeretetüket hangszeren,
énekkel, szóban és írásban terjeszteni;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– megalapozott és kifejlesztett zenei hallás és zenei for-
málókészség,

– kimûvelt ízlés,
– saját tevékenység reális megítélésének képessége,
– az értékek feltárására és megtartására törekvõ céltu-

datos magatartás,
– minõség- és felelõsségtudat,
– jó együttmûködõ és kommunikációs képességek,
– jó szervezõkészség.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meg-
határozó ismeretkörök):

– Alapozó ismeretek: 25–35 kredit
filozófiatörténet, zenetörténet alapjai, zeneelmélet alap-

jai, kóruséneklés alapjai, alapozó szolfézs, zongora és a
partitúraolvasás alapjai, vezénylési gyakorlat alapjai,
hangképzés.
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– Szakmai törzsanyag: 115–155 kredit
a) általános szakterületi ismeretek: 70–100 kredit
zenetörténeti és zeneelemzési ismeretek (zenetörté-

net-zenekultúra, általános zeneelmélet és hangszerisme-
ret), zenei-kulturális ismeretek (népzene-néphagyomány,
zenei nevelési tanulmány és rendezvényszervezés, mûis-
meret); zenei készségfejlesztési gyakorlat (szolfézs, zene-
elmélet, partitúraolvasás, zenei informatikai ismeretek),
zenei interpretációs gyakorlat (karének és elõadói gyakor-
lat, vezénylési gyakorlat és kargyakorlat, zongora-hang-
szerjáték, magánének);

b) differenciált szakterületi ismeretek: 45–55 kredit
ba) karvezetés szakirány: mûelemzés, zeneelmélet,

szolfézs, karvezetés, kórusirodalom, beszédgyakorlat,
zongorakíséret, transzponálás-partitúraolvasás;

bb) népzene szakirány: népi hangszer, népzeneelmélet,
néprajz, népi kamarazene, népdalkör-vezetés, táncház,
harmonizálási gyakorlat, néptáncelmélet, néptánc;

bc) egyházzene szakirány: gregorián, liturgia-elmélet,
orgona, kórusvezetés, egyházzene gyakorlat, egyházzene-
történet, népének-korál, latin;

bd) a második szak szakterületi ismeretei;
be) egyéb differenciált szakmai ismeretek;
c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek:

10–15 kredit.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosíta-
ni kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és
pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább
10 kredit.

9. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez egy élõ idegen nyelv-

bõl államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga
vagy azzal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve ok-
levél szükséges.”

2. számú melléklet
a 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelethez

,,3. számú melléklet
a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

20. EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi
mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles egészségügyi mérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Biomedical Engineering

3. Képzési terület: mûszaki

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: –

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ szakok:
biomérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, mérnök
informatikus, programtervezõ informatikus, gazdaság-
informatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosz-
tikai analitikus, biológia, fizika, kémia alapképzési sza-
kok, valamint az egységes, osztatlan orvos mesterképzési
szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–45 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan interdiszciplináris elméleti és gya-
korlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel ren-
delkezõ mérnökök képzése, akik mûszaki vagy informati-
kai vagy orvosi vagy természettudományos alaptudásukat
kiegészítve, az elméleti és a gyakorlati jellegû egészség-
ügyi mérnöki tevékenységek rendkívül széles területén al-
kalmazhatók. Az egészségügyi mérnökök az élõ és élette-
len természettudományos, mûszaki, gazdasági és humán
ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik ré-
vén alkalmasak szakterületükön tervezõi és kutatási-fej-
lesztési feladatok ellátására, egészségügyi és mûszaki
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szakemberekbõl álló csoportok kutató, fejlesztõ és alkal-
mazói munkájában való közremûködésre, megfelelõ gya-
korlat után ilyen csoportok önálló irányítására alkalmasak.
A mesterfokozat megszerzése feljogosít a doktori képzés-
ben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– anatómiai, élettani, biokémiai és biostatisztikai alap-

ismeretek,
– alapismeretek a matematika, fizika és számítástech-

nika területén,
– mûszaki és biológiai rendszerek leírására használható

módszerek ismerete, élettani folyamatok és szabályozások
modellezése és jellemzése,

– orvosbiológiai mérésekhez, valamint terápiás kezelé-
sekhez szükséges mûszerek fõbb moduljainak és ezek
diagnosztikai, illetve terápiás alkalmazásának ismerete,

– alapvetõ kommunikációs, vezetési és mérnöketikai
ismeretek,

– minõségbiztosítási, munkahelyi egészség és bizton-
sági alapismeretek,

– orvosi informatikai alapismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a törvényszerûségek, összefüggések, problémák meg-

értésére, eredeti ötletek felvetésére, a megszerzett tudás ön-
álló alkalmazására és gyakorlati hasznosítására,

– a mûszaki – gazdasági – humán erõforrások kezelésé-
nek komplex szemléletére,

– szakmai kooperációra, az integrált ismeretek alkal-
mazására,

– a szakiránynak megfelelõen orvosbiológiai tevé-
kenységhez (orvosbiológiai berendezések tervezése, tele-
pítése, üzemeltetése; orvosbiológiai jelek számítógépes
analízise; gyógyszerek és hatóanyagok, gyógyhatású
anyagok, gyógyászati segédanyagok és segédeszközök
fejlesztése és tesztelése; orvosbiológiai kutatásokhoz mû-
szeres és méréstechnikai háttér kiválasztása, kísérletterve-
zés), egészségügyi informatikai tevékenységhez (egész-
ségügyi szervezési és pénzügyi, továbbá epidemiológiai és
népegészségügyi feladatok kezelése; lágy és kemény ada-
tokból orvosi információ kinyerése; egészségügyi infor-
mációs és telemetriai rendszerek, döntéstámogató rend-
szerek tervezése; egészségügyi adatbiztonsági feladatok
kezelése), sugárbiológiai tevékenységhez (ionizáló sugár-
zást alkalmazó gyógyászati berendezések tervezése, tele-
pítése, üzemeltetése; új sugárkezelési eljárások fejlesztése
és tesztelése; ionizáló sugárzásokkal kapcsolatos munka-
és sugárvédelmi feladatok kezelése) kapcsolódó feladatok
megoldására;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles körû mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– önmûvelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret

bõvítésére, elmélyítésére való készség, a szakmai tovább-
képzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

– kezdeményezõ, illetve döntéshozatali képesség, sze-
mélyes felelõsségvállalás és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-
ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeret-
körök:

természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, számítástudomány, biológia, bio-

fizika, anatómia, élettan;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
gazdasági, vezetési és menedzsment ismeretek, minõ-

ségbiztosítás, ergonómia, kommunikációelmélet, mûszaki
tudományok kultúrtörténete, környezetvédelem.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
15–30 kredit

a szakmai törzsanyag bemutatja a mûszaki és biológiai
rendszerek elméletét, az egészségmegõrzéshez, egészség-
ügyi ellátáshoz szükséges adatok megszerzésének, tárolá-
sának informatikai alapjait, a biológiai eredetû jelek méré-
sére használható mûszerek és méréstechnika, a klinikai
mûszeres diagnosztika és terápia, valamint az orvosi kép-
alkotás és képfeldolgozás alapjait.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
orvosbiológiai mérnöki, egészségügyi mérnök-infor-

matikus, sugárfizikai, továbbá a szakma igényeinek, vala-
mint a szakindítást kérõ intézmények hagyományainak
megfelelõ további szakirányokhoz tartozó speciális szak-
mai ismeretek;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követel-
ményei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
megléte szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl,
amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma
van.
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11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szol-
gáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:

– természettudományos ismeretek (35 kredit): matema-
tika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min.
6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit),
kémia, biológia;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazda-
ságtan, környezetvédelem, minõségbiztosítás;

– számítástechnikai ismeretek: 5 kredit;
– mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek analí-

zise, tervezési ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt is-
meretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló
képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számított két féléven be-
lül, a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályza-
tában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

21. FÖLDMÉRÕ- ÉS TÉRINFORMATIKAI
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: földmérõ- és tér-
informatikai mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles földmérõ- és térinformati-
kai mérnök

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Sur-
veying and Geoinformatical Engineer

3. Képzési terület: mûszaki

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: az építõmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok: mûszaki földtudományi, földmérõ- és földren-
dezõ mérnöki, erdõmérnöki, katonai vezetõi, földrajz,
földtudományi.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 3 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 90 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–29 kredit

6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához ren-
delhetõ kreditek száma: 18–23 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a diplomamunkával együtt: 38–42 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 5 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja nemzetközi munkaerõpiacon is verseny-
képes földmérõ- és térinformatikai mérnökök kibocsátása,
akik az alapképzésben leírt célokon túl – bizonyos gyakor-
lat után – képesek egyrészt az építõmérnöki létesítmé-
nyekkel kapcsolatos földmérõ- és térinformatikai mérnöki
feladatok, másrészt mûszaki fejlesztési, kutatási, irányítási
feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális
mérnöki létesítmények geodéziai feladatainak, valamint
más földmérési, térképészeti, térinformatikai feladatok
tervezésére és szakértésére. A mesterfokozat megszerzése
feljogosít a doktori képzésben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– alapvetõ információs és kommunikációs, vezetési,

mérnöketikai, valamint európai uniós ismeretek az építõ-
mérnöki szakma teljes területén,

– felkészítés vállalkozási és szakhatósági feladatok
koordinálására, a vezetõi feladatok ellátására a földmérés,
a földügy, a térképészet és térinformatika szakterületein,

– alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes kommu-
nikációban és elemzésben,

– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-
lem, a termékfelelõsség, a munkahelyi egészség és bizton-
ság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvetõ ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szempon-

tokat egyaránt mérlegelõ, önálló irányítói feladatok ellátá-
sára,

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-
nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülõ új
problémáinak, új jelenségeinek feldolgozására,
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– a lehetõségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény
megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levo-
nására,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldásá-
ra, eredeti ötletek felvetésére,

– önmûvelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb
szintre emelésére, a földmérõ- és térinformatikai mérnök-
ség témakörében további szakismeretek elsajátítására,

– vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálá-
sára, vezetésre a földmérés, a földügy, a térképészet és tér-
informatika szakterületein,

– hagyományos geodéziai és a mûholdas helymeghatá-
rozás elméleti és gyakorlati használatára,

– mûszaki, gazdasági komplex folyamatokban való
részvételre a földmérõ- és térinformatikai mérnöki kuta-
tás-fejlesztés integrálásával, a minõségirányítási rendszer-
be történõ bekapcsolódással,

– angol nyelvû földmérõ- és térinformatikai dokumen-
táció megértésére,

– a szakiránynak megfelelõen a geodézia (földmérés,
földügy, térképészet és mérnökgeodézia), illetve a tér-
informatika szakterületéhez (földmérés, földügy, a térké-
pészet, térinformatikai adatbázisok, -modellezés és -rend-
szerek) kapcsolódó feladatok megoldására,

– a földmérõ- és térinformatikai mérnöki tervezésben
való alkotó, irányító közremûködésre,

– jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabá-
lyok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezõi
és/vagy szakértõi jogosultságra a szakiránynak megfelelõ
építõmérnöki szakterületen;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeret-
körök:

természettudományos alapismeretek: 15–20 kredit
építõmérnöki matematika, numerikus módszerek, adat-

bázisrendszerek, informatika, kiegyenlítõ számítások,
geofizika;

gazdasági és humán ismeretek: 7–9 kredit
EU-ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki

etika, döntéstámogató módszerek.

8.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagának kö-
telezõ ismeretkörei: 18–23 kredit

térbeli adatgyûjtés, térinformatika, továbbá a szakirány-
nak megfelelõen GNSS elmélete és alkalmazása, deformá-
ciómérések és -analízis, topográfia, térinformatikai rend-
szerek, intelligens közlekedési rendszerek és jármûnavi-
gáció.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható
ismeretkörei: 38–42 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
földmérõmérnöki, térinformatikai, továbbá a szakma és

a Mérnöki Kamara igényeinek, valamint a szakindítást
kérõ intézmények hagyományainak megfelelõ további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;

diplomamunka: 20 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tan-
terv határozza meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van, azzal a
megkötéssel, hogy angolból legalább alapfokú állami
nyelvvizsgával kell rendelkezni.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
– felsõoktatási törvényben meghatározott – összevetése
alapján a hallgatónak elismerhetõ legyen legalább 90 kre-
dit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörök-
ben:

– természettudományos ismeretek (30 kredit): matema-
tika, mechanika, fizika, geofizika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és
makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaság-
tan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatás-
tan, ingatlan-nyilvántartás;

– építõmérnöki törzsanyag (20 kredit): mérnöki infor-
matika, geológia, építõanyagok, talajmechanika, földmû-
vek, alapozás, méretezés alapjai, acélszerkezetek, vasbe-
tonszerkezetek, magasépítéstan, fa-, falazott és kõszerke-
zetek, utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, köz-
mûvek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geodézia mérõgyakorlat, térinformatika;

– geoinformatika-építõmérnöki specializáció (30 kre-
dit): geoinformatika, vetülettan, geodéziai alaphálózatok,
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felsõgeodézia, globális helymeghatározás, mérnökgeodé-
zia, kiegyenlítõ számítások, fotogrammetria, távérzékelés
topográfia, kartográfia, építésirányítás, mozgásvizsgála-
tok, mérnöki létesítmények geodéziája, térinformatikai
elemzések, térinformatikai adatrendszerek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

22. GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: gyógyszerve-
gyész-mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles gyógyszervegyész-mérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Engineer

in Pharmaceutical Industry

3. Képzési terület: mûszaki

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a biomérnöki
alapképzési szak, a környezetmérnöki alapképzési szak, a
kémia alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapkép-
zési szakok: az anyagmérnöki, az agrármérnöki, a mezõ-
gazdasági és élelmiszeripari mérnöki, a biológia, a környe-
zettan.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–45 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szak-
irányhoz rendelhetõ kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerõ-
piac igényeinek megfelelõen olyan mérnökök képzése,
akik a megszerzett magas szintû természettudományi,
mûszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és
nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készsé-
geik révén – a bioaktív anyagok diszciplínáján be-
lül – gyógyszer-, növényvédõszer- és finomkémiai ipari
területen kutatási-fejlesztési, tervezõi és magas szintû
szakmai menedzseri feladatok ellátására alkalmasak. A
képzésben résztvevõk képessé válhatnak a doktori képzés-
ben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a gyógyszervegyész-mérnökség szerteágazó területé-

hez kapcsolódó matematikai, fizikai és – elsõsor-
ban – kémiai, valamint biológiai ismeretek,

– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati, valamint
mérnöki ismeretek,

– megfelelõ szintû manuális (preparatív és mûszeres)
készség – ezek laboratóriumi és üzemi szintû alkalmazása,

– a kémiai problémamegoldást lehetõvé tévõ ismere-
tek,

– gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismere-
tek,

– alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes munká-
ban,

– környezetvédelmi és minõségügyi ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a gyógyszer-, növényvédõszer-, valamint finom-

kémiai iparhoz kapcsolódó törvényszerûségek, összefüg-
gések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és
gyakorlati hasznosítására,

– gyógyszer- és növényvédõszer hatóanyagok, vala-
mint finomkemikáliák kutatásában, fejlesztésében, gyártá-
sában és minõségellenõrzésében, továbbá összetett kémiai
technológiai rendszerek tervezésében és kivitelezésében
való alkotó közremûködésre, analitikai módszerek magas
szintû alkalmazására, valamint önálló mérnöki feladatok
ellátására,
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– biológiailag aktív molekulák tervezésére,
– anyagtudományi ismeretekre épülõ gyógyszer- és

növényvédõszer-készítmény tervezésre és gyógyszertech-
nológia kidolgozására, illetve különféle gyógyszerformák
gyártásával, minõségellenõrzésével kapcsolatos feladatok
ellátására,

– a felmerülõ problémák megértésére és megoldására,
– helytálló vélemény megfogalmazására, döntéshozás-

ra, következtetések levonására,
– eredeti ötletek felvetésére,
– önálló irányítói feladatok ellátására,
– integrált ismeretek alkalmazására a gyógyszerve-

gyész-mérnökség területén;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes

adottságok és készségek:
– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles körû mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeret-
körök:

természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
matematika, fizika, kémia (szakmaspecifikus alaptár-

gyak pl. számításos és szerves kémia), biológia, biokémia;
gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
mikroökonómia, vezetési és menedzsment ismeretek,

minõségbiztosítási és szabadalmi ismeretek, ergonómia,
kommunikációelmélet, kémiai tudománytörténet, környe-
zetvédelem.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
20–30 kredit

fizikai kémia, anyagszerkezettan, analitika, alkalmazott
szerves kémia (pl. bioaktív anyagok, biotranszformációk),
vegyipari technológiák, vegyipari mûvelettan és tervezési
szakterületek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható
ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
gyógyszeripari technológia, növényvédõszerek, molekula-

tervezés, gyógyszerkémia, bioaktív anyagok szintézise, készít-

mények technológiája, valamint választható tárgyak a szin-
tetikus, a formálási vagy analitikai irányultságnak megfele-
lõen;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló
ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:

– természettudományos ismeretek (30 kredit): matema-
tika, fizika, kémia (szerves kémia), biokémia – ebbõl ké-
mia legalább 10 kredit;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és
makroökonómia, menedzsment és vállalkozásgazdaság-
tan, üzleti jog;

– szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia alkalma-
zásai, anyagtudomány, mérés és irányítástechnika, vegy-
ipari géptan és mûvelettan, kémiai technológia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

23. INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTÕMÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: infrastruktúra-
építõmérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles infrastruktúra-építõmér-
nök

4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 437



– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Infra-
structural Engineer

3. Képzési terület: mûszaki

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: az építõmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szak: az építészmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 3 félév.

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 90 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–29 kredit

6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához ren-
delhetõ kreditek száma: 18–23 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szak-
irányhoz rendelhetõ kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 38–42 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 5 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja a nemzetközi munkaerõpiacon is ver-
senyképes infrastruktúra-építõmérnökök kibocsátása, akik
az alapképzésben leírt célokon túl – bizonyos gyakorlat
után – képesek az építõmérnöki létesítményekkel kapcso-
latos infrastruktúra-építõmérnöki szakterületen mûszaki
fejlesztési, kutatási, irányítási, projekt menedzseri felada-
tok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mér-
nöki létesítmények tervezésére és szakértésére. A mester-
fokozat megszerzése feljogosít a doktori képzésben való
részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– alapvetõ információs és kommunikációs, vezetési,

mérnöketikai, valamint európai uniós ismeretek az építõ-
mérnöki szakma teljes területén,

– felkészítés az építési, fenntartási és üzemeltetési, vál-
lalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására, vezetõi
feladatok ellátására az építõmérnöki szakma teljes területén,
különös tekintettel az infrastruktúra-építési feladatokra,

– alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes kommu-
nikációban és elemzésben,

– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-
lem, a termékfelelõsség, a munkahelyi egészség és bizton-
ság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvetõ ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok isme-
rete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szemponto-

kat egyaránt mérlegelõ, önálló irányítói feladatok ellátására,
– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-

nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
– a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülõ új

problémáinak, új jelenségeinek feldolgozására,
– a lehetõségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény

megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levo-
nására,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldá-
sára, eredeti ötletek felvetésére,

– önmûvelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb
szintre emelésére, az infrastruktúra-építés témakörében
további szakismeretek elsajátítására,

– építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és
szakhatósági feladatok koordinálására, vezetésre az infra-
struktúra-építõmérnöki területen,

– mûszaki, gazdasági komplex folyamatokban való
részvételre az infrastruktúra-építõmérnöki kutatás-fejlesz-
tés integrálásával, a minõségirányítási rendszerbe történõ
bekapcsolódással,

– angol nyelvû infrastruktúra-építõmérnöki dokumen-
táció megértésére,

– a szakiránynak megfelelõen a komplex közúti és vas-
úti közlekedési rendszerekhez (regionális és országos köz-
lekedési hálózatok, korszerû út- és vasúti pályaszerkeze-
tek, intelligens közlekedési rendszerek), a városi közleke-
dési és vízi közmû rendszerekhez (közlekedési hálózatok,
forgalomtechnika, víz- és szennyvíztisztítás, közmûháló-
zatok, települési csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális
mérnöki feladatok), valamint a vízmérnöki tevékenység-
hez (vízrendszerek modellezése, vízhasznosítás, vízkárel-
hárítás, víz- és szennyvíztisztítás, vízminõség-szabályo-
zás) kapcsolódó feladatok megoldására,

– az infrastruktúra-építõmérnöki tervezésben való al-
kotó, irányító közremûködésre,
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– jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabá-
lyok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezõi
és/vagy szakértõi jogosultságra a szakiránynak megfelelõ
építõmérnöki szakterületen;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkö-
rök:

természettudományos alapismeretek: 15–20 kredit
építõmérnöki matematika, numerikus módszerek, adat-

bázis rendszerek, mérnök ökológia, hidromorfológia, kör-
nyezeti rendszerek modellezése;

gazdasági és humán ismeretek: 7–9 kredit
EU-ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki

etika, döntéstámogató módszerek.

8.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagának kö-
telezõ ismeretkörei: 18–23 kredit

infrastruktúrák földmûvei, infrastruktúra szerkezetek,
továbbá a szakiránynak megfelelõen úttervezés, vasútter-
vezés, víz- és szennyvíztisztítási technológiák, forgalom-
technika, területfejlesztés, vízrendszerek modellezése.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 38–42 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
út- és vasútmérnöki, települési, víz- és vízi környezet-

mérnöki, továbbá a szakma és a Mérnöki Kamara igényei-
nek, valamint a szakindítást kérõ intézmények hagyomá-
nyainak megfelelõ további szakirányokhoz tartozó speciá-
lis szakmai ismeretek;

diplomamunka: 20 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tan-
terv határozza meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van, azzal a
megkötéssel, hogy angolból legalább alapfokú állami
nyelvvizsgával kell rendelkezni.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szol-
gáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
110 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:

– természettudományos ismeretek (30 kredit): matema-
tika, statika, szilárdságtan, dinamika;

– gazdasági és humán ismeretek: (10 kredit): mikro- és
makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaság-
tan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatás-
tan, ingatlan-nyilvántartás;

– építõmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki infor-
matika, geológia, építõanyagok, talajmechanika, földmû-
vek, alapozás, méretezés alapjai, acélszerkezetek, vasbe-
tonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kõszerke-
zetek, utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, köz-
mûvek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geodézia mérõgyakorlat, térinformatika;

– infrastruktúra-építõmérnöki specializáció (15 kre-
dit): infrastruktúra mûtárgyak, közlekedési létesítmények
pályaszerkezetei, forgalomtechnika, közmûrendszerek,
vízminõség-szabályozás, környezetvédelem, vízkész-
let-gazdálkodás, úttervezés, vasúttervezés, vízkárelhárí-
tás, vízhasznosítás, települési közlekedés, közmûhálóza-
tok, víz- és szennyvíztisztítás, környezettechnika, környe-
zeti kárelhárítás, környezeti hatásvizsgálatok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 80 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

24. JÁRMÛMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: jármûmérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles jármûmérnök
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– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Vehicle
Engineer

3. Képzési terület: mûszaki

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a közlekedésmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapkép-
zési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a
had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informa-
tikus, a mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–45 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a diplomamunkával együtt: 50–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles mérnökök képzése, akik a
jármûvek és mobil gépek szakterülethez kapcsolódó magas
szintû természettudományos, specifikus jármûgépészeti
mûszaki, informatikai és gazdasági/menedzsment ismerete-
ik birtokában alkalmasak a vasúti, a közúti, mezõgazdasági,
a vízi és a légi jármûvek, az építõ, és anyagmozgató gépek
fejlesztésére, tervezésére, gyártására, a bennük végbemenõ
folyamatok kutatására, valamint ezen jármûvek és gépek,
továbbá a belõlük alkotott szállító rendszerek és géprend-
szerek biztonságos, a környezetvédelem és az energiagaz-
dálkodás követelményeit figyelembe vevõ üzemben tartásá-

ra, fenntartására, diagnosztizálására, karbantartására és ja-
vítására. A mesterfokozat megszerzése feljogosít a doktori
képzésben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek,

bizonyos szintû manualitás, mérési készség – ezek labora-
tóriumi szintû ismerete,

– a tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett
megértése és elsajátítása,

– vezetõi ismeretek,
– biztos alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes

kommunikációban és elemzésben,
– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-

lem, a termékfelelõsség, a munkahelyi egészség és bizton-
ság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvetõ ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok isme-
rete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a jármûvek és mobil gépek témakörébe tartozó kuta-

tási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó rész-
vételre,

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-
nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat is-
mereti határairól származó információk, felmerülõ új
problémák, új jelenségek feldolgozására,

– a lehetõségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény
megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levo-
nására,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldásá-
ra, eredeti ötletek felvetésére,

– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és
végrehajtani feladatokat,

– önmûvelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb
szintre emelésére,

– a mûszaki – gazdasági – humán erõforrások kezelésé-
nek komplex szemléletére,

– rendszerszemléletû, folyamatorientált gondolkodás-
mód alapján komplex rendszerek globális tervezésére,

– integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a
mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folya-
matok, az elektronika és informatika szakterületeirõl,

– a közlekedési/szállítási folyamatban részt vevõ jár-
mûvekkel és mobil gépekkel kapcsolatos rendszerszemlé-
letû, folyamatelemzõ gondolkodásmódra,

– a választott szakiránytól függõen állapotfelmérések
elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozá-
sára, komplex jármûtechnikai rendszerek fejlesztésére,
felsõ szintû tervezésére, szervezésére és irányítására;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
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– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeret-
körök:

természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, anyagtudományok, irányítás-

elmélet, térinformatika, mechanika, rendszertechnika,
elektronika, mechatronika, egyéb tantárgyak intézményi
hatáskörben;

gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minõségmenedzsment, vezetés-

és szervezéselmélet, döntéselõkészítõ módszerek, ergonó-
mia, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi hatás-
körben.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
15–30 kredit

jármûvek hõ- és áramlástechnikája, jármûrendszer-
dinamikai szimulációs és optimálási módszerek, jármû- és
mobil gép konstrukcióelmélet, jármûvek és mobil gépek
gyártása, javítása, elõképzettségtõl függõen, kötelezõen
választandó, szakmai tantárgyak, egyéb, intézményi hatás-
körû szakmai törzsanyag.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 50–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-,

rendszer-, informatikai, automatizálási, technológiai, terve-
zési és közlekedésbiztonsági ismeret, amely a jármûmérnö-
ki szakma képzésben reprezentált szakterületei valame-
lyikének mûveléséhez szükséges, valamint a szakindítást
kérõ intézmények hagyományainak megfelelõ további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követel-
ményei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szol-
gáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:

– természettudományos alapismeretek (20 kredit): ma-
tematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hõ- és
áramlástan, elektrotechnika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazda-
ságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minõség-
biztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

– szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, közle-
kedési rendszerek, jármûrendszerek, logisztikai rendszerek,
üzemi szállítási rendszerek, számítástechnika, mûszaki áb-
rázolás, szerkezeti anyagok és megmunkálások, jármû- és
hajtáselemek, irányítástechnika, közlekedési technológia,
jármûdinamika és hajtástechnika, közlekedési automatika,
jármûgyártás és fenntartás, közlekedés-gazdaságtan;

– szakirány ismeretek (15 kredit): jármûvek hõ- és
áramlástechnikai berendezései, jármûtervezés és vizsgálat
alapjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

25. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: közlekedésmér-
nöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles közlekedésmérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Trans-

portation Engineer

3. Képzési terület: mûszaki
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4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a közlekedésmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a
had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informati-
kus, az építõmérnöki, a könnyûipari mérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–45 kredit

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhetõ kreditek
száma: 15–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a diplomamunkával együtt: 50–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a
közlekedési és szállítási folyamatok és rendszerek gazda-
ságos, rendszerszemléletû, a közlekedésbiztonság, a kör-
nyezetvédelem, az erõforrás-gazdálkodás és a nemzetközi
tendenciák követelményeit figyelembe vevõ elemzésére,
tervezésére, szervezésére, irányítására. Alkalmasak a kap-
csolódó igazgatási és hatósági feladatok ellátására, vala-
mint a közlekedési és szállítási rendszerek elemeit képezõ,
azt kiszolgáló jármûvek, berendezések megválasztására és
mûködtetésére, beleértve az infrastruktúra, az irányítási és
informatikai rendszer elemeit is. A mesterfokozat meg-
szerzése feljogosít a doktori képzésben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek,

bizonyos szintû manualitás, mérési készség – ezek labora-
tóriumi szintû ismerete,

– a tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett
megértése és elsajátítása,

– vezetõi ismeretek,
– biztos alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes

kommunikációban és elemzésben,
– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-

lem, a termékfelelõsség, a munkahelyi egészség és bizton-
ság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvetõ ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok isme-
rete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a közlekedés és a szállítás témakörébe tartozó kuta-

tási-fejlesztési feladatok megoldásában való alkotó rész-
vételre,

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-
nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat
ismereti határairól származó információk, felmerülõ új
problémák, új jelenségek feldolgozására,

– a lehetõségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény
megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levo-
nására,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldá-
sára, eredeti ötletek felvetésére,

– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és
végrehajtani feladatokat,

– önmûvelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb
szintre emelésére,

– a mûszaki – gazdasági – humán erõforrások kezelésé-
nek komplex szemléletére,

– rendszerszemléletû, folyamatorientált gondolkodás-
mód alapján komplex rendszerek globális tervezésére,

– integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a
mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folya-
matok, az elektronika és informatika szakterületeirõl,

– a közlekedési rendszerek és az azokat alkotó folya-
matok összefüggéseinek, hatásmechanizmusainak felis-
merésére, ezek rendszerszemléletû értékelésére, kezelé-
sére,

– a közlekedés tervezésében, szervezésében és mûköd-
tetésében használatos eljárások, modellek, információs
technológiák alkalmazására,

– a választott szakiránytól függõen állapotfelmérések
elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozá-
sára, komplex közlekedési, szállítási rendszerek fejleszté-
sére, felsõ szintû tervezésére, szervezésére és irányítására;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
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– széles mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkö-
rök:

természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, anyagtudományok, irányítás-

elmélet, térinformatika, I+K technológiák, mechanika,
elektronika, mechatronika, egyéb tantárgyak intézményi
hatáskörben;

gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minõségmenedzsment, vezetés-

és szervezéselmélet, döntéselõkészítõ módszerek, ergonó-
mia, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi hatás-
körben.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
15–30 kredit

közlekedési informatika, közlekedéstervezés-technika,
közlekedési automatika, közlekedés-gazdaságtan, közle-
kedési üzemtan, rendszertechnika, egyéb, intézményi ha-
táskörû szakmai törzsanyag.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 50–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-,

rendszer-, informatikai, automatizálási, technológiai, ter-
vezési és menedzsment ismeret, amely a közlekedésmér-
nöki szakma képzésben reprezentált szakterületei vala-
melyikének mûveléséhez szükséges, valamint a szakindí-
tást kérõ intézmények hagyományainak megfelelõ további
szakirányokhoz tartozó speciális szakmai ismeretek.
A szakirányok kialakítása a közlekedésmérnöki feladatok-
ban megjelenõ tevékenységtípusok (pl. tervezés, üzemel-
tetés stb.) vagy közlekedési alágazatok (pl. vasút, légiköz-
lekedés stb.) szerint történhet;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szol-
gáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:

– természettudományos alapismeretek (20 kredit): ma-
tematika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hõ- és
áramlástan, elektrotechnika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazda-
ságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minõség-
biztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

– szakmai ismeretek (35 kredit): általános géptan, köz-
lekedési rendszerek, jármûrendszerek, logisztikai rendsze-
rek, üzemi szállítási rendszerek, közlekedési pályák, szá-
mítástechnika, mûszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és
megmunkálások, jármû- és hajtáselemek, irányítástechni-
ka, közlekedési technológia, jármûdinamika és hajtástech-
nika, közlekedési automatika, jármûgyártás és -fenntartás,
közlekedés-gazdaságtan;

– szakirány ismeretek (15 kredit): közlekedési infor-
mációs rendszerek, szállítástechnika, közlekedési hálózat-
tervezés.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

26. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: logisztikai mér-
nöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles logisztikai mérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Logistic

Engineer

3. Képzési terület: mûszaki
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4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a közlekedésmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a
had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informa-
tikus, a mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki,
a könnyûipari mérnök.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–45 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a diplomamunkával együtt: 50–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logiszti-
ka szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, spe-
cifikus mûszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai és
ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában al-
kalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok közötti
anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó információ-
áramlást megvalósító logisztikai (áruszállítási, anyagmoz-
gatási, raktározási, komissiózási, rakodási, anyagellátá-
si/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) folyamatok
és rendszerek elemzésére, tervezésére, szervezésére és irá-
nyítására, valamint a logisztikai rendszerek elemeit
képezõ logisztikai gépek, eszközök, berendezések terve-
zésére, fejlesztésére és azok gyártásában, minõségellenõr-
zésében való közremûködésre, üzemeltetésük irányítására.

A mesterfokozat feljogosít a tanulmányok doktori képzés
keretében való folytatására is.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek,

bizonyos szintû manualitás, mérési készség – ezek labora-
tóriumi szintû ismerete,

– a tanulmányi területen az ismeretek rendszerezett
megértése és elsajátítása,

– vezetõi ismeretek,
– biztos alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes

kommunikációban és elemzésben,
– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-

lem, a termékfelelõsség, a munkahelyi egészség és bizton-
ság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvetõ ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismere-
te;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-

nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat is-

mereti határairól származó információk, felmerülõ új
problémák, új jelenségek feldolgozására,

– a lehetõségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény
megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levo-
nására,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldásá-
ra, eredeti ötletek felvetésére,

– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és
végrehajtani feladatokat,

– önmûvelésre, önfejlesztésre a saját tudás magasabb
szintre emelésére,

– a mûszaki – gazdasági – humán erõforrások kezelésé-
nek komplex szemléletére,

– rendszerszemléletû, folyamatorientált gondolkodás-
mód alapján komplex rendszerek globális tervezésére,

– integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a
mobilgépek, a folyamatelmélet, az ipari termelési folya-
matok, az elektronika és informatika szakterületeirõl,

– a logisztikai rendszerek részfolyamatainak és azok
fizikai realizálását végzõ részegységek (anyagmozgatógé-
pek, szenzorok, aktuátorok, irányítórendszerek, adatbázis-
rendszerek stb.) összekapcsolására,

– vállalati logisztikai vezetõi feladatok ellátására,
– a választott szakiránytól függõen állapotfelmérések

elvégzésére, ezek alapján értékelés és javaslat kidolgozá-
sára, komplex logisztikai rendszerek fejlesztésére, felsõ
szintû tervezésére, szervezésére és irányítására,

– a logisztika témakörébe tartozó kutatási-fejlesztési
feladatok megoldásában való alkotó részvételre;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
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– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkö-
rök:

természettudományos alapismeretek: 20–30 kredit
alkalmazott matematika, irányításelmélet, térinformati-

ka, I+K technológiák, folyamatelmélet, mechanika, rend-
szertechnika, elektronika, mechatronika, egyéb tantárgyak
intézményi hatáskörben;

gazdasági és humán ismeretek: 10–15 kredit
projekt-, környezet- és minõségmenedzsment, vezetés-

és szervezéselmélet, döntéselõkészítõ módszerek, ergonó-
mia, munkavédelem, egyéb tantárgyak intézményi hatás-
körben.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
15–30 kredit

logisztikai informatika, szállítási logisztika, anyagmoz-
gató és raktározási rendszerek tervezése, logisztikai gépek
és berendezések, robotok, logisztikai rendszerek irányí-
tása, automatizálása, egyéb, intézményi hatáskörû szak-
mai törzsanyag.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 50–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
minden olyan anyag-, eszköz-, készülék-, berendezés-,

rendszer-, folyamat-, informatikai, automatizálási, tech-
nológiai, tervezési és mûszaki logisztikai ismeret, amely a
logisztikai mérnöki szakma képzésben reprezentált szak-
területei valamelyikének mûveléséhez szükséges, vala-
mint a szakindítást kérõ intézmények hagyományainak
megfelelõ további szakirányokhoz tartozó speciális szak-
mai ismeretek;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szol-
gáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
70 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:

– természettudományos ismeretek (20 kredit): matema-
tika, fizika, kémia, mechanika, anyagismeret, hõ- és áram-
lástan, elektrotechnika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazda-
ságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvédelem, minõség-
biztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

– szakmai ismeretek (25 kredit): általános géptan, köz-
lekedési rendszerek, jármûrendszerek, logisztikai rendsze-
rek, üzemi szállítási rendszerek, közlekedési pályák, szá-
mítástechnika, mûszaki ábrázolás, szerkezeti anyagok és
megmunkálások, jármû- és hajtáselemek, irányítástech-
nika és automatizálás, közlekedési technológia, közleke-
dés-gazdaságtan;

– szakirány ismeretek (15 kredit): logisztikai informá-
ciós rendszerek, logisztikai menedzsment, szállítási
logisztika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

27. SZERKEZET-ÉPÍTÕMÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: szerkezet-építõ-
mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles szerkezet-építõmérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Structu-

ral Engineer

3. Képzési terület: mûszaki
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4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe az építõmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szak: az építészmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 3 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 90 kredit.

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–29 kredit

6.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagához ren-
delhetõ kreditek száma: 18–23 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz, illetve szak-
irányhoz rendelhetõ kreditek száma a diplomamunkával
együtt: 38–42 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
minimális kreditérték: 5 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja a nemzetközi munkaerõpiacon is
versenyképes szerkezet-építõmérnökök képzése, akik az
alapképzésben leírt célokon túl – bizonyos gyakorlat
után – képesek az építõmérnöki létesítményekkel kapcso-
latos szerkezet-építõmérnöki szakterületen mûszaki fej-
lesztési, kutatási, irányítási, projekt menedzseri feladatok
önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki
létesítmények tervezésére és szakértésére. A mesterfoko-
zat megszerzése feljogosít a doktori képzésben való rész-
vételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– alapvetõ információs és kommunikációs, vezetési,

mérnöketikai, valamint európai uniós ismeretek az építõ-
mérnöki szakma teljes területén,

– felkészítés az építési, fenntartási és üzemeltetési, vál-
lalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására, veze-

tõi feladatok ellátására az építõmérnöki szakma teljes terü-
letén, különös tekintettel a szerkezetépítési feladatokra,

– alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes kommu-
nikációban és elemzésben,

– a környezetvédelem, a minõségügy, a fogyasztóvéde-
lem, a termékfelelõsség, a munkahelyi egészség és bizton-
ság, a mûszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a
mérnöketika alapvetõ ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges,
széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok isme-
rete;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasz-

nosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,
– a tudományág szakmai ismereteinek, felmerülõ új

problémáinak, új jelenségeinek feldolgozására,
– a lehetõségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény

megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levo-
nására,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldá-
sára, eredeti ötletek felvetésére,

– önmûvelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb
szintre emelésére, a szerkezetépítés témakörében további
szakismeretek elsajátítására;

– építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és
szakhatósági feladatok koordinálására, vezetésére a szer-
kezet-építõmérnöki területen,

– mûszaki, gazdasági komplex folyamatokban való
részvételre a szerkezet-építõmérnöki kutatás-fejlesztés in-
tegrálásával, a minõségirányítási rendszerbe történõ be-
kapcsolódással,

– angol nyelvû szerkezet-építõmérnöki dokumentáció
megértésére,

– a szakiránynak megfelelõen épületszerkezetek és
építmények rekonstrukciójához (integráló építményterve-
zés, szerkezetek diagnosztikája, épületek rekonstrukciója,
szerkezetek védelme és javítása) tartószerkezetek analízi-
séhez (szerkezetek statikája, dinamikája, nemlineáris vizs-
gálat, törésmechanika, optimális tervezés, szerkezetek
modellezése), speciális tartószerkezeti és kapcsolódó
geotechnikai, mélyépítési tevékenységhez (talaj és szerke-
zet kölcsönhatása, méretezéselmélet, felületszerkezetek,
feszített szerkezetek, vékonyfalú szerkezetek, kísérleti
szerkezetanalízis, szerkezetek megerõsítése), az ingatlan-
szakmához (értékbecslés, 3D ingatlan-nyilvántartás, épü-
let auditálás, ingatlanfejlesztés, ingatlan-gazdálkodás és
forgalmazás), valamint mérnökgeológiai tevékenységhez
(a mérnöki létesítmények és kõzetkörnyezetük közötti köl-
csönhatások elemzése, a szerkezeti és földtani elemek
értékelése, kõzetmechanika és sziklamunkák, építési kõ-
anyagok minõsítése) kapcsolódó feladatok megoldására,
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– a szerkezet-építõmérnöki tervezésben való alkotó,
irányító közremûködésre,

– szakmai, környezeti, társadalmi és etikai szemponto-
kat egyaránt mérlegelõ, önálló irányítói feladatok ellátá-
sára,

– jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabá-
lyok által rögzített szakmai gyakorlat után, tervezõi
és/vagy szakértõi jogosultságra a szakiránynak megfelelõ
építõmérnöki szakterületen;

c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes
adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ és -megoldó készség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles mûveltség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-

állás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-

korlás, döntéshozatal,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeret-
körök:

természettudományos alapismeretek: 15–20 kredit
építõmérnöki matematika, numerikus módszerek, adat-

bázis rendszerek, mechanika, végeselemek módszerének
matematikai alapjai, épületfizika és -kémia;

gazdasági és humán ismeretek: 7–9 kredit
EU-ismeretek, angol nyelvi kommunikáció, mérnöki

etika, döntéstámogató módszerek.

8.2. A szak és a szakirány szakmai törzsanyagának kö-
telezõ ismeretkörei: 18–23 kredit

méretezéselmélet, magasépítéstan, építõanyagok, talaj
és szerkezet kölcsönhatása, továbbá a szakiránynak meg-
felelõen szerkezetek diagnosztikája, épületek rekonstruk-
ciós tervezése, végeselemek módszere, szerkezetek stati-
kája és dinamikája, geotechnikai tervezés, stabilitáselmé-
let, értékbecslési módszerek, építésügyi eljárások, ingat-
lanjog, környezetföldtan, hidrogeológia.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 38–42 kredit

differenciált szakmai ismeretek:
magasépítõ és szerkezetrekonstrukció, szerkezetinfor-

matika, tartószerkezet- és geotechnika-mérnök, ingatlan-

mérnöki, mérnökgeológus, továbbá a szakma és a Mérnöki
Kamara igényeinek, valamint a szakindítást kérõ intézmé-
nyek hagyományainak megfelelõ további szakirányokhoz
tartozó speciális szakmai ismeretek;

diplomamunka: 20 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A diplomafeladathoz kapcsolódóan az intézményi tan-
terv határozza meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van, azzal a
megkötéssel, hogy angolból legalább alapfokú állami
nyelvvizsgával kell rendelkezni.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek
– felsõoktatási törvényben meghatározott – összevetése
alapján a hallgatónak elismerhetõ legyen legalább 110 kre-
dit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörök-
ben:

– természettudományos ismeretek (30 kredit): matema-
tika, statika, szilárdságtan, dinamika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): mikro- és
makroökonómia, menedzsment és vállalkozás-gazdaság-
tan, üzleti jog, település- és régiófejlesztés, közigazgatás-
tan, ingatlan-nyilvántartás;

– építõmérnöki törzsanyag (55 kredit): mérnöki infor-
matika, geológia, építõanyagok, talajmechanika, földmû-
vek, alapozás, méretezés alapjai, acélszerkezetek, vasbe-
tonszerkezetek, magasépítéstan, fa- falazott és kõszerke-
zetek, utak, vasúti pályák, környezetmérnöki alapok, köz-
mûvek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálkodás,
geodézia, geodézia mérõgyakorlat, térinformatika;

– szerkezet-építõmérnöki specializáció (15 kredit): tar-
tók statikája, végeselemes modellezés, acélszerkezetek,
vasbetonszerkezetek, hídépítés, szerkezet-technológia,
mélyépítési mûtárgyak, épületszerkezetek és épületfizika,
építõanyagok, magasépítési acélszerkezetek, magasépítési
vasbetonszerkezetek, acél- és vasbeton hidak, geotechni-
ka, mélyépítési vasbetonszerkezetek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 80 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.”
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3. számú melléklet
a 14/2006. (XII. 13.) OKM rendelethez

„3. számú melléklet
a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

IV. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

1. AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: agrármérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles agrármérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Agriculture

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a mezõgazdasági mérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok: a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a nö-
vénytermesztõ mérnöki, az állattenyésztõ mérnöki, a ker-
tészmérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármér-
nöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, a ter-
mészetvédelmi mérnöki, az élelmiszermérnöki, a vadgaz-
da mérnöki szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–28 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 39–56 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: minimálisan 15 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles agrármérnökök képzése,
akik képesek a mesterszakon elsajátított mezõgazdasági,
természettudományi, mûszaki, társadalomtudományi és
gazdasági alapismeretek szintetizáló alkalmazására az
agrártudományok területén. A végzettek alkalmasak a
szakterületen folyó tudományos munkába való bekap-
csolódásra, valamint doktori képzésben történõ részvé-
telre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– növénytudományi, állattudományi, gazdasági és hu-

mán, valamint környezeti és minõségbiztosítási ismeretek,
– a szakma gyakorlásához szükséges természettudomá-

nyi, mûszaki, technológiai, társadalomtudományi és gaz-
dasági ismeretek,

– a mezõgazdasági termeléssel, technológiákkal, az
élelmiszer-alapanyag elõállítással kapcsolatos ismeretek,

– a növénytermesztés, állattenyésztés és az élelmiszer-
alapanyag-elõállítás etikai vonatkozásai,

– a fenntartható gazdálkodás és minõségbiztosítás,
valamint a vidékfejlesztés alapelveinek ismeretei;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az agrárgazdaságban és a kapcsolódó területeken

zajló termelõ folyamatok, illetve minõségbiztosítási vagy
mérnöki szolgáltatás irányítási feladatainak ellátására és
azok felügyeletére,

– az agrártudományokon belül választott, speciális
terület alkotó mûvelésére, az ok-okozati összefüggések
felismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére,

– a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és
használható megoldások kidolgozására, innovációs, terve-
zési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére,

– az agrártudományok területén folyó tudományos
munkába való bekapcsolódásra,

– pályázati tevékenység menedzselésére,
– termelési folyamatok végrehajtására, ellenõrzésére,

valamint kutatási eredmények gyakorlati megvalósítására,
– környezetvédelmi elõírások betartására és érvényesí-

tésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– problémafelismerõ és -megoldó képesség,
– kreativitás,
– környezettel szembeni érzékenység,
– környezetvédelmi elõírások betartása,
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– mérnöki és vezetõi feladatok ellátásához szükséges
kommunikációs ismeretek és készségek,

– szakmai felelõsségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök (15–28 kredit):

természettudományos és mérnöki alapismeretek: terme-
lésélettan, alkalmazott növényfiziológia, alkalmazott bio-
kémia, alkalmazott genetika, alkalmazott talajtan.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
39–56 kredit:

növénytudományi ismeretek: integrált szántóföldi nö-
vénytermesztés, integrált kertészeti termesztés, növényi
biotechnológia, tápanyag-gazdálkodás és öntözéses gaz-
dálkodás, termelésszervezés;

állattudományi ismeretek: populációgenetika és szapo-
rításbiológia, tenyésztésszervezés, takarmánygazdálko-
dás, állati termékminõsítés;

gazdasági és humán ismeretek: marketing, ágazati öko-
nómia, vállalkozás- és project menedzsment, vezetési is-
meretek;

környezet és minõségbiztosítási ismeretek: minõségbiz-
tosítás, környezet- és tájgazdálkodás.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 15–20 kredit

kommunikáció, logisztika, kutatásmódszertan, idegen
nyelven szakmai kommunikációs készség, a diploma-
munka elkészítéséhez és megvédéséhez szükséges szak-
specifikus tárgykörök;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ter-
mészettudományi, mûszaki, társadalomtudományi, vala-
mint növénytermesztési, állattenyésztési, gazdasági isme-
retek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

2. ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS -MINÕSÉGI
MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszerbiz-
tonsági és -minõségi mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles élelmiszerbiztonsági és
-minõségi mérnök

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in
Food Safety and Quality

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe:

– agrár képzési területrõl: élelmiszermérnöki, mezõ-
gazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint állator-
vosi egységes, osztatlan szak;

– mûszaki képzési területrõl: biomérnöki alapképzési
szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ szakok:

– agrár képzési területrõl: a környezetgazdálkodási ag-
rármérnöki, a növénytermesztõ mérnöki, az állattenyésztõ
mérnöki, a kertészmérnöki, a mezõgazdasági és élelmi-
szeripari gépészmérnöki alapképzési szakok;

– mûszaki képzési területrõl: a vegyészmérnöki, a kör-
nyezetmérnöki alapképzési szakok;

– természettudományi képzési területrõl: a biológia, a
kémia alapképzési szakok;

– orvos- és egészségtudományi képzési területrõl: orvos
egységes, osztatlan szak, az ápolás és betegellátás alapkép-
zési szak dietetikus szakiránya.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
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terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–26 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–28 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 30–38 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan élelmiszerbiztonsági és -minõségi
mérnökök képzése, akik mikrobiológiai, molekuláris bio-
lógiai, toxikológiai, analitikai ismereteik birtokában haté-
konyan tudják felügyelni és ellenõrizni a biztonságos és
kiváló minõségû, az emberi táplálkozásra minden tekintet-
ben alkalmas élelmiszer-elõállítás folyamatát és forgalma-
zását. A mesterszakon elsajátított ismeretek alapján a vég-
zettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– mûszeres analitikai ismeretek,
– élelmiszer toxikológiai ismeretek,
– mikrobiológiai, higiéniai és epidemiológiai ismere-

tek,
– táplálkozástudományi ismeretek,
– minõségügyi ismeretek,
– élelmiszer-biztonsági kockázatelemzés,
– élelmiszeripari alapanyagok és feldolgozás-techno-

lógiák minõségi és biztonsági vonatkozásai,
– élelmiszer-logisztika és forgalmazás minõségi és biz-

tonsági vonatkozásai,
– biotechnológia biztonsági, etikai és szabályozási kér-

dései,
– élelmiszer-gazdaságtani ismeretek,
– élelmiszer-minõségügy és -biztonság államigazgatási

és jogi szabályozási vonatkozásai,

– az élelmiszerbiztonság hazai és nemzetközi hatósági
intézményrendszere;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az élelmiszerbiztonság és -minõség szakterületén az

ismeretanyag alkalmazására és a megszerzett tudás birto-
kában a szakterület speciális feladatainak biztonságos
megoldására,

– az élelmiszer-mikrobiológia és -higiénia, a mûszeres
analitika, az élelmiszer toxikológia és a táplálkozás-élet-
tan területeken megszerzett tudásuk alkalmazására,

– az élelmiszerminõségi és biztonsági rendszerek mû-
ködtetésére,

– megfelelõ minõségû növényi és állati eredetû élelmi-
szeripari alapanyagok és termékek biztonságos elõállítá-
sára,

– az élelmiszerbiztonságot veszélyeztetõ fizikai,
kémiai és biológiai tényezõk gyors felismerésére és azok
menedzselésére,

– az élelmiszerbiztonság területén vezetõi munkakörök
betöltésére, szakértõi és szaktanácsadási feladatok ellátá-
sára hazai és nemzetközi szervezetekben vállalati, kutató-
intézeti és szakigazgatási szinten;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– szakmai véleményalkotási képesség,
– kutatási, tervezési és menedzselési képesség,
– kreativitás,
– hatékony problémamegoldó készség,
– információfelhasználási és -elemzõ készség,
– jó szervezõ és koordináló készség,
– képesség és készség a tudomány eszköztárával prob-

lémák felismerésére és megoldására,
– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bõvítésére,

az új ismeretek alkalmazására, az élelmiszerbiztonsági
szemlélet fejlesztése érdekében,

– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat
megszerzése után vezetõi feladatok ellátása.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 22–26 kredit:

méréselméleti és kísérlettervezési alapismeretek, mû-
szeres analitikai módszerek (spektroszkópia, elválasz-
tás-technika), táplálkozási ismeretek, minõség és bizton-
ság élelmiszertechnológiai vonatkozásai, gazdálkodástu-
dományi ismeretek.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
22–28 kredit:

alapanyagok és élelmiszerek toxikológiája, élelmiszer-
minõség és -biztonság mikrobiológia vonatkozásai, minõ-
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ségirányítás, minõségmenedzsment, minõségbiztosítási
rendszerek, élelmiszerminõség és -biztonság jogi szabá-
lyozása, az élelmiszerekkel szembeni fogyasztói elvárások
és fogyasztóvédelelem, innovációs menedzsment.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 30–40 kredit:

differenciált szakmai ismeretek:
minõségügyi rendszerek auditálása, mérések minõség-

biztosítása, élelmiszerbiztonsági kockázatelemzés, nyo-
monkövetés az élelmiszerláncban, analitikai gyorsmód-
szerek, kapcsolt analitikai rendszerek, molekuláris bioló-
gia, mikrobiológiai gyorsmódszerek, a géntechnológia és
új élelmiszerek kockázatai, etikai és jogi kérdéseik, élel-
miszer-logisztika és környezeti biztonság, a diploma-
munka elkészítéséhez és megvédéséhez szükséges
szakspecifikus tárgykörök;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló
ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – ösz-
szevetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kre-
dit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörök-
ben: természettudomány, gazdaság- és társadalomtudo-
mány tárgykörök (15–25 kredit) matematika, informatika,
biometria, fizika, elektrotechnika, kémiai és biokémia,
általános mikrobiológia, közgazdaságtan; szakmai törzs-
anyag tárgykörök (45–65 kredit): méréstechnika, automa-
tizálás, mérnöki mûveletek, analitika, élelmiszerkémia,
alkalmazott mikrobiológia, higiénia, élelmiszer tech-
nológiák, alapanyag-ismeret, jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

3. ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: élelmiszermér-
nöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles élelmiszermérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Food Science and Technology

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe:

– agrár képzési területrõl: az élelmiszermérnöki alap-
képzési szak;

– mûszaki képzési területrõl: a biomérnöki és a ve-
gyészmérnöki alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapkép-
zési szakok:

– agrár képzési területrõl: a mezõgazdasági mérnöki, a
környezetgazdálkodási az agrármérnöki, a növényter-
mesztõ mérnöki, az állattenyésztõ mérnöki, a kertészmér-
nöki, a mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
alapképzési szakok;

– mûszaki képzési területrõl: a környezetmérnöki alap-
képzési szak;

– természettudományi képzési területrõl: a biológia, a
fizika, a kémia alapképzési szakok;

– orvos- és egészségtudományi képzési területrõl: ápo-
lás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakiránya.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek össze-
vetése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli
bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 16–24 kredit
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6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 34–42 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles élelmiszermérnökök
képzése, akik ismerik és alkalmazzák a szakterület leg-
újabb tudományos eredményeit, tájékozottak a természet-
tudományi és mûszaki tudományi területeken. A végzettek
képesek megszerzett szakmai tudásuk alkotó alkalmazásá-
ra a különbözõ élelmiszeripari ágazatokban. A mestersza-
kon elsajátított ismeretek birtokában alkalmasak tanulmá-
nyaik doktori képzés keretében történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– élelmiszeripari nyersanyagokban és az élelmiszerek-

ben lejátszódó változások,
– élelmiszeripari folyamatok tervezése és irányítás-

technikája,
– élelmiszeripari nyersanyagismeret,
– élelmiszer-feldolgozási, -tárolási és -csomagolási is-

meretek,
– fermentációs és biokonverziós ismeretek,
– erjedésipari technológiai ismeretek,
– táplálkozástudományi és az élelmiszerfejlesztési is-

meretek,
– logisztikai, árukezelési és áruforgalmazási ismeretek,
– élelmiszertechnológiai, élelmiszerbiztonsági és mi-

nõségügyi ismeretek,
– élelmiszer-etikai ismeretek,
– informatikai, valamint tudományos kutatási és fej-

lesztési ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– tervezõ-fejlesztõ mérnöki, kutatói munkakörök be-

töltésére,
– kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgo-

zására és menedzselésére,
– élelmiszeripari folyamatok koordinációjára,
– az élelmiszeripari vertikumban és a kapcsolódó terü-

leteken vezetési feladatok ellátására,
– az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás

területén;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– képesség és készség a tudomány eszköztárával prob-

lémák felismerésére és megoldására,
– a szakterülethez kapcsolódó fejlesztési munkák kriti-

kus értékelése,

– fejlesztõi és tervezõi szemlélet,
– koordinációs képesség,
– motiváltság az ismeretanyag bõvítésére, az új ismere-

tek alkalmazására, – az élelmiszerbiztonsági és -minõségi
szemlélet fejlesztése érdekében – munkaterv és program
készítésének és végrehajtásának képessége,

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás és annak hatékony kom-

munikálása,
– információfelhasználási és -elemzõ képesség,
– környezettudatos magatartás,
– a környezetvédelmi elõírások betartatása,
– szakmai felelõsségtudat,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 16–24 kredit:

fizikai-kémia, élelmiszer enzimológia, táplálkozástudo-
mány, méréselmélet és kísérlettervezés, élelmiszeripari
transzportfolyamatok, minõségirányítás.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
22–30 kredit:

élelmiszerbiztonsági kockázatelemzés, élelmiszertech-
nológia és termékfejlesztés, üzemtelepítés, mûszeres ana-
lízis, folyamatirányítás, környezetgazdálkodás, táplálko-
zás-tudományi ismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 34–42 kredit:

differenciált szakma ismeretek:
biotechnológiai ismeretek, biomérnöki ismeretek, alko-

holos erjedési folyamatok elmélete és gyakorlata, környe-
zetvédelmi és membrán mûveletek, informatika és folya-
matszabályozás, áruismeret, árukezelés, tárolás, beszerzé-
si logisztika, növényi és állati alapanyagok feldolgozási
technológiái, tartósítási technológiák, alapanyagok transz-
formációi, feldolgozás-technológiák tervezése, kertészeti
és mezõgazdasági termékek speciális feldolgozása, élel-
miszeradalékok funkciói és alkalmazásuk, pályázatírási
technológiák, technológiai innováció, a diplomamunka el-
készítéséhez és megvédéséhez szükséges szakspecifikus
tárgykörök;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követel-
ményei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
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egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit
a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
természet-, gazdaság- és társadalomtudományi modul
(20–35 kredit): matematikai és informatikai ismeretek, fizi-
kai ismeretek, kémiai ismeretek, mikrobiológiai ismeretek,
gazdaságtani ismeretek; szakmai törzsmodul (40–60 kre-
dit): élelmiszerkémia, analitika, minõség és biztonság,
mûszaki ismeretek, élelmiszertechnológiai ismeretek, alap-
anyag-ismeret.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

4. KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: kertészmérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles kertészmérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Horticulture

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a kertészmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapkép-
zési szakok: az élelmiszermérnöki, a környezetgazdálko-
dási, az agrármérnöki, a mezõgazdasági mérnöki, a
növénytermesztõ mérnöki, a tájrendezõ és kertépítõ mér-
nöki, az erdõmérnöki, a biológia, az informatikus és szak-
igazgatási mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrár-
mérnöki, természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-

terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–26 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 40–56 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 10–16 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles kertészmérnökök képzé-
se, akik ismerik, és készség szintjén használják a tudo-
mány és a kertészeti gyakorlat legújabb eredményeit, tájé-
kozottak a szakma mûveléséhez szükséges alap- és társa-
dalomtudományokban, a kertészeti ágazatban és az ahhoz
kapcsolódó társágazatokban. A mesterszakon megszerez-
hetõ ismeretek elsajátításának további célja, hogy a képzés
Európában széles körben felhasználható tudást adjon
e speciális mezõgazdasági szakterület mûvelõinek. A vég-
zettek alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– növényföldrajzi, ökológiai és természetvédelmi,
– ökonómbotanikai,
– növényélettani és molekuláris genetikai,
– szaporodás és szaporításbiológiai,
– kertészet- és agrártörténeti,
– kertészeti üzemtani,
– jogi és közgazdasági,
– gyógynövénytani,
– faiskolai,
– gyümölcsészeti,
– szõlészeti-borászati,
– zöldségtermesztési,
– dísznövény és dendrológiai,
– növényvédelmi ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
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– a kertészettudomány szakterületén a korszerû gya-
korlati módszerek és megoldások, valamint a fontosabb
kutatási irányok és metodikák alkalmazására, irányítói
munkakör betöltésére, valamint önálló kutatás-fejlesztési
feladatok megoldására,

– a kertészeti növényekkel kapcsolatos interdiszcipli-
náris komplex ismeretek kreatív alkalmazására hazai, illet-
ve európai uniós környezetben a termesztés és a fenntart-
ható környezetrendszerek és a természetvédelem terüle-
tén,

– kutatási és fejlesztési programok, projektek kidolgo-
zására és menedzselésére,

– az ismeretek átadására az oktatás és a szaktanácsadás
területén,

– a kertészeti termelés, a kutatásfejlesztés és a szakta-
nácsadás koordinációjára,

– a kertészeti vertikumban és a kapcsolódó szakterüle-
teken vezetési feladatok ellátására a természettudományi,
környezet- és természetvédelmi, technológiai és gazdasági
szempontok együttes figyelembevételével,

– önálló kutatás végzésére a természettudomány és az
agrártudomány területén;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– képesség és készség a tudomány eszköztárával meg-
oldható problémák felismerésére, a problémák megoldási
módjának meghatározására,

– a szakterülethez kapcsolódó tudományos munkák
kritikus értékelése,

– magas szintû információfeldolgozási és vitakészség,
– fejlesztõi és tervezõi szemlélet,
– koordinációs képesség,
– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bõvítésére,

az új ismeretek alkalmazására, az ökológiai szemlélet fej-
lesztésére,

– munkaterv és program készítésének és végrehajtásá-
nak képessége,

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás és annak hatékony kom-

munikálása,
– információfelhasználási és -elemzõ képesség,
– környezettudatos magatartás,
– a környezetvédelmi elõírások betartatása,
– természet- és élõhelyvédelem iránti fogékonyság,
– szakmai felelõsségtudat,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 20–25 kredit:

természeti erõforrások, növényföldrajz-ökológia és ter-
mészetvédelem, informatikai rendszerek, növényélettani
és molekuláris genetikai ismeretek, a kertészeti növényvé-
delem biológiai alapjai, szaporításbiológia.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
40–56 kredit:

a kertészet kultúrtörténete, a kertészet üzemgazdaság-
tani és agrárjogi vonatkozásai, gyógynövények kémiai
diverzitása, a szõlõtermesztés biológiai és fitotechnikai is-
meretei, borászati szakismeretek, gyümölcsfajták komp-
lex értékelése és használata, talajnélküli zöldségtermesz-
tés, dísznövények növekedésszabályozása, szaktanács-
adás, mûszaki szakismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 8–16 kredit:

gyümölcsök és zöldségek táplálkozásbiológiai szerepe,
speciális szõlészeti és borászati témakörök, ökonómbota-
nika, különleges kertészeti fajok termesztése, kísérlet-
elemzési és értékelési módszerek, speciális minõségbizto-
sítási ismeretek, a diplomamunka elkészítéséhez és meg-
védéséhez szükséges szakspecifikus tárgykörök;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ter-
mészettudományi ismeretek (20–30 kredit), természeti erõ-
források alapképzési ismeretek (8–14 kredit), mezõgazda-
sági ismeretek (20–30 kredit), gazdasági és gazdálkodási is-
meretek (12–20 kredit).

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.
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5. MEZÕGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: mezõgazdasági
biotechnológus

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: mezõgazdasági biotechnológus
(megjelölve a szakirányt)

– választható szakirányok: növényi biotechnológia,
állati biotechnológia

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in
Agricultural Biotechnology (specialized in Agricultural
Plant Biotechnology, in Agricultural Animal Biotechno-
logy)

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: a mezõgazdasági mérnöki alapképzési szak;

– növényi biotechnológia szakiránynál: a kertészmér-
nöki és a növénytermesztõ mérnöki alapképzési szakok;

– állati biotechnológia szakiránynál: az állattenyésztõ
mérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok:

– agrár képzési területrõl: az erdõmérnöki, a környezet-
gazdálkodási agrármérnöki, a vadgazda mérnöki, a ker-
tészmérnöki és a növénytermesztõ mérnöki (állati biotech-
nológia szakirány választása esetén), az állattenyésztõ
mérnöki alapképzési szakok (növényi biotechnológia
szakirány választása esetén);

– mûszaki képzési területrõl: a környezetmérnöki alap-
képzési szak;

– természettudományi képzési területrõl: a biológia
alapképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–24 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 32–42 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles mezõgazdasági biotech-
nológus mérnökök képzése, akik felkészültek a biokémia,
mikrobiológia, élettan, a klasszikus és molekuláris geneti-
ka és transzgénikus nemesítés, a szaporodásbiológia és
szaporításbiológia területén, valamint ismerik és alkal-
mazzák ezek laboratóriumi gyakorlatát. Elméleti tudásuk,
vezetési-szervezési és kommunikációs ismereteik birtoká-
ban alkalmasak tervezõ-fejlesztõ mérnöki, kutatói, illetve
vezetõi munkakörök betöltésére, tanulmányaik doktori
képzés keretében történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a biotechnológia, genomika és géntechnológia külön-

bözõ területeinek elméleti és speciális gyakorlati isme-
retei,

– a mezõgazdaság biológiai alapjait jelentõ termesztett
növény és tenyésztett állatfajokkal kapcsolatos genomi-
kai, molekuláris biológiai, genetikai, biotechnológiai, sza-
porodásbiológiai, géntechnológiai, molekuláris nemesí-
tési ismeretek,

– az in vitro és in vivo reprodukciós technikák isme-
rete,

– a mezõgazdasági biotechnológia és géntechnológia
molekuláris módszereinek ismerete,

– a mezõgazdasági biotechnológiához és géntechnoló-
giához kapcsolódó jogi és közgazdasági ismeretek;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– korszerû biotechnológiai eljárások alkalmazására,

génmanipuláció elvégzésére, illetve fejlesztõmérnöki és
felelõs szakmai feladatok ellátására,

– biotechnológiai kutatások elvégzésére, ismereteik
továbbfejlesztésére, a legújabb biotechnológiai módszerek
növénytermesztési, kertészeti és állattenyésztési alkalma-
zására és a gyakorlati bevezetés irányítására,

– az államigazgatásban, különbözõ nemzetközi szerve-
zetekben, agrárkamarában, mezõgazdasági szövetkezetek-
ben stb. biotechnológus szakértõi és szaktanácsadói mun-
kakörök ellátására,
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– a szakterület problémáinak felismerésére, érdemi és
használható megoldások kidolgozására, tervezési-fejlesz-
tési és kutatási feladatok elvégzésére,

– mérnöki készséget megkövetelõ kutatási és fejleszté-
si programok, projektek és pályázatok összeállítására, ki-
vitelezésére;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás, tervezési fejlesztési és me-

nedzselési alkalmasság,
– hatékony problémamegoldó képesség,
– információfelhasználási és -elemzõ képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– a környezetvédelmi és természetvédelmi elõírások

betartása,
– szakmai felelõsségtudat,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 20–24 kredit:

szerves kémia, biokémia, elválasztástechnika, klasszi-
kus genetika, molekuláris genetika, genomika, anyag-
csere-élettan, sejtnövekedés és fejlõdésélettan, szaporo-
dás- és szaporításbiológia.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
20–30 kredit:

molekuláris markerezési technikák, strukturális és funk-
cionális genomikai módszerek elmélete, gyakorlata és
mezõgazdasági alkalmazása, génizolálás, klónozás,
vektorépítés, molekuláris transzformáció, géntranszfer,
ökológiai és gazdasági rizikótényezõk, koegzisztencia,
GMO politika, a biotechnológia törvényi szabályozása,
biotechnológiai termékek marketingje.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei:

differenciált szakmai ismeretek: 32–40 kredit
növényi biotechnológia: növényi molekuláris biológia

és molekuláris nemesítés, sejt- és szövettenyésztés, mikro-
szaporítás, géntechnológia és transzgénikus növények,
növényfajták elõállítása, a növényi biotechnológia gya-
korlati alkalmazása és rizikótényezõi,

állati biotechnológia: molekuláris sejtbiológia és -gene-
tika alapjai, molekuláris állatnemesítés, géntechnológia és
transzgénikus állatok és állatfajták elõállítása, alkalmazott
állati biotechnológiák, asszisztált reproduktív technoló-
giák gyakorlati alkalmazás etikai és jogi ismeretei,

a diplomamunka elkészítéséhez és megvédéséhez szük-
séges szakspecifikus tárgykörök;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ter-
mészettudományi ismeretek modul 30–50 kredit, mezõgaz-
dasági ismeretek modul 24–34 kredit, gazdasági és társada-
lomtudományi ismeretek modul 6–12 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

6. NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: növényorvosi

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles növényorvos
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Plant Protection

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: a mezõgazdasági mérnöki, a növénytermesztõ mér-
nöki, a kertészmérnöki, az erdõmérnöki, valamint a kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok: a biológia, a kémia, a vegyészmérnöki, az infor-
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matikus és szakigazgatási agrármérnöki, a gazdasági és vi-
dékfejlesztési agrármérnöki, az állattenyésztõ mérnöki, a
természetvédelmi mérnöki szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 14–18 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 36–44 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: minimálisan 22 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles növényorvosok képzése,
akik ismerik a növények termesztésével és védelmével, az
egészséges élelmiszerek és takarmányok elõállításával és
minõségük biztosításával kapcsolatos rendszabályokat,
folyamatokat; továbbá a növények termesztésének kocká-
zatait, károsítóit, a védelemhez használt növényvédõ sze-
rek, vegyületeinek hatásmechanizmusát, munka- és élel-
miszerhigiénés, valamint munkavédelmi elõírásait, azok
környezeti és humán vonatkozású összefüggéseit. Képe-
sek az agrártudomány területén, a képzés során elsajátított
mezõgazdasági, növényvédelmi, természettudományi,
mûszaki, társadalomtudományi és gazdasági alapismere-
tek szintetizáló alkalmazására. A mesterszakon elsajátított
ismeretek birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori
képzésben történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– növénytani, kémiai, ökológiai, molekuláris biológiai,

agro-zoológiai, növénykórtani, herbológiai és növényter-
mesztési ismeretek,

– a szakma gyakorlásához szükséges természettudomá-
nyi, gazdálkodási, kereskedelmi, tájvédelmi és vidékfej-
lesztési, vállalkozási, szakigazgatási és menedzsment is-
meretek,

– növényvédelmi géptani, ökonómiai ismeretek,
– mûszaki, technológiai ismeretek,
– növény-biotechnológiai, rezisztenciabiológiai, diag-

nosztikai ismeretek,
– szaktanácsadás és döntéstámogató rendszerek mûkö-

désének ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– növényi kártevõk, illetve kórokozók diagnosztizálá-

sára, az ellenük való hatékony védekezés megtervezésére,
kivitelezésére, vezetésére,

– az államigazgatásban és a gyakorlatban hatósági, nö-
vényvédelmi karantén védekezés irányító feladatainak el-
látására,

– üzemi szintû növényvédelmi irányítói feladatok ellá-
tására,

– járványok és gradációk elõrejelzésére a kártétel létre-
jöttének megelõzésére, a növényt károsító szervezetek
idõbeli felismerésére,

– növény-egészségügyi feladatok ellátására, hatások
elemzésére,

– zárlati károsítók elleni karantén védekezés lefolytatá-
sára,

– környezetkímélõ növényvédelmi eljárások kidolgo-
zására és megvalósítására,

– új növényvédelmi módszerek adaptálására és tovább-
fejlesztésére,

– a környezet peszticid terhelését csökkentõ növényvé-
delmi eljárások alkalmazására,

– ökológiai védekezésre,
– integrált növényvédelem megvalósítására,
– az agrártudományok területén folyó tudományos

munkába való bekapcsolódásra,
– pályázati tevékenység menedzselésére,
– termelési folyamatok végrehajtására, ellenõrzésére,

valamint kutatási feladatok megvalósítására,
– környezetvédelmi elõírások betartására és érvényesí-

tésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– problémafelismerõ és -megoldó képesség, kreativi-

tás,
– környezettel szembeni érzékenység,
– a környezetvédelmi elõírások betartása,
– mérnöki és vezetõi feladatok ellátásához szükséges

kommunikációs ismeretek és készségek,
– szakmai felelõsségtudat,
– szakmai továbbképzés iránti igény,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök (14–18 kredit):
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természettudományos alapismeretek: kémiai, molekulá-
ris biológiai és biokémiai, környezetvédelmi és toxikoló-
giai, ökológiai ismeretek,

közgazdasági és társadalomtudományi alapismeretek:
gazdálkodási és kereskedelmi, vidékfejlesztési és vállal-
kozási menedzsment ismeretek.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
36–44 kredit:

természettudományi és mûszaki ismeretek: növénykór-
tani, növényvédelmi entomológiai, herbológia és gyom-
szabályozás, alkalmazott növény-biotechnológiai és re-
zisztenciabiológiai, szaktanácsadás és döntéstámogató
rendszerek, mûszaki, informatikai ismeretek,

növényvédelemtani ismeretek: diagnosztikai, növény-
védelmi elõrejelzés, járványtan, integrált (ökológiai, bio-
lógiai) növényvédelmi, erdészeti növényvédelmi, növény-
védelmi jogi és szakigazgatási ismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 22–34 kredit:

differenciált szakmai ismeretek:
növénykórtani ismeretek, növényvédelmi állattani, her-

bológiai, üzemi növényvédelem, interdiszciplináris mo-
dul;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
növénytermesztés, kertészeti termesztés, növényvédelem,
állattenyésztés, gazdasági ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

7. TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: tájépítész mér-
nöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles tájépítész mérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Landscape Architect

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a tájrendezõ és kertépítõ mérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapkép-
zési szakok:

– agrár képzési területrõl: a kertészmérnöki, a földmérõ
és földrendezõ mérnöki, az erdõmérnöki alapképzési sza-
kok;

– mûszaki képzési területrõl: az építészmérnöki, az épí-
tõmérnök (településüzemeltetõ szakirány) alapképzési
szakok;

– természettudományi képzési területrõl: a földrajz
alapképzési szak;

– 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai, illetve
egyetemi szintû kertészmérnök, erdõmérnök, építészmér-
nök, építõmérnök szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–28 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 18–24 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 34–40 kredit
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6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles tájépítész mérnökök
képzése, akik a szakterület hagyományaival és az európai
tájépítészeti iskolák követelményeivel összhangban biztos
elméleti tudással, elemzõ és szintetizáló készséggel ren-
delkeznek. A mesterszakon végzett tájépítész mérnökök
megfelelõ ökológiai alapokkal, építészeti, mûszaki, vala-
mint társadalom- és gazdaságtudományi ismeretekkel ren-
delkeznek ahhoz, hogy a település és a táj, a régió és a kis-
térség fejlesztése során a fenntarthatóság elvét képvisel-
jék. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtokában al-
kalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történõ
folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– tájökológiai, növényföldrajzi,
– dendrológiai,
– mûvészettörténeti és környezetesztétikai,
– kert- és szabadtér-építészeti,
– táj- és természetvédelmi,
– tájrendezési, táj- és településtervezési, területfejlesz-

tési,
– tervezésgrafikai és vizuális prezentációs,
– gazdasági és közigazgatási

ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– különbözõ szintû és jellegû tájépítészeti tervek, tele-

pülési és területrendezési tervek, tájvédelmi és természet-
védelmi tervek, kert- és szabadtér-építészeti tervek önálló
elkészítésére,

– nemzetközi környezetben való munkavégzésre, ide-
gen nyelven szakmai tárgyaláson való részvételre,

– munkaterv és program készítésére és végrehajtására,
tervezõi, fejlesztõi feladatok ellátására,

– a tájépítészeti tervezés, szakirányítás, állami és ön-
kormányzati igazgatás területén – megfelelõ gyakorlati
idõ után – vezetõi, irányítói munkakörök betöltésére,

– a komplex természeti és kulturális rendszerek meg-
értésére, a rész és egész viszonyának értelmezésére,

– tájföldrajzi, növénytani, növényalkalmazási és
ökológiai ismeretek alkalmazására,

– tájértékelési, zöldfelület-értékelési módszerek fej-
lesztésére,

– a tájépítészet kulturális jelentõségének ismerete alap-
ján történeti elemzések, vizsgálatok és értékelések készíté-
sére,

– a kert- és szabadtértervezés társadalmi, ökológia,
mûszaki aspektusainak ismerete birtokában azok kreatív
módon való alkalmazására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– integrált és holisztikus gondolkodásra való készség,
rendszerszemlélet,

– kreativitás, tervezõi, fejlesztõi képesség,
– magas szintû vizuális látásmód és kifejezõkészség,

szabadkézi és digitális (CAD, GIS) rajzi képesség,
– jó megfigyelõkészség esztétikai, térbeli és idõbeli

szempontok alapján,
– tárgyalóképesség (idegen nyelven is),
– motiváltság az ismeretanyag folyamatos bõvítésére,

az új mûszaki ismeretek alkalmazására, az ökológiai szem-
lélet fejlesztésére,

– környezettudatos magatartás,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 22–28 kredit:

tájökológiai, növényföldrajzi, dendrológiai és informa-
tikai, kortárs építészeti, közigazgatási és jogi, mûvészet-
történeti és környezetesztétikai, környezet-gazdaságtani
és szociológiai ismeretek.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
18–24 kredit:

kert- és szabadtér-építészeti ismeretek, tájrendezési, ter-
mészetvédelmi, területfejlesztési, tervezésgrafikai, erdé-
szeti, kommunikáció és prezentációs technikai ismeretek.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 34–40 kredit:

differenciált szakmai ismeretek:
a választott témának megfelelõ szakmai törzsanyag

egyes részeinek bõvebb elsajátítása érdekében meghirde-
tett tantárgyak;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
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vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ter-
mészettudományi, gazdaság- és társadalomtudományi
tárgykörök (20–35 kredit): természetföldrajzi és földtani
ismeretek, növénytani és ökológiai ismeretek, mûszaki
alapismeretek, ábrázoló geometriai ismeretek, geodéziai
és földnyilvántartási ismeretek, általános és természetvé-
delmi jogi és igazgatási ismeretek, közgazdasági ismere-
tek; szakmai tárgykörök (40–60 kredit): építészeti ismere-
tek, kertépítési ismeretek, út- és közmûépítési ismeretek,
mûszaki és szabadkézi rajzi ismeretek, dendrológiai isme-
retek, táj- és vidékfejlesztési ismeretek, környezetvédelmi
ismeretek, kertészeti és erdészeti ismeretek, vízgazdálko-
dási ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-,
állat- és élõhely-védelem, természetvédelmi biológia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

8. TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: természetvé-
delmi mérnöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles természetvédelmi mérnök
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in

Nature Conservation

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ szakok:

– agrár képzési területrõl: a környezetgazdálkodási
agrármérnöki, a növénytermesztõ mérnöki, az állatte-
nyésztõ mérnöki, a kertészmérnöki, a tájrendezõ- és kert-
építõ mérnöki, a mezõgazdasági mérnöki, a vadgazda mér-
nöki, az erdõmérnöki alapképzési szakok;

– mûszaki képzési területrõl: a környezetmérnöki alap-
képzési szak;

– természettudományi képzési területrõl: a biológia, a
földrajz, a földtudományi, a környezettan alapképzési sza-
kok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geog-
ráfus, geológus, környezettan-tanár, környezettudományi,
környezetvédelem-tanár fõiskolai, illetve egyetemi szintû
szakok.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–22 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–42 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 30 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja okleveles természetvédelmi mérnökök
képzése, akik képesek a természetvédelem általános és sa-
játos feladatainak megtervezésére, szervezésére és irányí-
tására. Megszerzett elméleti tudásuk alkalmazása során
hatékonyan érvényesítik a természetvédelmi elveket és
elõírásokat. A mesterszakon elsajátított ismeretek birtoká-
ban alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében
történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– természetvédelmi és ökológiai,
– biodiverzitási és genetikai,
– tájtörténeti,
– környezetpolitikai és jogi ismeretek,
– természeti állapot felmérési, monitorozási és hatás-

ismeretek,
– a globális környezeti rendszerek ismerete;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– természetvédelmi és ökológiai hatástanulmányok el-

készítésére,
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– természetvédelmi nevelésre,
– az ökológiai alapokon nyugvó természetvédelmi

turizmus megszervezésére,
– a természetvédelem hatósági és közigazgatási felada-

tainak ellátására,
– állat- és növénykertek, vadasparkok, múzeumok és

más bemutató intézményekben vezetõi feladatok ellátá-
sára,

– ex situ génmegõrzési feladatok ellátására,
– természetvédelmi, vad- és halgazdálkodási, vadá-

szati, halászati és horgászati szakigazgatási szervek és
szakhatóságok szakirányú képzettséget igénylõ munka-
köreinek betöltésére,

– a természetvédelem jogszabályi elõírásainak megfe-
lelõ tervezésére, irányítására, valamint természetvédelmi
szaktanácsadásra,

– a természetvédelem területén tevékenykedõ mezõ-
gazdasági és erdõgazdasági vállalkozások, valamint hazai
és nemzetközi, nem kormányzati szerveknél szakirányú
képzettséget igénylõ vezetõi feladatok ellátására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– konfliktuskezelés a vadgazdálkodás és egyéb más

mezõgazdasági, valamint természetvédelmi ágazatok kö-
zött felmerülõ problémák esetén,

– szakmai konzultációra való képesség a természetvé-
delmet érintõ kérdésekben,

– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás és annak hatékony kom-

munikálása,
– tervezési-fejlesztési és menedzselési alkalmasság,
– információfelhasználási és -elemzõ képesség,
– környezettudatos magatartás,
– a környezetvédelmi, természetvédelmi elõírások be-

tartatása,
– természet- és élõhelyvédelem iránti fogékonyság,
– szakmai felelõsségtudat,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 15–22 kredit:

biodiverzitás-monitorozás, monitoring távérzékeléssel,
természetvédelmi genetika, táj- és vegetációtörténet, bio-
etika, információkeresés és szaknyelv.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
30–42 kredit:

Magyarország és Európa védett természeti területei, ter-
mészetvédelmi politika, környezetpolitika, nemzetközi és
hazai természetvédelmi jog, a természetvédelem nemzet-
közi és hazai helyzete és története, természetvédelmi va-

gyongazdálkodás, természetvédelmi kezelési tervek készí-
tése, természeti állapotfelmérés és hatásvizsgálat, környe-
zeti nevelés, globális környezeti rendszerek mûködése.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 30–40 kredit:

differenciált szakmai ismeretek:
a választott speciális területek megfelelõ szakmai törzs-

anyag egyes részeinek bõvebb elsajátítása érdekében meg-
hirdetett tantárgyak;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: ter-
mészettudományi, gazdaság- és társadalomtudomány
tárgykörök (15–25 kredit); szakmai törzsanyag tárgykörök
(45–65 kredit): természetvédelmi állattan és növénytan,
biogeográfiai és ökológiai ismeretek, gazdálkodás védett
területeken, növény-, állat- és élõhelyvédelem, természet-
védelmi alapismeretek, természetvédelmi biológia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

9. VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: vadgazda mér-
nöki

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles vadgazda mérnök
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– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in
Wildlife Conservation and Management

3. Képzési terület: agrár

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe a vadgazda mérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ szakok: az
állattenyésztõ mérnöki, a környezetgazdálkodási agrár-
mérnöki, a mezõgazdasági mérnöki, az erdõmérnöki, a ter-
mészetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint az
állatorvos osztatlan, egységes szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–22 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 32–39 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 30 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 30%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles vadgazda mérnökök
képzése, akik szakterületük gyakorlati mûveléséhez és irá-
nyításához, illetve annak ellenõrzéséhez szükséges szak-
mai, természettudományi, valamint – szakterületük gya-
korlásához megfelelõ – mûszaki és gazdasági ismeretekkel
rendelkeznek. A mesterszakon megszerzett ismeretek bir-
tokában alkalmasak a doktori képzésben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a vadgazdálkodás elméleti és gyakorlati ismeretei,
– ökológiai, genetikai és vadegészségügyi ismeretek,

– a vadbiológia elméleti és tudományos területein szer-
zett ismeretek,

– térinformatikai, monitoring-módszertani ismeretek,
– piaci és gazdálkodási ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– térinformatikai módszerek alkalmazására a vadgaz-

dálkodás tervezésében,
– monitoring rendszer megtervezésére, üzemeltetésére

és az eredmények kiértékelésére, valamint a vadállomány
és élõhelye állapotának folyamatos feltérképezésére,

– környezeti hatásvizsgálatok elvégzésére, a vadállo-
mány tartásával járó környezeti terhelések becslésére,

– a vadállomány kezelési módjainak értékelésére, an-
nak a génkészletre gyakorolt esetleges hatásának értékelé-
sére,

– a vadbetegségek felismerésére és tevékeny részvétel-
re azok leküzdésében,

– a vadgazdálkodásból származó termékek piacra vite-
lére,

– képesek szakmai konzultációra a vadgazdálkodást
érintõ kérdésekben,

– a vadgazdálkodási ágazatot a hazai jogszabályoknak,
az európai uniós és egyéb nemzetközi normáknak meg-
felelõen tudják irányítani,

– pályázati tevékenység folytatására a vadállomány
védelmével és annak a nagyközönség számára történõ be-
mutatására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– önálló munkavégzésre való alkalmasság,
– konfliktuskezelés a vadgazdálkodás és egyéb más

mezõgazdasági, valamint természetvédelmi ágazatok kö-
zött felmerülõ problémák esetén,

– kreativitás,
– szakmai véleményalkotás, tervezési-fejlesztési és

menedzselési alkalmasság,
– hatékony problémamegoldó képesség,
– információfelhasználási és -elemzõ képesség,
– környezettudatos magatartás,
– a környezetvédelmi és természetvédelmi elõírások

betartása,
– természet- és élõhelyvédelem iránti fogékonyság,
– szakmai felelõsségtudat,
– alkalmasság az együttmûködésre, kellõ gyakorlat

megszerzése után vezetõi feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges kötelezõ alapozó is-
meretkörök 15–22 kredit:

matematikai ismeretek; kommunikációs és vezetési is-
meretek; vadbiológiai, populáció- és viselkedésökológiai
ismeretek; európai uniós és nemzetközi szakmai ismere-
tek, nemzetközi és hazai természetvédelmi jog.
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8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei
32–39 kredit:

vadbiológiai kutatások; monitoring és környezeti hatás-
vizsgálatok módszertana; ágazati értékbecslés és kárbecs-
lés módszertana; alkalmazott genetikai ismeretek; integ-
rált apróvad-, nagyvad- és élõhely-gazdálkodás; termé-
szetvédelmi ismeretek; szakmapolitikai és nemzetközi
vadgazdálkodási kérdések; alkalmazott geodéziai, föld-
nyilvántartási és térinformatikai ismeretek; megelõzés, hi-
giénia és gyógykezelés a vadtartásban; vadfeldolgozás;
vadászati turizmus, vendéglátás és marketing; pályázati
technikák és projekt-menedzsment; szakmai kultúra, etika
és szakmatörténet.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei 30–40 kredit:

differenciált szakmai ismeretek:
a választott speciális területnek megfelelõen a szakmai

törzsanyag egyes részterületeinek bõvebb elsajátítása spe-
ciális kurzusok, egyéni feladatok és gyakorlatok, valamint
tanulmányutak formájában;

diplomamunka: 30 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló is-
meretek – felsõoktatási törvényben meghatározott – össze-
vetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60–84 kredit a
korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:
ökológiai és genetikai alapismeretek, vadászati állattan,
vadállományok tervezése és szabályozása, élõhelyfejlesz-
tés, vadászati alapismeretek, kinológia, fegyvertan, zárttéri
vadgazdálkodás, vadászati módok, üzemgazdaságtan, tró-
feabírálat, vadbetegségek, mûszaki alapismeretek, termõ-
hely-ismerettan, vadállományok tervezése és szabályozása,
élõhelyfejlesztés, erdészeti, állattenyésztési, növényter-
mesztési, vízgazdálkodási alapismeretek, halászati, jogi
ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 60 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intéz-
mény elõírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a
felsorolt ismeretkörökben – a hallgató a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsõ-

oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint) szerezze meg.

V. JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET

1. RENDÉSZETI VEZETÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: rendészeti vezetõ

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles rendészeti vezetõ
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Policing

Manager

3. Képzési terület: jogi és igazgatási

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: a büntetés-végrehajtási, a bûnügyi, a gazdaságvé-
delmi, a határrendészeti, a katasztrófavédelmi, a közleke-
désrendészeti, a közrendvédelmi, a pénzügynyomozói és a
vámigazgatási, közbiztonsági, állambiztonsági, vámnyo-
mozói fõiskolai szintû szakok, valamint a bûnügyi igazga-
tási és a rendészeti igazgatási alapképzési szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapképzé-
si szakok: igazgatásszervezõi, igazságügyi igazgatási,
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzet-
közi igazgatási, határrendészeti és védelmi vezetõi.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe; továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egyete-
mi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-
pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján
a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 10–15 kredit

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhetõ kreditek
száma: 55–65 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 18–28 kredit
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6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: legalább 40%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan rendészeti szakemberek képzése,
akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai ismereteik
birtokában képesek közép- és felsõvezetõi munkakörök el-
látására az igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi
ágazat; a büntetés-végrehajtás, a határõrség, a rendõrség, a
katasztrófavédelem; valamint a vám- és pénzügyõrség, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság
területén. A végzettek alkalmasak a rendészeti vezetõi fel-
adatok hatékony megoldására nemzetközi együttmûködési
keretben is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben tör-
ténõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatá-

si, nemzetbiztonsági, nemzetközi rendészeti együttmûkö-
dési, rendészeti technikai ismeretek,

– vezetési és szervezéselméleti, pszichológiai és peda-
gógiai, humánerõforrás-gazdálkodási, minõségbiztosítási
ismeretek,

– gazdálkodási és logisztikai ismeretek,
– rendészettudományi, nemzetközi összehasonlító ren-

dészeti és kriminalisztika ismeretek,
– integrált társadalomtudományi, kommunikációs, sta-

tisztikai, tudományos kutatás-módszertani, problémameg-
oldó technikai és szaknyelvi ismeretek,

– munkajogi, közigazgatási jogi, pénzügyi jogi, a nem-
zetközi bûnügyi és rendészeti szervek együttmûködésére
vonatkozó jogi ismeretek,

– a rendészet szervezeti feladat- és hatásköri rendszere,
jogi szabályozása, állami-közigazgatási kontextusa, társa-
dalmi beágyazottsága, a rendészeti tevékenység kontroll-
mechanizmusa, a rendészet közösségi modellje,

– alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes kommu-
nikációban;

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– döntéshozó és döntés-elõkészítõ feladatok ellátására,
– informatikai és elektronikus kommunikációs rend-

szerek alkalmazására,
– nemzetközi vonatkozású ügyek intézésére,
– döntési javaslatok kidolgozásához szükséges prob-

lémaelemzésre és megoldáselemzésre,
– konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgya-

lási technikák alkalmazásra,
– irányítói és végrehajtói feladatkörök ellátására,
– a belügyi, a pénzügyi és az igazságügyi ágazat, vala-

mint az ezekhez tartozó rendészeti testületek, továbbá pol-
gári nemzetbiztonsági szolgálatok, a civil biztonsági szfé-
ra körében rendészeti beosztásokban közép- és felsõ szintû
vezetõi feladatok ellátására,

– a rendészet területén a szakmai követelményeknek
leginkább megfelelõ menedzser szemléletû vezetési és irá-
nyítási eszközök használatára, ideértve a korszerû vezetési
technikákat és szervezési megoldásokat,

– a rendészet területén érvényesülõ nemzetközi tenden-
ciák ismeretében rendészeti együttmûködésre;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,
– jó kommunikációs és együttmûködési attitûd,
– problémafelismerõ és -megoldó készség, határozott-

ság,
– intuíció és módszeresség,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges pozitív

hozzáállás,
– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkö-
rök: 10–15 kredit

informatikai, logisztikai, rendészettudományi alapisme-
retek,

általános informatika, logisztika, bevezetés a rendészet-
tudományba, nemzetközi összehasonlító rendészet, krimi-
nalisztika.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
55–65 kredit

biztonságpolitikai, rendészeti és rendészeti igazgatási,
nemzetbiztonsági, rendészeti technikai ismeretek, munka-
jog, közigazgatási jog, pénzügyi jog, nemzetközi bûnügyi
együttmûködés, a rendészeti szervek mûködésének jogi
alapjai, vezetés- és szervezéselmélet, rendészeti tevékeny-
ségek vezetése, rendészeti pszichológiai és pedagógiai is-
meretek, minõségbiztosítás.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei:

differenciált szakmai ismeretek: 18–28 kredit
a rendészeti szervek gazdálkodása, humánerõforrás-

gazdálkodás, nemzetközi rendészeti együttmûködési,
rendvédelmi szervek idõszerû feladatai,

vezetõi készségfejlesztés, integrált társadalomtudomá-
nyi ismeretek, kommunikáció, statisztikai ismeretek, tudo-
mányos kutatásmódszertan, szaknyelvi ismeretek;

diplomamunka: 20 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

Négy hetes szakmai gyakorlat követelményeinek telje-
sítése.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges angol nyelvbõl.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szol-
gáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább 60
kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkö-
rökben: társadalomtudományi ismeretek, jogtudományi is-
meretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási is-
meretek, pénzügyi-közgazdasági ismeretek, közszolgálati
és munkajogi ismeretek, közgazdasági menedzsment is-
meretek, EU ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

KÉPZÉSI TERÜLET

1. EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA
MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: egészségügyi
szociális munka

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles egészségügyi szociális
munkás

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Social
Health Worker

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõk figye-
lembe: a szociális munka és a szociálpedagógia alapkép-
zési szakok.

4.2. A bementhez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ alapkép-
zési szakok: ápolás és betegellátás, egészségügyi gon-
dozás és prevenció, egészségügyi szervezõ, társadalmi
tanulmányok, szociológia, politológia, pszichológia,
pedagógia.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó szakok, illetve a felsõoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai vagy egye-
temi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kredit meg-
állapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése
alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága
elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 15–20 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 50–60 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 20–30 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 5 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 40%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az
egészség- és társadalomtudományok területén megszerzett
elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek az
egészségügyi és szociális problémák kezelésére a szakmai,
a társadalmi és az ágazatközi együttmûködés során. A vég-
zettek aktív résztvevõivé válnak a preventív tevékenysé-
geknek és az akut problémák megoldására irányuló tevé-
kenységi formáknak, illetve az utógondozásnak. Felké-
szültségük alapján kellõ mélységû elméleti ismerettel és
gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzésben történõ folytatásához.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– az egészségi állapotot meghatározó egyéni, társadal-

mi, epidemiológiai és jogi feltételrendszerek összefüggé-
seinek, kutatásának és elemzésének komplex ismerete,

– szolgáltatástervezési és evaluációs ismeretek,
– egészségtudományi ismeretek,
– alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és

lélektani ismeretek,
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– rehabilitációs ismeretek,
– a szociális munka ismeretei,
– az egészségügyi menedzsment ismeretei;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az integrált szakmai ismeretek felhasználására és

gyakorlati alkalmazására,
– az egészségügyi és szociális problémák egyéni és tár-

sadalmi összefüggéseinek feltárására és elemzésére, fej-
lesztési programok kidolgozására,

– önálló segítõ folyamatok kidolgozására és kivitelezé-
sére,

– az egészségügyi és szociális problémák komplex ke-
zelésére,

– szociális diagnosztika és terápia kidolgozására és al-
kalmazására,

– az egészségügyi és a szociális szolgáltatók, valamint
a mikrokörnyezet között a hatékony problémamegoldás
érdekében egyéni és környezeti erõforrások feltárására,
mozgósítására és együttmûködés kialakítására,

– szociális segítõ feladatok ellátására speciális egész-
ségügyi és mentális problémákkal küzdõ csoportok eseté-
ben,

– a rehabilitáció részeként szociális fejlesztõ progra-
mok kidolgozására és alkalmazására a speciális rehabilitá-
ciót igénylõ betegségek és csoportok esetében,

– team-munkában való részvételre;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes

adottságok és készségek:
– jó kommunikációs készség,
– kreativitás, rugalmasság,
– problémafelismerõ, -elemzõ és -megoldó készség,
– információfeldolgozási képesség,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,
– igény a szakmai továbbképzésben való részvételre,
– kezdeményezõkészség,
– személyes felelõsségvállalás,
– döntéshozatali képesség,
– rendszerszemléletû gondolkodásmód,
– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-

ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkö-
rök: 15–20 kredit

az egészségi állapot társadalmi összetevõi és a jóléti el-
látások: a társadalmi státus, az egészségi állapot és az élet-
mód összefüggései, epidemiológiai, demográfiai alapis-
meretek, egészségpolitika és gazdaságtan, az egészségügy
jogi szabályozása, betegjogok, egészségszociológiai,

egészségpszichológiai ismeretek, jóléti politikák, biztosí-
tási és finanszírozási rendszerek,

szociális munka ismeretei: az egészségügyi szociális
munka alkalmazott módszerei és beavatkozási technikái, a
szociális munka gyakorlata,

egészségtudományi ismeretek: környezet-egészség-
ügyi, valamint munka- és élelmezésügyi ismeretek, humán
ökológia, egészségfejlesztés, egészségpedagógia, egész-
ségmegõrzés.

8.2. A szakmai törzsanyag ismeretkörei: 50–60 kredit
szociális munka ismeretei: szociális munka idõsekkel,

szociális munka egészségkárosodottakkal, szociális mun-
ka szenvedélybetegekkel, krízisintervenció, szociális és
egészségügyi prevenció, egészségügyi szociális munka, a
szociális segítés etikája és gazdaságtana,

alkalmazott magatartástudományi, mentálhigiénés és
lélektani ismeretek: szociálpszichológia és szociálpszi-
chiátria, a deviancia lélektana, a családlélektan alapjai, a
betegség lélektana, ápoláslélektan, veszteségpszichológia,
pszichiátria, mentálhigiénés, pszichiátriai és pszichote-
rápiás ismeretek,

rehabilitáció és társadalmi integráció: rehabilitációs is-
meretek, speciális csoportok rehabilitációja,

menedzsment ismeretek: egészségügyi menedzsment,
projektmenedzsment, kutatás-módszertani ismeretek, szol-
gáltatások tervezése és evaluációja,

egészségtudományi ismeretek: speciális csoportok
egészségügyi és szociális jellemzõi, egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 40–50 kredit

differenciált szakmai ismeretek ismeretkörei: 20–30 kredit
öregedéstudomány: az öregedés biológiai és élettani jel-

lemzõi, az idõsödõ társadalom társadalompolitikai vonat-
kozásai, az öregedés lélektana, az egészséges öregedés
esélyei, ökológiai gerontológia, pszichiátriai betegségek
idõskorban, a környezet, a munka, a táplálkozás és a társa-
dalom szerepe az öregedés folyamatában, idõskori egész-
ségmegõrzés, a szociális munka speciális feladatai az idõs-
gondozásban,

fogyatékosságtan: fogyatékkal élõk helyzete és életmi-
nõsége, esélyegyenlõség és társadalmi befogadás, befoga-
dást segítõ programok, fogyatékosok rehabilitációja,

mentális és szenvedélybetegségek: mentális és szenve-
délybetegségek egészségügyi és társadalmi jellemzõi,
egyéni, családi, közösségi hatásai, kulturális összetevõi,
megelõzés és kezelés, terápiás és mentálhigiénés módsze-
rek, rehabilitáció,

szociális munka tartós, illetve krónikus betegekkel: kró-
nikus fertõzõ, illetve nem fertõzõ betegségekkel küzdõk
helyzete, veszélyeztetett csoportok, a megelõzés, a célzott
hatékony segítségnyújtás és a rehabilitáció eszközrend-
szere, haldoklás és gyászfeldolgozás;

diplomamunka: 20 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat követel-
ményei:

A képzéshez intenzív terepgyakorlat kapcsolódik, leg-
alább 15 kredit értékben, 400–450 óra idõtartamban.
Az intenzív terepgyakorlat megosztható a szakmai törzs-
anyag és a differenciált szakmai anyag ismeretkörei kö-
zött.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga letétele vagy az-
zal egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél
szükséges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11.1. Az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gon-
dozás és prevenció, az egészségügyi szervezõ alapképzési
szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a
kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsõok-
tatási törvényben meghatározott – összevetése alapján el-
ismerhetõ legyen 45 kredit a szociális munka és a szociál-
politika alapismereteibõl.

A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat meg-
szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl
számított két féléven belül, a felsõoktatási intézmény ta-
nulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-
rint meg kell szerezni.

11.2. A politológia, szociológia, társadalmi tanulmá-
nyok, pedagógia és pszichológia alapképzési szakokon
szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsõoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismer-
hetõ legyen 45 kredit a szociális munka és az egészségügy
alapismereteibõl, amelybõl legalább 25 kredit a szociális
munka legalább 20 kredit az egészségügy témakörébõl le-
gyen elismerhetõ.

A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat meg-
szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl
számított két féléven belül, a felsõoktatási intézmény ta-
nulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-
rint meg kell szerezni.

11.3. A pedagógusképzési terület alapképzési szakjain
szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit
megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsõoktatási
törvényben meghatározott – összevetése alapján elismer-
hetõ legyen 40 kredit a szociális munka és a szociálpoliti-
ka, valamint 20 kredit az egészségügy alapismereteibõl.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató, a hiányzó további 30 kreditet a mesterfokozat
megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsõ-
oktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában
meghatározottak szerint meg kell szerezni.

2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: népegészség-
ügyi

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles népegészségügyi szakem-
ber (megjelölve a szakirányt)

– választható szakirányok: (népegészségügyi felügye-
lõ, epidemiológia, környezet- és foglalkozás-egészség-
ügyi, egészségfejlesztés)

– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MSc in
Public Health (specialized in Public Health, Epidemio-
logy, Environmental and Occupational Health, Health
Promotion)

3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõk figye-
lembe: az egészségügyi gondozás és prevenció alapkép-
zési szak, valamint a felsõoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. törvény szerinti fõiskolai szintû közegészségügyi
járványügyi felügyelõ és védõnõ szakok.

4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 3 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 90 kredit

6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 30–34 kredit

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma: 40–45 kredit

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek száma: 5 kredit

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 40%
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan népegészségügyi szakemberek
képzése, akik a népegészségügyi tevékenység tudományos
alapját jelentõ és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gya-
korlati ismeretek birtokában képesek a lakosság egészségi
állapotának javítására, a betegségek megelõzésére a szak-
mai, az össztársadalmi és az ágazatközi együttmûködés
során. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak
tanulmányaik doktori képzés formájában történõ folyta-
tására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– egészségügyi és népegészségügyi ismeretek,
– vezetési és szervezetelméleti ismeretek,
– menedzsment és kommunikációs ismeretek,
– ökológiai, környezet-egészségtani és környezetvé-

delmi ismeretek,
– biostatisztikai és epidemiológiai ismeretek,
– táplálkozás-egészségügyi ismeretek,
– munkabiztonsági ismeretek,
– kémiai biztonsági ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
népegészségügyi felügyelõ szakirányon:
– a lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igé-

nyeinek feltárására, azok rangsorolására és kezelésére,
– népegészségügyi hatósági feladatok ellátására veze-

tõi és végrehajtói szinten,
– szervezetfejlesztésre, népegészségügyi programok,

akciók tervezésére, szervezésére, irányítására és értékelé-
sére,

– egészségterv készítésére;
epidemiológia szakirányon:
– a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyá-

soló tényezõknek, valamint a betegségek megelõzési és
kezelési lehetõségeinek biostatisztikai/epidemiológiai
elemzésére, jellemzésére és monitorozására,

– statisztikai programcsomag alkalmazására adatkeze-
lés és -elemzés céljából,

– statisztikai elemzések elvégzésére,
– etiológiai, intervenciós, diagnosztikus és prognoszti-

kus epidemiológiai kutatások megvalósítására,
– meta-analízis készítésére,
– döntéselemzési problémák megoldására,
– mintavételi eljárások elvégzésére;
környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon:
– a környezet állapota (külsõ, belsõ, valamint munka-

helyi) és az egészségi állapot közötti összefüggések feltá-
rására, elemzésére és jellemzésére,

– az egészséget károsító környezeti tényezõk azonosí-
tására, ezek hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére,

– környezeti monitorozás elvégzésére,
– kémiai biztonsági felügyelet ellátására,
– sugár-egészségügyi felügyelet ellátására,
– környezeti kockázatbecslés és -elemzés elkészíté-

sére,

– munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet
ellátására;

egészségfejlesztés szakirányon:
– a népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó

egészségfejlesztési és betegségmegelõzési programok ter-
vezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére,

– célcsoportok egészségi, kulturális és társadalmi-gaz-
dasági szempontú jellemzésére,

– kapcsolatépítésre egyénekkel, csoportokkal és intéz-
ményekkel,

– egészségfejlesztési programok tervezésére, lebonyo-
lítására és értékelésére,

– egészségterv készítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– jó kommunikációs és együttmûködési készségek,
– önálló véleményalkotás,
– vezetõi képességek,
– környezettel szembeni érzékenység,
– hatékony konfliktuskezelés.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei: 30–34
kredit

kutatási módszerek, elemzések és értékelések a nép-
egészségügyi gyakorlatban; egészségügyi rendszerek és
egészségpolitika; egészség-gazdaságtan; kommunikáció a
népegészségügyi gyakorlatban; népegészségügyi projekt-
tervezés és megvalósítás.

8.2. Szakmai törzsanyag kötelezõen válaszható isme-
retkörei:

differenciált szakmai ismeretek: 40–45 kredit
népegészségügyi felügyelõ szakirányon: az egészséget

meghatározó környezeti és társadalmi tényezõk felmérése
és kezelése; egészségterv készítése és megvalósítása; kör-
nyezeti kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció; a
népegészségügyi felügyelet európai kitekintésben; állam-
igazgatási szakismeretek,

epidemiológia szakirányon: modern biostatisztikai
módszerek; egészségfelmérések; klinikai és genetikai epi-
demiológia; epidemiológiai vizsgálatok tervezése, lebo-
nyolítása és elemzése; az eredmények értelmezése a nép-
egészségügyi és a klinikai gyakorlatban,

környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon: a
természeti, az épített és a munkahelyi környezet, valamint
a táplálkozás és élelmezés hatása az egészségre; környe-
zetmonitorozás; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és
kommunikáció; környezet-egészségügyi rendszerek és
szabályozások,

egészségfejlesztés szakirányon: különbözõ társadalmi
csoportok (kiemelten a hátrányos helyzetûek) népegész-
ségügyi problémáinak azonosítása és kezelése; környezeti
kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció; egészségfej-
lesztési projektek tervezése, lebonyolítása és értékelése;

diplomamunka: 12 kredit.
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9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallga-
tónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek
– felsõoktatási törvényben meghatározott – összevetése
alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhetõ legyen
legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökbõl: biostatiszti-
ka és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi medicina,
környezet-egészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplál-
kozás-egészségügyi alapismeretek, egészségfejlesztési
alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informa-
tika, egészségügyi államigazgatás.

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére
irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számított
két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmányi és
vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.

VII. TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI

TERÜLET

1. SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

1. A mesterképzési szak megnevezése: szociológia

2. A mesterképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint
és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles szociológus
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MA in

Sociology

3. Képzési terület: társadalomtudomány

4. A mesterképzésbe történõ belépésnél elõzményként
elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetõ figye-
lembe: szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési
szakok.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kredi-
tek teljesítésével elsõsorban számításba vehetõ szakok: tör-
ténelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális
munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kom-
munikáció- és médiatudomány, kulturális antropológia, al-
kalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgála-
ti, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marke-
ting, emberi erõforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy
és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alap-
képzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésé-
vel vehetõk figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mes-
terfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsõokta-
tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fõiskolai
vagy egyetemi szintû alapképzési szakok, amelyeket a kre-
dit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összeve-
tése alapján a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizott-
sága elfogad.

5. A képzési idõ félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 20–24 kredit

6.2. A szakmai törzsanyagához rendelhetõ kreditek
száma: 20–24 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a diplomamunkával együtt: 65–75 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 5 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 20%

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan társadalomtudományi felkészült-
séggel rendelkezõ szakemberek képzése, akik a társadalmi
élet különbözõ területein (politika, kutatás, oktatás, kultúra,
média, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, te-
lepülésgazdálkodás, társadalomtervezés és -irányítás stb.)
önállóan vagy teamben végzendõ döntéshozói, irányítási,
tervezési, szervezési, szakértõi, kutatási és oktatási felada-
tok felelõsségteljes elvégzésére képesek. A végzettek meg-
felelõ elméleti és gyakorlati tudással, interdiszciplináris is-
meretekkel és nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Meg-
szerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik
doktori képzés keretében történõ folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– a magyar társadalom átfogó ismerete,
– a társadalomtudományi, szociológiai ismeretek,
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– a térség, a régió, a földrész társadalmi problémáinak,
jellegzetességeinek, fejlõdési paradigmáinak részletes is-
merete,

– az Európai Unió társadalmi, intézményi rendszerének
ismerete,

– a globális társadalmi folyamatok és problémák isme-
rete,

– társadalomelméleti, szociológiai és kutatás-módszer-
tani ismeretek,

– a társadalmi folyamatok és jelenségek egymásra
hatásának megértését segítõ interdiszciplináris ismeretek,

– vezetõi ismeretek,
– alkalmazói szintû ismeretek a számítógépes kommu-

nikációban és elemzésben,
– a környezetvédelem, a szakmában releváns jogi sza-

bályozás és a szakmai etika alapvetõ ismerete,
– a kutatáshoz és a tudományos munkához szükséges,

széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák
ismerete,

– a globális gazdasági folyamatok és ezek társadalmi
hatásainak ismerete,

– a szakmai-etikai normák ismerete és alkalmazása;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az elméleti ismeretek professzionális szintû alkalma-

zására,
– a társadalmi valóság fogalmi rendezésére és értelme-

zésére,
– a társadalommal kapcsolatos kutatások tervezésére,

irányítására és szervezésére,
– önálló és a csoport keretek közt történõ kutatómunka

végzésére,
– a tanult kvalitatív és kvantitatív kutatási technikák

gyakorlatban történõ problémamegoldó alkalmazására,
– a kutatási eredmények interpretálására, illetve a szak-

mai tudás nyilvánosság elõtti szakszerû megjelenítésére,
– szakmai tanácsadásra, döntések elõkészítésére,
– elméleti és gyakorlati kutatómunkára, valamint inno-

vatív fejlesztési feladatok elvégzésére,
– új problémák, új jelenségek feldolgozására,
– integrált ismeretek széles körû alkalmazására a társa-

dalomtudományok területén;
c) szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes

adottságok és készségek:
– önálló szakmai álláspont kialakításának képessége,
– kritikai attitûd,
– nyitottság az új társadalomtudományi eredmények,

illetve a társadalom új jelenségei iránt,
– idegennyelv-tudás, jó kommunikációs képességek,
– kreativitás, nyitottság, rugalmasság, empátia,
– intuíció és módszeresség,
– tanulási készség és jó memória,
– széles mûveltség, önképzés,
– információfeldolgozási képesség,
– környezettel szembeni érzékenység,
– elkötelezettség és igény a minõségi munkára,

– problémacentrikus látásmód, problémamegoldó gon-
dolkodás,

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzá-
állás,

– kezdeményezés, személyes felelõsségvállalás és gya-
korlás, döntéshozatal,

– alkalmasság az együttmûködésre, a csoportmunká-
ban való részvételre, kellõ gyakorlat után vezetõi felada-
tok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább
bõvítõ, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkö-
rök:

társadalomtudományos alapismeretek: 20–24 kredit
szociológiaelmélet, szociológiatörténet, társadalomel-

mélet, szociálpszichológia,
értelmiségképzõ tárgyak, általános ismeretek: 5–7 kre-

dit
episztemológia, filozófia, pszichoanalízis, identitásszo-

ciológia.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
20–24 kredit

kutatásmódszertan, kvantitatív és kvalitatív elemzési el-
járások, diszkurzuselemzés, szakszöveg elemzése és fordí-
tása.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei: 65–75 kredit

differenciált szakmai ismeretek: 40–50 kredit
a szociológia szakterületei: migráció, kisebbségszo-

ciológia, mûvészetszociológia, tudásszociológia, oktatás,
iskolarendszer, deviancia, szervezetek mûködése, csoport-
dinamika, a társadalmi-nem (gender) problémák, vallás-
szociológia, kommunikáció- és médiaszociológia;

diplomamunka: 25 kredit.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A szakmai gyakorlat idõtartama legalább 4 hét, amelyet
a felsõoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez kettõ államilag elis-
mert legalább C típusú nyelvvizsga, amelyekbõl az egyik
angol, francia vagy német.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

11.1. A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául
szolgáló ismeretek – felsõoktatási törvényben meghatáro-
zott – összevetése alapján elismerhetõ legyen legalább
60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeret-
körökben:
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– társadalomtudományi alapismeretek: szociológia,
pszichológia, filozófia, történelemtudomány, antropoló-
gia, politológia;

– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, válla-
lat-gazdaságtan, környezetvédelem, jogtudomány;

– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-
kutatási ismeretek;

– szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudomá-
nyi kutatás módszertan.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felso-
rolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a
hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzé-
sére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtõl számí-
tott két féléven belül, a felsõoktatási intézmény tanulmá-
nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.

11.2. A 4.2. pontban meghatározott szakokon szerzett
szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítá-
sa alapjául szolgáló ismeretek – felsõoktatási törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhetõ legyen
20 kredit a szociológia és társadalomtudományi ismeret-
körökbõl.

VIII. MÛVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

1. FILMDRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: filmdrama-
turg

2. Az osztatlan képzési szakon szerezhetõ végzettségi
szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles filmdramaturg
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MA in

Film Studies

3. Képzési terület: mûvészeti képzési terület, film- és
videómûvészet

4. A képzési idõ félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 300 kredit

5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–30 kredit

5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 95–125 kredit

5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ
kreditek száma a filmszakmai gyakorlattal együtt:
125–135 kredit

5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 15 kredit

5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 16 kredit

5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 60%

6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan filmdramaturg szakemberek kép-
zése, akik filmmûvészeti és filmdramaturgiai ismereteik
birtokában alkalmasak a magyar filmes szakma hazai és
külföldi mûvelésére és képviseletére. A végzettek megfe-
lelõ filmes mûveltséggel, filmmûvészeti ismeretekkel és
elmélyült dramaturgiai tudással rendelkeznek szakmájuk
alkotó szellemû mûvelésére. Felkészültségük alapján kellõ
mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel ren-
delkeznek tanulmányaik doktori képzésben történõ folyta-
tásához.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– filmtörténeti ismeretek,
– filmdramaturgiai ismeretanyag,
– forgatókönyves ismeretek,
– vizuális mûvészeti és mûvészettörténeti ismeretek,
– produceri ismeretek,
– PR ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– elkészíteni egy játékfilm eredeti vagy adaptált forga-

tókönyvét,
– elõkészíteni a forgatókönyvet a hazai és nemzetközi

pályázatokon való eredményes részvételre,
– az ötlettõl a bemutatóig alkotó módon részt venni egy

játékfilm elkészítésében,
– televíziós miniszéria, filmsorozat megírására,
– filmelemezésre, filmkritika írására, filmes témájú

kötet szerkesztésére,
– elkészíteni egy film reklámanyagát,
– itthon és külföldön képviselni a produkciót,
– a filmes kultúra bármely szegmensével összefüggõ

forgatókönyvíró, dramaturg, kreatív – producer munkakör
betöltésére,

– filmszakmai irányító, mûvészeti vezetõ feladatok el-
látására;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– kreativitás,
– felelõsségtudat,
– elemzõképesség,
– fejlett íráskészség,
– jó kommunikációs és együttmûködési képességek.
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7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

7.1. Alapozó ismeretek: 22–30 kredit
történetmesélés és (film)dramaturgiatörténet; drámatör-

ténet; társmûvészetek (zene, mûvészettörténet, színház,
média).

7.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
95–125 kredit

filmdramaturgia; kreatív írás; dramaturgia gyakorlat (írás-
technikák, stilisztika, szöveggondozás); forgatókönyv-olva-
sás, -elemzés; filmelemzés; a filmkészítés folyamata, a film-
készítés elemei (rendezés, vágás, látvány); magyar és egye-
temes filmtörténet, korképes történelem; kommunikáció.

7.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei:

differenciált szakmai anyag: 125–135 kredit
filmíró szakirányon: forgatókönyv-írási elméletek,

technikák; játékfilm forgatókönyv-írás; televíziós mini-
széria és sorozat dramaturgia; filmes szakírás, kritikaírás;
filmszakmai gyakorlat,

kreatív producer szakirányon: produceri ismeretek;
hazai és nemzetközi pályázati ismeretek; szerzõi jog;
angol szakmai nyelv; filmszakmai gyakorlat;

diplomamunka: 16 kredit.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A filmdramaturgiai szakmai gyakorlat idõtartama leg-
alább 4 hét, amelyet a felsõoktatási intézmény tanterve
határoz meg.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges angol nyelvbõl.

2. SZÍNHÁZI DRAMATURG MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: színházi dra-
maturg

2. Az osztatlan képzési szakon szerezhetõ végzettségi
szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles színházi dramaturg
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: MA in

Theatre Studies

3. Képzési terület: mûvészeti képzési terület, színház-
mûvészet

4. A képzési idõ félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 300 kredit

5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 24–32 kredit

5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 80–100 kredit

5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a színházi gyakorlattal együtt: 135–155 kredit

5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 15 kredit

5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 60%

6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan színházi dramaturg szakemberek
képzése, akik ismerik a kultúra írott, megõrzött és íratlan,
csak áttételesen dokumentált történetét. Tevékeny módon
vesznek részt a színházi és az audiovizuális mûvészi al-
kotófolyamatban. Elsajátított ismereteik birtokában admi-
nisztratív és menedzseri tevékenység kifejtésével is tudják
támogatni a létrejövõ produkciót. Felkészültségük alapján
kellõ mélységû elméleti ismerettel és gyakorlati készség-
gel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történõ
folytatásához.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– dráma- és színháztörténeti ismeretek,
– dramaturgiai ismeretek,
– fordítási ismeretek,
– színpadi ismeretek,
– színházi filológiai ismeretek,
– könyvtárismeret,
– PR, menedzsment és jogi ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– egy szöveg filológiai háttéranyagának, szöveg- és

fordításelemzésének elvégezésére,
– drámakötet szerkesztésére,
– egy elõadás színháztörténeti hátterének rekonstruálá-

sára,
– egy színház mûsorpolitikájának kialakítására,
– a színházi próbafolyamatot elõkészítõ szakmailag

precíz és mûvészileg érvényes szöveggondozás elvégzé-
sére,

– a rendezõ alkotó partnereként történõ részvételre a
próbafolyamatban,
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– egy elõadás szakmai információs és reklámanyagá-
nak összeállítására,

– az elektronikus médiában a produkció képviseletére,
– a társulat tagjaival történõ közös munkára,
– egy prózai szöveg dramatizálására, dráma fordítá-

sára, alkalmanként drámaírásra,
– a színházi kultúra bármely szegmensével összefüggõ

munkakör betöltésére,
– a színház mûvészi és üzemszerû mûködéséhez kap-

csolódó irányító feladatok ellátására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– vezetõi képességek,
– jó kommunikációs képességek,
– kreativitás,
– elemzõ és interpretációs képességek,
– érzékenység,
– fegyelem,
– önállóság,
– felelõsségtudat.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

7.1. Alapozó ismeretek: 24–32 kredit
szöveg- és színháztörténet, színházismeret, a színházi

mûködéstan, drámaolvasás-technikák, szövegismeret,
társmûvészetek (zene, mûvészettörténet, média, film).

7.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
80–100 kredit

a színházi alkotófolyamat elemei; bevezetés a színházi
filológiába; elõadásszöveg, dramatikus szöveg az elmélet-
ben, a gyakorlatban; magyar és egyetemes dráma- és szín-
háztörténet; dramaturgia-gyakorlat (darabválasztás, szö-
veggondozás, komparatisztika), írásgyakorlat (szinopszis,
mûsorfüzet, jelenet, egyfelvonásos); fordításgyakorlat
(fordításelemzés, fordításkritika, dráma-, tanulmány- és
filmfordítás); elõadáskritika-gyakorlat (ismertetõ, ajánló,
esszé, tanulmány); szcenográfia, mozgás- és látványelem-
zés, színházi üzem és jog, menedzsment.

7.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei:

differenciált szakmai anyag: 135–155 kredit
színmûíró/mûfordító szakirányon: mûfordítás; színmû-

írás; televíziós, rádiós dramaturgia, zenés-, báb-, táncdra-
maturgia; szakirányú szakmai gyakorlat,

színháztörténész/szakíró szakirányon: a színházi szak-
írás; színházi filológia; a színház dokumentálása (történet
és gyakorlat); a digitális adatmentés, adatrögzítés techni-
kája, az új (internetes) könyvtár; a színházelmélet hatás-
mechanizmusai; szakirányú szakmai gyakorlat;

diplomamunka: 20 kredit.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A színházi dramaturg szakmai gyakorlatának idõtar-
tama legalább 4 hét, amelyet a felsõoktatási intézmény tan-
terve határoz meg.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, továb-
bá még egy C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely
olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott szakmának
tudományos szakirodalma van.

3. SZÍNHÁZRENDEZÕ MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: színházren-
dezõ

2. Az osztatlan képzési szakon szerezhetõ végzettségi
szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles színházrendezõ
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Stage

Director

3. Képzési terület: mûvészeti képzési terület, színház-
mûvészeti

4. A képzési idõ félévekben: 10 félév

5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 300 kredit

5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 25–35 kredit

5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 120–140 kredit

5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a színházi gyakorlattal együtt: 95–115 kredit

5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 15 kredit

5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 18 kredit

5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 65%

6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:
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A képzés célja olyan színházrendezõk képzése, akik is-
merik a világ történeti és kortárs színházi irányzatait, és
képesek egyéni koncepciójuk színpadon történõ megjele-
nítésére. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik bir-
tokában alkalmasak a személyes fogalmazásmódra, és egy
alkotócsoport, vagy társulat irányítására és érvényes mon-
dandó kifejezésére a színház különféle mûfajaiban. Felké-
szültségük alapján kellõ mélységû elméleti ismerettel és
gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori
képzésben történõ folytatásához.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– vizuális mûvészeti ismeretek,
– dramaturgiai ismeretek,
– rendezési és színházi ismeretek,
– menedzsment ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– a színészek munkájának vezetésére,
– a közremûködõ mûvészek és mûszaki szakemberek

munkájának megszervezésére, összehangolására, irányítá-
sára,

– kortárs vagy klasszikus dramatikus szöveg színpadra
állítására,

– meghatározott idõ alatt, a szakmai követelmények-
nek megfelelõ elõadás megalkotására,

– a színház üzemszerû mûködtetésére,
– önálló színházi mûalkotás létrehozására,
– a színház kreatív mûfajként történõ értelmezésére,
– új színpadi szövegek létrejöttének inspirálására,
– közös gondolkodás és ízlés kialakítására, társulat ve-

zetésére,
– repertoár, mûsorrend kidolgozására,
– a társulatra jellemzõ, érvényes mûvészi mondani-

valót felmutató arculat megteremtésére,
– alkotóként a színházi gondolat kifejezéséhez szüksé-

ges formanyelv gazdagítására;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-

lyes adottságok és készségek:
– a próbafolyamatért és a létrejött elõadásért felelõsség

vállalása,
– vezetõi képességek,
– kreativitás,
– nyitottság,
– befogadóképesség,
– térérzék.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

7.1. Alapozó ismeretek: 25–35 kredit
színház és dráma, történet és elemzés, a vizuális mûvé-

szetek története (esztétikai, filozófiai, pszichológiai köze-
lítésben); zeneértés, zenés színpadi mûfajok története
(operaformák).

7.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
120–140 kredit

szöveg és színpad viszonya (történetmesélés, dráma-
elemzés); írás és elemzés (novella- és jelenetírás, dialógus
technika); dramatizálás (prózai szöveg: népmese,
novella); rendezési gyakorlat; zenés színházi elemek; szín-
házi tér, színpadtechnika; korstílusok – gyakorlati felada-
tok (jelenettõl a felvonásig); egyfelvonásos – Ódry Szín-
pad; teljes elõadás rendezése; szakmai gyakorlat (hospitá-
lás, asszisztencia).

7.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható is-
meretkörei:

differenciált szakmai anyag: 95–115 kredit
színházrendezõ szakirányon: színházi mûelemzés; az

elõadás részleteiben és folyamatában; színészi játék; a pró-
zai színházi struktúra mûködése (évadtervezés, társulat-
szervezés); színészvezetés; a színházi üzem és jog; színhá-
zi menedzsment; színházi szakmai gyakorlat,

zenésszínház rendezõ szakirányon: zenés mûelemzés;
kottaolvasási gyakorlat, partitúraolvasás; zenés színészi
játék; zenés mûfajtörténet; színészvezetés a zenés színház-
ban; a színházi üzem és jog; zenés színházi menedzsment;
zenésszínházi szakmai gyakorlat;

diplomamunka: 18 kredit.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelmé-
nyei:

A színházrendezõ szakmai színházi gyakorlatának idõ-
tartama legalább 4 hét, amelyet a felsõoktatási intézmény
tanterve határoz meg.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert
legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékû érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szük-
séges bármely olyan élõ idegen nyelvbõl, amelyen az adott
szakmának tudományos szakirodalma van.

4. SZÍNMÛVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK
OSZTATLAN, EGYSÉGES KÉPZÉS

1. Az osztatlan képzési szak megnevezése: színmûvész

2. Az osztatlan képzési szakon szerezhetõ végzettségi
szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master;
rövidítve: MA)

– szakképzettség: okleveles színmûvész
– a szakképzettség angol nyelvû megjelölése: Actor/Act-

ress

3. Képzési terület: mûvészeti képzési terület, színmû-
vészet

4. A képzési idõ félévekben: 10 félév
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5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyûjtendõ kre-
ditek száma: 300 kredit

5.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhetõ kreditek szá-
ma: 22–28 kredit

5.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetõ kreditek szá-
ma: 155–190 kredit

5.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetõ kre-
ditek száma a színházi gyakorlattal együtt: 60–70 kredit

5.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetõ
kreditek minimális értéke: 15 kredit

5.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit

5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tan-
terv szerint legalább 70%

6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó
szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan színmûvészek képzése, akik a
képzés során elsajátított elméleti ismeretek és komplex
gyakorlati készségek birtokában alkalmasak a hazai szín-
házi mûhelyekben, a filmes és televíziós produkciókban, a
rádiós elõadómûvészetekben, illetve filmszinkronizálási
munkákban magas szintû színmûvészeti tevékenység foly-
tatására. Felkészültségük alapján kellõ mélységû elméleti
ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmá-
nyaik doktori képzésben történõ folytatásához.

a) A mesterképzési szakon szerezhetõ ismeretek:
– vizuális mûvészeti ismeretek,
– irodalomtörténeti ismeretek,
– beszédtechnikai ismeretek,
– mozgáskultúrához kapcsolódó ismeretanyag,
– zenei ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– egyénileg szerep értelmezésére, a rendezõ vezetésé-

vel a színpadi figura kialakítására,
– társulatban együtt alkotni, játszani, az improvizációs

technikákat alkalmazni,
– mozgás- és énekkultúra folyamatos továbbfejleszté-

sére,
– gyorsan és kreatívan jelen lenni a filmes és televíziós

mûfajokban,
– az esténként ismétlõdõ fizikai és pszichikai igénybe-

vételre,
– a mûvészi teljesítmény magas színvonalon történõ

megismétlésére,
– egy darab többféle értelmezés szerint, a színházi for-

manyelv keretei közti bemutatására,
– elõadókészségük teljes készletével önállóan játszani,
– színpadi, rádió- és filmszerepek, szinkronszerepek

eljátszására,
– rögtönözésre, szöveg blattolására,
– az európai térség színházi kultúrájába alkotó módon

belépni;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges szemé-
lyes adottságok és készségek:

– önállóság,
– kreativitás,
– állóképesség,
– jó memória,
– érzékenység,
– csoportmunkában történõ jó együttmûködési képesség,
– felelõsségvállalás,
– döntési képesség,
– nyitottság.

7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából
meghatározó ismeretkörök:

7.1. Alapozó ismeretek: 22–28 kredit
a vizuális mûvészetek története (mûvészettörténet,

filmtörténet, szcenikatörténet); ritmus és forma (zene-
elmélet, költészettan); egyén és közösség (pszichológia,
szociológia, kulturális antropológia).

7.2. A szakmai törzsanyag kötelezõ ismeretkörei:
155–190 kredit

mûelemzés (színházi szövegolvasás, dráma- és elõadás-
elemzés); magyar és egyetemes dráma- és színháztörténet;
színházi stílusok, rendezõk, irányzatok; általános színészi
gyakorlat; zenés színészi játék; hangképzés, korrepetíció;
mûvészi beszéd, beszédtechnika, mozgás, tánc, akro-
batika, vívás.

7.3. A szakmai törzsanyag kötelezõen választható
ismeretkörei:

differenciált szakmai anyag: 60–70 kredit
zenés színész szakirányon: zeneértés, kottaolvasás;

zenei elõadómûvészeti ismeretek (magán- és társasének,
éneklési stílusok); zenedramaturgia; zenei formák (szín-
padi zene, hangszeres zene); szakmai gyakorlat (zenés
színházban),

bábszínész szakirányon: bábtörténet (stílusok, korsza-
kok, magyar és egyetemes bábtörténet); meseelemzés,
bábjáték-dramaturgia; bábtechnikák, bábkészítés (elmélet,
gyakorlat, történet); bábszínész gyakorlat, szakmai gya-
korlat (bábszínházban);

diplomamunka: 20 kredit.

8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A színmûvész szakmai színházi gyakorlatának idõtar-
tama legalább 4 hét, amelyet a felsõoktatási intézmény tan-
terve határoz meg.

9. Idegennyelv-ismeret követelményei:

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert leg-
alább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékû
érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
85/2006. (XII. 20.) FVM

rendelete
a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A tejfogyasztás növelése érdekében a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium) a 2007. január 1. és 2007. december 31. kö-
zötti idõszakra az iskolatej-ellátás biztosításához iskolatej
programot hirdet.

(2) Az iskolatej programban a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény)
8. § (1) bekezdésének a)–c) pontjai szerinti óvodai neve-
lésben részt vevõ gyermekek (a továbbiakban: óvodások),
valamint az alapfokú nevelés-oktatásban (a továbbiakban:
általános iskolai tanulók), illetve a szakképesítés megszer-
zésére felkészítõ szakasz kivételével a középfokú és szak-
iskolai nevelés-oktatásban részt vevõ tanulók (a továb-
biakban: középiskolai tanulók) vehetnek részt.

(3) Az iskolatej program keretében óvodásonként, álta-
lános iskolai tanulónként és középiskolai tanulónként fog-
lalkozási és tanítási naponként átlagosan legfeljebb
0,25 liter tej egyenértékkel megegyezõ mennyiség erejéig
az e rendeletben meghatározott tejtermékek után támoga-
tás igényelhetõ.

2. §

Az iskolatej program lebonyolításával kapcsolatos fel-
adatokat a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) látja el.

3. §

(1) Az iskolatej program tekintetében a támogatás
igénylõi az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel
való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében
az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcso-
latos szabályok megállapításáról szóló 2000. december
11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
közösségi rendelet) 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában
említett és a közoktatási törvény 3. §-ának (2) bekezdése

szerinti óvodai nevelést, valamint az iskolai nevelési-okta-
tási feladatokat ellátó közoktatási intézmények fenntartói
(a továbbiakban együtt: kérelmezõ) lehetnek.

(2) Támogatást olyan kérelmezõ igényelhet, amely ren-
delkezik az MVH elõzetes jóváhagyásával, valamint az
Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi vég-
rehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszer-
ben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létre-
hozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: Regisztrációs rendelet) elõírt regisztrációs kötelezett-
ségnek eleget tett. A regisztrációs kérelem legkésõbb a jó-
váhagyási kérelemmel egyidejûleg nyújtható be.

4. §

(1) Az e rendelet 1. számú melléklete szerinti jóváha-
gyási kérelmet a jóváhagyással nem rendelkezõ kérelme-
zõnek legkésõbb a 2007. évre vonatkozó elsõ támogatási
kérelmével egyidejûleg postai úton kell benyújtani a kérel-
mezõ székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendelt-
ségéhez. A jóváhagyási kérelmek benyújtási határideje
jogvesztõ.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok közös jóváhagyási kérelmét
kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkor-
mányzat nyújthatja be.

(3) Ha a kérelmezõ rendelkezik már regisztrációs szám-
mal, valamint az iskolatej programot szabályozó korábbi
rendeletek alapján benyújtott jóváhagyási kérelemre
vonatkozó jóváhagyó határozattal, akkor újabb regisztrá-
ciós kérelmet, illetve jóváhagyási kérelmet nem kell
benyújtania.

(4) Az MVH a hiányosan beküldött jóváhagyási kérel-
mek tekintetében egy alkalommal tizenöt napos határidõ
tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(5) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felszólítás-
nak határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH a jóváha-
gyási kérelmet annak tartalma alapján bírálja el.

5. §

(1) E rendelet szerinti támogatás akkor nyújtható, ha a
kérelmezõ olyan, a Regisztrációs rendelet szerint regiszt-
rált, tejfeldolgozással foglalkozó, a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának c) pontja
szerinti gazdálkodó szervezettel (a továbbiakban: szállító)
köt szállítási szerzõdést (a továbbiakban: szerzõdés),
amely az Európai Unió tagországaiba szállítási enge-
déllyel rendelkezik.
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(2) Támogatás abban az esetben is igénybe vehetõ,
amelyben a kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító által
elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gazdálkodó
szervezettel egyidejûleg köt szállítási szerzõdést.

(3) A támogatás további feltétele, hogy a szerzõdés
– oktatási, illetve nevelési intézményenként – tartalmazza:

a) a teljesítés helyszínét,
b) a tanítási, illetve foglalkozási napok számát az 1. §

(1) bekezdésében meghatározott idõszakra vonatkozóan,
c) az 1. § (2) bekezdése szerint jogosult tanulók, illetve

óvodások számát a támogatási kérelemmel érintett, a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott idõszakokban,

d) a támogatott termék átvételének módját,
e) a termékek kiszerelési módját, illetve a kiszerelési

mód szerinti egységnyi mennyiséget,
f) a szállítandó termék e rendelet 2/b. számú melléklete

szerint számított tej egyenértékben megadott mennyiségét,
g) az adott termékre vonatkozó egységárat,
h) a fizetés feltételeit,
i) a szállítási idõszakot,
j) a szállítások ütemezését,
k) a szerzõdésmódosítás lehetõségét a szeptemberi ta-

nulólétszám ismeretében.

(4) A szerzõdés e rendeletben meghatározott feltételek-
nek való megfelelõségét az MVH a 10. § szerint végzett
helyszíni ellenõrzés során is ellenõrizheti.

6. §

(1) Az iskolatej program keretében az óvodások, az álta-
lános iskolai tanulók és a középiskolai tanulók részére a
foglalkozási, illetve a tanítási napokon az alábbi termékek
kerülhetnek kiszállításra:

a) a Magyar Élelmiszerkönyv (a továbbiakban: MÉ)
2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja szerinti zsíros tej
és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.1.5. pontja szerin-
ti ízesített zsíros tejféleség legalább kilencven tömegszá-
zaléknyi teljes tej tartalommal (a továbbiakban: a közössé-
gi rendelet szerinti I. kategória);

b) a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja sze-
rinti félzsíros tej és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének
2.1.5. pontja szerinti ízesített félzsíros tejféleség legalább
kilencven tömegszázaléknyi félzsíros tej tartalommal
(a továbbiakban: a közösségi rendelet szerinti III. kate-
gória);

c) a MÉ 2–51/02. számú irányelvének 2.4. pontja sze-
rinti zsírszegény tej és a MÉ 2–51/02. számú irányelvének
2.1.5. pontja szerinti ízesített zsírszegény tejféleség leg-
alább kilencven tömegszázaléknyi zsírszegény tej tarta-
lommal (a továbbiakban: a közösségi rendelet szerinti
V. kategória);

d) a MÉ 2–51/09. számú irányelvének 9.4. pontja sze-
rinti, nem ízesített, félzsíros vagy zsíros ömlesztett sajt, a
sajt szárazanyagára vonatkoztatott legalább negyven szá-
zalék zsírtartalommal (a továbbiakban: a közösségi rende-
let szerinti VIII. kategória).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt termékeknek meg kell
felelniük az e rendelet 2/a. számú mellékletében meghatá-
rozott minõségi követelményeknek.

(3) A kiszállított termék kizárólag közvetlenül az óvo-
dások, az általános iskolai tanulók és a középiskolai tanu-
lók részére kerülhet kiosztásra, azt a közoktatási intézmé-
nyek más (pl. feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési)
célra nem használhatják fel.

(4) Nem vehetõ igénybe támogatás azon tej/ízesített tej-
vagy sajtmennyiség után, amelyet olyan tanuló, illetve
óvodás részére nyújtanak, aki az adott tanítási/foglalkozá-
si napon már részesült az e rendelet szerint õt megilletõ
maximálisan 0,25 liter mennyiségû tejtermékbõl. Nem ve-
hetõ igénybe támogatás továbbá arra a mennyiségre sem,
amely az adott tanítási/foglalkozási napra leszállított
mennyiségbõl nem került kiosztásra.

(5) A kiszállított tejtermékek tej egyenértékét a 2/b. szá-
mú mellékletben megadottak szerint kell kiszámolni.

7. §

(1) A kérelmezõ az e rendelet 3. számú melléklete sze-
rinti támogatási kérelmét a 2007. január 1. és 2007. már-
cius 31. közötti idõszakban (a továbbiakban: I. idõszak), a
2007. április 1. és nyári szünetének hivatalos kezdõ idõ-
pontja közötti idõszakban (a továbbiakban: II. idõszak),
2007. szeptember 1. és 2007. október 31. közötti idõszak-
ban (a továbbiakban: III. idõszak), és a 2007. november 1.
és 2007. december 31. közötti idõszakban (a továbbiak-
ban: IV. idõszak) kiszállított tejtermékekre vonatkozóan,
idõszakonként egy alkalommal nyújthatja be az adott idõ-
szakot követõ negyedik hónap utolsó napjáig az MVH ké-
relmezõ székhelye szerint illetékes megyei kirendeltsé-
géhez.

(2) Intézményfenntartó társulás esetében a gesztor, va-
lamint a tagönkormányzatok közös támogatási kérelmét
kizárólag a társulási megállapodás szerinti gesztor önkor-
mányzat nyújthatja be.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az adott idõ-
szakra vonatkozó, a támogatott termékek beszerzését iga-
zoló számlák másolati példányait és azok összesítõjét,
amelynek minden számla vonatkozásában tartalmaznia
kell a számlákon szereplõ, leszállított termékmennyiséget
termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/álta-
lános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján
tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai ta-
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nuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontásban.
Amennyiben a kérelmezõ a szállítóval, továbbá a szállító
által elõállított termékek továbbértékesítését végzõ gaz-
dálkodó szervezettel egyidejûleg kötött szállítási szerzõ-
dést, úgy e szerzõdés másolati példányát is csatolni kell a
kérelemhez.

(4) A támogatási kérelem (1) bekezdésben meghatáro-
zott határidõn túli benyújtása esetén a közösségi rendelet
11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerül-
nek alkalmazásra.

(5) Az MVH támogatási kérelem benyújtásának napjá-
tól számított négy hónapon belül dönt, illetve teljesíti a ki-
fizetést.

(6) Az e rendeletnek megfelelõ támogatási kérelemrõl
az MVH helyt adó határozatot hoz, amely tartalmazza az
igénybe vehetõ támogatás összegét. A támogatás az MVH
határozata alapján az (5) bekezdés szerinti határidõn belül
kerül átutalásra a kérelmezõ által – a Regisztrációs rende-
let szerinti – ügyfélregisztrációs rendszerben megadott
bankszámlaszámra.

(7) Az MVH a hiányosan beküldött támogatási kérel-
mek tekintetében tizenöt napos határidõ tûzésével, egy al-
kalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt.

(8) Amennyiben a kérelmezõ a hiánypótlási felszólítás-
nak határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH a támogatá-
si kérelmet annak tartalma alapján bírálja el.

8. §

(1) Az általános iskolai tanulók ellátása esetén az isko-
latej program lebonyolítása a közösségi rendelet szerinti
támogatás összegéig közösségi forrásból, illetve ehhez
kapcsolódóan a Magyar Köztársaság 2007. évi költségve-
tésében meghatározott forrásból kerül finanszírozásra.

(2) A közösségi támogatás forintban meghatározott ér-
tékének kiszámításakor a tejre és tejtermékekre vonatkozó
mezõgazdasági átváltási árfolyam esetében alkalmazandó
meghatározó ügyleti tények rögzítésérõl szóló, 1993. jú-
nius 30-i 1756/1993/EGK bizottsági rendelet mellékleté-
nek megfelelõen az adott támogatási idõszakban annak a
hónapnak a kezdõ napján érvényes, az Európai Központi
Bank által hivatalosan közzétett forint/euró középárfolya-
mot kell alapul venni, amely hónapban a szállítás megkez-
dõdött, illetve folytatódott.

(3) Az iskolafenntartók székhelyük alapján az e rendelet
4–7. számú mellékletei szerint kerülnek az igényelhetõ tá-
mogatási mérték tekintetében besorolásra. A támogatási
kategóriákba való besorolás a fenntartó székhelye szerinti
önkormányzatnak a Magyar Köztársaság 2005. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. számú
melléklete szerinti jövedelemdifferenciálódás mérséklésé-

ben év végén elfoglalt pozíciója, valamint 2004–2005. évi
önhibáján kívüli hátrányos helyzete figyelembevételével
történt.

(4) A megyei önkormányzatok, országos kisebbségi ön-
kormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, alapít-
ványok, illetve egyházak fenntartásában mûködõ iskolák
esetében a jelen rendelet 4–7. számú mellékletei szerinti
besorolás alapja a közoktatási intézmény székhelye.

(5) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 4. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a tejtermékek net-
tó vételárának száz százaléka.

(6) Gyógypedagógiai tantervû oktatásban részt vevõ ál-
talános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos
nevelési igényû tanulók esetében igényelhetõ támogatás a
tejtermékek nettó vételárának száz százaléka.

(7) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 5. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének ötven
százaléka.

(8) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 6. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének hu-
szonöt százaléka.

(9) Az általános iskolai tanulók ellátására igényelhetõ
támogatás mértéke az e rendelet 7. számú melléklete sze-
rinti székhelyû iskolafenntartó esetében a közösségi ren-
delet szerinti támogatás, valamint a közösségi rendelet
szerinti támogatás és a nettó vételár különbözetének tíz
százaléka.

(10) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a
szerzõdés szerinti áfával csökkentett nettó vételár, de leg-
feljebb

a) a közösségi rendelet szerinti I. kategóriájú terméke-
ken belül, a hûtve tárolást igénylõ termékek esetében
18 Ft/dl,

b) a közösségi rendelet szerinti I. kategóriájú terméke-
ken belül, a hûtve tárolást nem igénylõ termékek esetében
16 Ft/dl,

c) a közösségi rendelet szerinti III. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást igénylõ termékek esetében
15 Ft/dl,

d) a közösségi rendelet szerinti III. kategóriájú termé-
keken belül, a hûtve tárolást nem igénylõ termékek eseté-
ben 13 Ft/dl,

e) a közösségi rendelet szerinti V. kategóriájú terméke-
ken belül, a hûtve tárolást igénylõ termékek esetében
11 Ft/dl,
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f) a közösségi rendelet szerinti V. kategóriájú terméke-
ken belül, a hûtve tárolást nem igénylõ termékek esetében
9 Ft/dl,

g) a közösségi rendelet szerinti VIII. kategóriájú termé-
kek esetében 800 Ft/kg.

9. §

Az óvodások és a középiskolai tanulók ellátása esetén
az iskolatej program lebonyolítása során a közösségi ren-
deletben meghirdetett közösségi támogatás mértékéig igé-
nyelhetõ támogatás.

10. §

(1) Az MVH a közoktatási intézményben, a kérelmezõ-
nél, illetve a szállítónál és annak alvállalkozójánál helyszí-
ni ellenõrzést végezhet.

(2) A közoktatási intézmény köteles naprakész nyilván-
tartást vezetni az intézménybe felvett tanulók, illetve óvo-
dások, valamint az adott tanítási, illetve foglalkozási na-
pon jelen lévõ tanulók, illetve óvodások számáról és a ki-
osztott tejtermékek mennyiségérõl a 6. § (1) bekezdésében
meghatározott kategóriánkénti részletezésben. A közokta-
tási intézmény köteles a nyilvántartást az adott támogatási
idõszak lejártát követõ öt évig megõrizni és ellenõrzés ese-
tén azt az MVH rendelkezésére bocsátani.

(3) Amennyiben a támogatás átutalását megelõzõ ellen-
õrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ, illetve a
közoktatási intézmény nem teljesítette a rendeletben fog-
laltakat – különös tekintettel a közoktatási intézmény nap-
rakész nyilvántartási kötelezettségére –, akkor a kérelme-

zõ nem jogosult az érintett közoktatási intézmény esetében
igényelhetõ támogatás igénybevételére.

(4) Amennyiben az átutalást követõ utóellenõrzés során
megállapítást nyer, hogy a kérelmezõ, illetve a közoktatási
intézmény nem teljesítette a rendeletben foglaltakat – kü-
lönös tekintettel a közoktatási intézmény naprakész nyil-
vántartási kötelezettségére –, akkor az érintett közoktatási
intézmény esetében a támogatás a mezõgazdasági és vi-
dékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüg-
gõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. tör-
vény 15. §-ának (1) bekezdése szerinti jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.

(5) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtását kö-
vetõ öt évig köteles megõrizni és ellenõrzés esetén az
MVH rendelkezésére bocsátani az 5. § szerint megkötött
szerzõdését, valamint az összes, a kiszállításokat és az el-
számolásokat alátámasztó bizonylatot.

11. §

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

(2) A 2006. évi iskolatej program második félévének
szabályozásáról szóló 60/2006. (VIII. 18.) FVM rendelet
2006. december 31-én hatályát veszti.

(3) E rendelet az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermé-
kekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekin-
tetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával
kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2000. de-
cember 11-i 2707/2000/EK bizottsági rendelet végrehajtá-
sát szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

    
MVH INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLEN RZÉSI RENDSZER     

Mez gazdasági Jóváhagyási kérelem     

és Vidékfejlesztési 
Hivatal 

a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 
85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet szerinti részvételhez – 

F lap 

    

        
    

 Benyújtás helye: Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes megyei kirendeltsége 
    

      
      

B …  P. H. 
      

(A jóváhagyási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani. A jóváhagyási kérelmet géppel vagy nyomtatott 

nagybet vel kell kitölteni!) 

1. Ügyfél-azonosítási információ 

 Ügyfél-regisztrációs 
szám: 

     

2. Kérelmez  adatai 

 El tag:     

 Név: 

 Utótag:     

3. Kapcsolattartási információ 

 Név: 

 Helység: 

Irányítószám: 
Postai
cím: 

    

 Telefonszám:  Telefonszám:     

 Fax:     

 E-mail: 
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4. Az intézményfenntartó típusa (a megfelel  részt kérjük megjelölni): 

  települési önkormányzat 

  megyei önkormányzat 

  országos kisebbségi önkormányzat 

  gesztor önkormányzat, ez esetben kérjük a társulás tagjainak nevét az alábbiakban megadni: 

  alapítvány 

  egyházközség 

  egyéb, éspedig: 

5. Az intézményfenntartó az ellátást (a megfelel  részt kérjük megjelölni):
 az óvodai nevelésben részt vev  gyermekek részére biztosítja; 
 a közoktatásban részt vev  iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú tanulói 
részére biztosítja; 
 a közoktatásban részt vev  iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú, gyógy-
pedagógiai tanterv  oktatásban részt vev  általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igény
tanulói részére biztosítja;  
 szakiskolai, illetve középiskolai tanulók részére biztosítja. 

6. Nyilatkozatok 
 1 Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeknek a kedvezményezettek részére történ  kiosztásáért felel sséget 

vállalok. 

 2. Kijelentem, hogy a tejtermékeket csak azon intézmény(ek) általános iskolai tanulóinak, szakiskolai vagy közép-
iskolai tanulóinak, illetve óvodai nevelésben részesül  gyermekek részére biztosítom, aki(k) tekintetében a támo-
gatást közvetve vagy közvetlenül kérelmezem. 

 3. Kijelentem, hogy a támogatott tejtermékeket ételek elkészítéséhez nem használom fel, illetve biztosítom, hogy a 
fenntartott intézmények sem használják fel ilyen célra. 

 4. Kijelentem, hogy olyan – szállítólevelekkel, számlákkal és egyéb bizonylatokkal alátámasztott – nyilvántartást 
vezetek, amely tartalmazza legalább a támogatott termék szállítóját, a leszállított termékmennyiséget termékkate-
góriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve 
integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontásban, valamint az intézménybe 
felvett tanulók, óvodások számát (havi lebontásban), illetve az adott tanítási/foglalkozási napon jelenlév
tanulók/óvodások számát és a kiosztott tejtermékek kategóriánkénti mennyiségét (intézményenként). 
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 5. Kijelentem, hogy az MVH vagy más illetékes ellen rz  szervezet felszólítására rendelkezésre bocsátom mindazon 
igazoló dokumentumokat, melyek a kifizetett támogatásra való jogosultságomat bizonyítják (nyilvántartás, szállító-
levelek, számlák és egyéb bizonylatok). 

 6. Kijelentem, hogy haladéktalanul az MVH tudomására hozok mindennem , a jóváhagyási kérelemben szerepl
adatokkal kapcsolatos változást, a változástól számított 15 napon belül. 

 7. Kijelentem, hogy meg rzöm a fent említett dokumentációt a szóban forgó év végét l számított ötödik év végéig. 

 8. Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal, a Vám- és Pénzügy rség, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító F igazgatóság, az MVH, illetve ezek szervei, továbbá a 
Magyar Államkincstár az általam közölt adatokat felhasználják. 

 9. Alulírott büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a jóváhagyási kérelemben és a mellékletben feltün-
tetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

7. Kitöltési dátum és aláírás     

 Helység:  Dátum:
. . .

                  
 Aláírás:                 

                  
      

    
MVH INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLEN RZÉSI RENDSZER     

Mez gazdasági Jóváhagyási kérelem     

és Vidékfejlesztési 
Hivatal 

az iskolatej programban való részvételhez – Betétlap     

        
 Benyújtás helye: Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes megyei kirendeltsége 

    

      
      

B  P. H. 
      

1. Ügyfél-azonosítási információ 

Ügyfél-regisztrációs szám: 



4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 483

2. Kérelmez  által fenntartott azon oktatási/nevelési intézmény(ek) neve és OM azonosító száma, amely(ek)-
ben a kérelmez  biztosítja az iskolatej-ellátást 

                       Név:                                                                                                                   OM azonosító szám: 

3. Kitöltési dátum és aláírás     

 Helység:   Dátum:

                  

 Aláírás:                 

                  



2/a. számú melléklet
a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

A) Az iskolatej programban forgalmazható hõkezelt
fogyasztói tejféleség, illetve hõkezelt fogyasztói

ízesített tejféleség minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolatej olyan hõkezelt fogyasztói tejféleség, amely
megfelel a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ), illetve az állati
eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló az Európai Parlament és a Ta-
nács 853/2004/EK rendeletének (a továbbiakban:
853/2004/EK) rendelet elõírásainak megfelel, és azt

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolya-
mára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú ta-
nulói részére támogatások igénybevételével térítésmente-
sen vagy kedvezményes áron hoznak forgalomba;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban, a Bizott-
ság 2707/2000/EK rendeletében meghatározott közösségi
támogatással csökkentett áron hoznak forgalomba.

2. Felhasználható anyagok

Az iskolatej gyártásához kizárólag a MÉ idevonatkozó
elõírásainak, illetve a 853/2004/EK rendeletnek megfelelõ
tehéntej használható fel.

A termék gyártásához csak a kötelezõ érvényû elõ-
írásoknak (MÉ, a hatályos vonatkozó jogszabályok, szab-
ványok) megfelelõ anyagok használhatók fel.

A hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleségek gyártásához
tej, ízesítõanyagok, továbbá szükség szerint egyéb élelmi-
szerek, aromák, színezékek, egyéb adalékanyagok (kakaó-
por, répacukor és/vagy izoszörp, valamint üledékmentes-
séget biztosító stabilizálószerek) használhatók fel úgy,
hogy a termék tejhányada legalább kilencven tömegszáza-
lék legyen.

3. Minõségi követelmények

A termék minõségi jellemzõinek meg kell felelnie a MÉ
hatályos elõírásainak, amelyre a termék hõkezelésének
módjától függõen a

– MÉ 2–51–/02/11 Pasztõrözött tej,
– MÉ 2–52–/02/12 Magas hõmérsékleten pasztõrözött,

illetve hõkezelt tej,
– MÉ 2–52–/02/13 Ultramagas hõmérsékleten hõke-

zelt, más néven UHT tej,
– MÉ 2–51–/02/15 Ízesített tej készítmények [kivétel,

hogy az ízesítés elõtti tejhányad legalább 90 (m/m) legyen]
követelményeinek, a mikrobiológiai határértékekre a
853/2004/EK rendelet elõírásait kell alkalmazni.

– MÉ 3–2–1/2004. A nyerstej árkonzekvens minõsíté-
sének vizsgálati módszerei.

A termék zsírtartalmára vonatkozóan a MÉ 2.4. pontja
szerinti zsíros (legalább 3,5 m/m% zsírtartalommal) vagy
félzsíros (2,8 + 0,1 m/m% zsírtartalommal) vagy zsírsze-

gény (1,5 – 1,8 m/m% közötti zsírtartalommal) tejre vonat-
kozó elõírásnak kell megfelelni.

3.1. Fogyaszthatósági határidõ
A MÉ, illetve a 853/2004/EK rendelet elõírásainak

megfelelõen, a csomagoláson feltüntetett ideig, a tárolási
elõírások betartásával.

4. A gyártási folyamat fõbb irányelvei

4.1. Technológia
– A hõkezelt fogyasztói tejféleségnek megfelelõ isko-

latej a 2. pontban elõírt minõségû nyers tehéntejbõl állítha-
tó elõ úgy, hogy a tejet tisztítják, zsírtartalmát beállítják,
szükség szerint homogénezik, megfelelõ módon hõkeze-
lik, tárolási hõmérsékletre hûtik és csomagolják.

– A hõkezelt fogyasztói ízesített tejféleségek a fentiek-
ben leírt tejbõl a termékféleségre jellemzõ érzékszervi tu-
lajdonságokat biztosító anyagok (ízesítõanyagok, édesítõ-
szerek, aromák, színezékek, stabilizátorok és emulgeáló-
szerek) bekeverése után – esetleg homogénezve – pasztõ-
rözve, magas hõmérsékleten hõkezelve, ultramagas hõ-
mérsékleten hõkezelve, majd azt követõen a tárolási hõ-
mérsékletre hûtve és csomagolva állítható elõ.

4.2. Csomagolás és jelölés
Az iskolatej program keretében kiosztásra kerülõ ter-

mékek tekintetében az élelmiszerek jelölésérõl szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rende-
let és a 853/2004/EK rendelet elõírásai az irányadóak.

4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Szállításnál általános követelmény a napi rendszeressé-

gû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságai-
nak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményei-
nek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási in-
tézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító
logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

4.3.1. Szállítási és tárolási követelmények a
853/2004/EK rendelet szerint pasztõrözött, illetve a MÉ
2–52–/02/12. pontja szerint magas hõmérsékleten pasztõ-
rözött, illetve hõkezelt tej, illetve hõkezelt ízesített tejféle-
ségek esetében:

A hûtést igénylõ iskolatejet, illetve ízesített tejkészít-
ményt úgy kell szállítani, hogy hõmérsékletük a szállítás
teljes idõtartama alatt nem haladhatja meg a +6 °C-os hõ-
mérsékletet.

Azoknak az intézményeknek, amelyeknek nincs megfe-
lelõ kapacitásuk a beérkezõ hûtve tárolást igénylõ iskola-
tej vagy ízesített tejkészítmény hûtve tárolására, gondos-
kodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ
két órán belül a tanulók, illetve középiskolások, óvodások
elfogyasszák.

Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a hûtést
igénylõ el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásának felté-
teleivel, a kiszállítástól számított maximum három órán belül
gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség elõírásszerû
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megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej gyártó
üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.

Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak meg-
felelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a
csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tá-
rolható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten hõ-
kezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolá-
sán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig tárolhatók.

Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig termék)
kiosztását úgy kell végezni, hogy a termékben minõségi
romlás ne következzék be.

B) Az iskolatej programban forgalmazható
ömlesztett sajt minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolai célú felhasználásra készült ömlesztett sajtnak
meg kell felelnie a MÉ 2–51/09. számú irányelvének
9.4. pontja szerinti, nem ízesített, félzsíros vagy zsíros öm-
lesztett sajtra vonatkozó elõírásainak, és a zsírtartalom a
sajt szárazanyagában legalább 40 százalék (m/m) kell le-
gyen. A gyártáshoz kizárólag a 853/2004/EK rendeletnek
megfelelõ tehéntej használható fel. A terméket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolya-
mára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú ta-
nulói részére támogatások igénybevételével térítésmente-
sen vagy kedvezményes áron hoznak forgalomba;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban, a Bizott-
ság 2707/2000/EK rendeletében meghatározott közösségi
támogatással csökkentett áron hoznak forgalomba.

2. Felhasználható anyagok

A termék gyártásához csak a kötelezõ érvényû elõ-
írásoknak (MÉ, hatályos, vonatkozó jogszabályok, szab-
ványok) megfelelõ anyagok használhatók fel, ízesíteni
nem lehet.

3. Minõségi követelmények

A termék minõségi követelményeinek meg kell felel-
niük a MÉ és a 853/2004/EK rendelet elõírásainak.

3.1. Fogyaszthatósági határidõ
A MÉ elõírásainak megfelelõen.

4. A gyártási folyamat fõbb irányelvei

4.1. Technológia
A termék homogenitását a gondosan aprított kompo-

nensek alapos, gépi úton való keverésével kell biztosítani.
Az anyagkeverék megömlesztését – ömlesztõsók jelen-

létében – legalább 70 °C hõmérsékleten 30 másodperces
hõntartással vagy ennél nagyobb hõmérséklet-idõtartam
kombináció alkalmazásával kell végezni.

4.2. Csomagolás
A végtermék csomagolása forrón – 70–80 °C hõmérsék-

leten –, hígan folyó állapotban történhet, kivéve a lapka
sajtokat.

4.3. Általános szállítási és tárolási követelmények
Magas hõmérsékletû hõkezelés alkalmazása esetén a

termék megfelelõ mikrobiológiai tisztaságát aszeptikus
csomagolással kell megõrizni.

Az ömlesztett sajtok tárolási körülményeinél a MÉ
2–51/09 irányelvének 9.3. pontjában foglaltakat kell szem
elõtt tartani. Az ömlesztett sajtot 5–10 °C hõmérsékleten,
40–60% relatív páratartalom mellett célszerû tárolni.

Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak
megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a ter-
mék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határ-
idõig tárolható és felhasználható.

2/b. számú melléklet
a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

A kiszállított tejtermékek tejegyenértékei

a) 1 liter kiszállított teljes vagy félzsíros vagy zsírsze-
gény, a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõ
hõkezelt fogyasztói tejféleség, illetve hõkezelt fogyasztói
ízesített tejféleség 1 liter tej egyenértéknek felel meg.

b) 1 kg kiszállított, a 2007. évi iskolatej program szabá-
lyozásáról szóló 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet elõ-
írásainak megfelelõ ömlesztett sajt 2,912 liter tej egyenér-
téknek felel meg.
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3. számú melléklet a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

    
MVH INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLEN RZÉSI RENDSZER     

Mez gazdasági Támogatási kérelem     

és Vidékfejlesztési 
Hivatal 

a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 
85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez – F lap

    

    
Benyújtás helye: Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területileg illetékes megyei kirendeltsége 

    

      
      

B…  P. H. 
      
      

(A támogatási kérelmet kizárólag postai úton lehet benyújtani. A támogatási kérelmet géppel vagy nyomtatott 

nagybet vel kell kitölteni!) 

1. Ügyfél-azonosítási információ 

Ügyfél-regisztrációs 
szám: 

    

2. Kérelmez  adatai 

El tag:     

Név: 

Utótag:     

3. Kapcsolattartási információ 

Név: 

Helység: 

Irányítószám: 
Postai
cím: 

    

Telefonszám:  Telefonszám:     

Fax:     

E-mail: 



4. szám OKTATÁSI KÖZLÖNY 487

4. Az intézményfenntartó típusa (a megfelel  részt kérjük megjelölni): 

  települési önkormányzat 

  megyei önkormányzat 

  országos kisebbségi önkormányzat 

  gesztor önkormányzat, ez esetben kérjük a társulás tagjainak nevét az alábbiakban megadni: 

  alapítvány 

  egyházközség 

  egyéb, éspedig: 

5. Az intézményfenntartó az ellátást (a megfelel  részt kérjük megjelölni):
 az óvodai nevelésben részt vev  gyermekek részére biztosította; 
 a közoktatásban részt vev  iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú tanulói 
részére biztosította; 
 a közoktatásban részt vev  iskolák I–VIII. évfolyamára beiratkozott, illetve ennek megfelel  korosztályú, gyógy-
pedagógiai tanterv  oktatásban részt vev  általános iskolai tanulók, illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igény
tanulói részére biztosította;  
 szakiskolai, illetve középiskolai tanulók részére biztosította. 

6. A támogatási id szak meghatározása (a megfelel  részt kérjük megjelölni): 

  I. id szak (2007. január–március) 

  II. id szak (2007. április–oktatási/nevelési intézmény nyári szünetének hivatalos kezd  napja) 

  III. id szak (2007. szeptember–október) 

  IV. id szak (2007. november–december) 
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7. Az iskolafenntartó által m ködtetett általános iskola(k) adatai:

A program keretében a(z) ............ id szakra vonatkozóan (jelölje meg a megfelel  id szakot!) az alább feltüntetett 
iskolá(k)ban iskolatej ellátásban részesül  általános iskolai tanulók átlaglétszáma:  f

A programban részt vev  általános iskola(k) neve, OM azonosító száma, valamint a nyári szünet hivatalos kezd
napja: 

Általános iskola(k) neve OM azonosító száma 
II. id szak (április–nyári szünet kezd
napja) esetén a nyári szünet hivatalos 
kezd  napja 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

8. Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján m köd , illetve integráltan nevelt 
sajátos nevelési igény  tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) adatai

A program keretében a(z) ……… id szakra vonatkozóan (jelölje meg a megfelel  id szakot!) az alább feltüntetett 
iskolá(k)ban iskolatej ellátásban részesül  gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános 
iskolai tanulók átlaglétszáma:  f

A programban részt vev , gyógypedagógiai tanterv alapján m köd , illetve integráltan nevelt sajátos nevelési igény
tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) neve, OM azonosító száma, valamint a nyári szünet hivatalos kezd
napja: 

Általános iskola(k) neve OM azonosító száma
II. id szak (április–nyári szünet kezd
napja) esetén a nyári szünet hivatalos 
kezd  napja
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Általános iskola(k) neve OM azonosító száma
II. id szak (április–nyári szünet kezd
napja) esetén a nyári szünet hivatalos 
kezd  napja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

9. Az iskolafenntartó által m ködtetett szak-, illetve középiskola(k) adatai

A program keretében a(z) ……… id szakra vonatkozóan (jelölje meg a megfelel  id szakot!) az alább feltüntetett 
szak-, illetve középiskolá(k)ban iskolatej ellátásban részesül  tanulók átlaglétszáma:  f

A programban részt vev szak-, illetve középiskola(k) neve, OM azonosító száma, valamint a nyári szünet hivatalos 
kezd  napja: 

Szak-, illetve középiskola(k) neve OM azonosító száma
II. id szak (április–nyári szünet kezd
napja) esetén a nyári szünet hivatalos 
kezd  napja
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10. Az óvodafenntartó által m ködtetett óvoda(k) adatai

A program keretében a(z) ……… id szakra vonatkozóan (jelölje meg a megfelel  id szakot!) az alább feltüntetett 
óvodá(k)ban iskolatej ellátásban részesül  óvodások átlaglétszáma:  f

A programban részt vev óvoda(k) neve, OM azonosító száma, valamint a nyári szünet hivatalos kezd  napja: 

Óvoda(k) neve OM azonosító száma
II. id szak (április–nyári szünet kezd
napja) esetén a nyári szünet hivatalos 
kezd  napja
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11. Kiszállított tejegyenérték mennyiség 
    

 (kiszállított tejmennyiség + kiszállított ömlesztett sajtmennyiség 
tejegyenértékben) 

    

 Óvodások részére kiszállított tejegyenérték mennyiség:  liter 
      
 Általános iskolások részére kiszállított tejegyenérték mennyiség:  liter 

      
 Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt   liter 

 általános iskolai tanulók részére kiszállított tejegyenérték mennyiség:     
      
 Szak-, illetve középiskolai tanulók részére kiszállított tejegyenérték 
mennyiség: 

 liter 

      
 Kiszállított tejegyenérték mennyiség összesen:  liter 

      
   

12. Kiosztott tejegyenérték mennyiség 
    

 (kiosztott tejmennyiség + kiosztott ömlesztett sajtmennyiség 
tejegyenértékben) 

    

 Óvodások részére kiosztott tejegyenérték mennyiség:  liter 
      
 Általános iskolások részére kiosztott tejegyenérték mennyiség:  liter 

      
 Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt   liter 

 általános iskolai tanulók részére kiosztott tejegyenérték mennyiség:     
      
 Szak-, illetve középiskolai tanulók részére kiosztott tejegyenérték 
 mennyiség: 

 liter 

      
 Kiosztott tejegyenérték mennyiség összesen:  liter 

      
     

13. A kiosztott mennyiség alapján igényelt támogatás összege 

 Óvodások ellátása esetében:      Ft   ...........................  forint 
       azaz 

 Általános iskolai tanulók ellátása esetében:      Ft   ...........................  forint 
       azaz 

 Gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve       Ft   ...........................  forint 

 integráltan nevelt általános iskolai tanulók 
 esetében: 

     azaz 

        
 Szak-, illetve középiskolások ellátása esetében:      Ft   ...........................  forint 

       azaz 

 Az igényelt támogatás összesen:      Ft   ...........................  forint 
       azaz 
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14. Csatolt dokumentumok 
    

 Csatolt dokumentumok száma:      

      
      

15. Nyilatkozatok 
    

 1. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellen rzési Hivatal, a Vám- és Pénzügy rség, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító F igazgatóság, a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal, illetve ezek szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adatokat felhasználják. 

 2. Alulírott büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor adó-, vám-, 
egészség-, nyugdíj- vagy társadalombiztosítási járulékhátralékkal, illetve lejárt köztartozással nem rendelkezem. 

 3. Alulírott büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

16. Mellékletek 
 Az adott támogatási id szakra vonatkozó számlákon szerepl , leszállított termékmennyiség termékkategóriánkénti és 
korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolai tanuló/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt 
általános iskolai tanuló/szak-, illetve középiskolai tanuló) bontása 

17. Kitöltési dátum és aláírás     

 Helység:   Dátum:
. .  . 

                  
 Aláírás:                 
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INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLEN RZÉSI RENDSZER 

Támogatási kérelem  
a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez – Betétlap 

Számlaösszesít

B  Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti hivatalhoz! 
    

1 - Ügyfél-azonosítási információ 
 Ügyfél-regisztrációs 
 szám: ................................................ 

 Oldal: 

Név: ............................................................................................................................................................................................................................................. 
    
    
    

2. Számlaösszesít                           

        Leszállított mennyiség  Számla szerinti nettó összeg 
Szám- Szál- Ter  Liter/kg  Darab  (Ft) 

la-
szám

lítási
id -

mék 
meg- 

Általános iskola 
Szak-,

Általános iskola 
Szak-,

    
Általános iskola 

Szak-, 
    

 szak neve-
zés

Óvoda Normál
tanterv 

Speciális 
tanterv 

illetve 
közép-
iskola

Óvoda Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

illetve 
közép-
iskola

Összesen Óvoda  Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv

 illetve 
közép-
iskola 

Összesen 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

    
3. Kitöltési dátum és aláírás     

 Helység: ................................................  Dátum: . . .
 Aláírás: ..................................................     

 A számlaösszesít  a szükséges példányszámokban másolható! 
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INTEGRÁLT IGAZGATÁSI ÉS ELLEN RZÉSI RENDSZER 

Támogatási kérelem  
a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez – Betétlap 

Számlaösszesít  megyei önkormányzatok országos kisebbségi önkormányzatok, 
gesztor önkormányzatok, alapítványok és egyházközségek részére 

B  Benyújtandó a kitöltési útmutató szerinti hivatalhoz! 
    

1. Ügyfél-azonosítási információ 
 Ügyfél-regisztrációs 
 szám:  ................................................ 

 Oldal: 

 Név:  ............................................................................................................................................................................... 
    

2. Közoktatási intézmény 
 Oktatási intézmény neve, 
 székhelye: ................................................................................................................................................................... 

    

3. Számlaösszesít                           

        Leszállított mennyiség  Számla szerinti nettó összeg 
  Ter  Liter/kg  Darab (Ft) 

Szám-
la-

Szál-
lítási

mék- 
meg- 

 Általános iskola 
Szak-,

 Általános iskola 
Szak-,

     Általános iskola 
Szak-, 

    

szám  id -
szak

neve-
zés

 Óvoda  Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

 illetve 
közép-
iskola

 Óvoda  Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv 

 illetve 
közép-
iskola

Összesen  Óvoda  Normál 
tanterv 

Speciális 
tanterv

 illetve 
közép-
iskola 

Összesen 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

    
4. Kitöltési dátum és aláírás     

 Helység: ................................................  Dátum: . . .
 Aláírás: ..................................................     

A számlaösszesít  a szükséges példányszámokban másolható! 
    



4. számú melléklet
a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 1612441 ABÁDSZALÓK
2 0212548 ABALIGET
3 0526718 ABAÚJKÉR
4 0503595 ABAÚJSZÁNTÓ
5 1104428 ÁCS
6 1318573 ACSA
7 1807214 ACSÁD
8 0833385 ACSALAG
9 1118139 ÁCSTESZÉR

10 1023241 ADÁCS
11 1406080 ÁDÁND
12 1907302 ADÁSZTEVEL
13 0708925 ADONY
14 1931307 ADORJÁNHÁZA
15 0317686 ÁGASEGYHÁZA
16 0804880 ÁGFALVA
17 0509362 AGGTELEK
18 0829407 AGYAGOSSZERGÉNY
19 1508776 AJAK
20 0321944 AKASZTÓ
21 0533093 ALACSKA
22 0726824 ALAP
23 1625265 ALATTYÁN
24 0715176 ALCSÚTDOBOZ
25 1006345 ALDEBRÕ
26 0213329 ALMAMELLÉK
27 0429595 ALMÁSKAMARÁS
28 0927641 ÁLMOSD
29 0520482 ALSÓBERECKI
30 0519664 ALSÓDOBSZA
31 1729665 ALSÓNÁNA
32 2019512 ALSÓNEMESAPÁTI
33 1930526 ALSÓÖRS
34 2032081 ALSÓPÁHOK
35 1216425 ALSÓPETÉNY
36 0725283 ALSÓSZENTIVÁN
37 0233279 ALSÓSZENTMÁRTON
38 1822725 ALSÓÚJLAK
39 0529814 ALSÓVADÁSZ
40 0616197 AMBRÓZFALVA
41 1529975 ANARCS
42 1428714 ANDOCS
43 1017987 ANDORNAKTÁLYA
44 1134227 ANNAVÖLGY
45 1520303 APAGY
46 1333561 APAJ
47 1726125 APARHANT
48 0614252 APÁTFALVA
49 1808873 APÁTISTVÁNFALVA
50 1007241 APC
51 0321148 APOSTAG
52 1509353 ARANYOSAPÁTI
53 0514331 ARLÓ
54 0503771 ARNÓT

Sorszám KSH szám Település neve

55 0503823 ÁROKTÕ
56 0619062 ÁRPÁDHALOM
57 0610339 ÁSOTTHALOM
58 0826921 ÁSVÁNYRÁRÓ
59 0504233 ASZALÓ
60 1316188 ASZÓD
61 1006503 ÁTÁNY
62 1016090 ATKÁR
63 1732735 ATTALA
64 0205403 BABARC
65 1430474 BABÓCSA
66 1428316 BÁBONYMEGYER
67 0815042 BABÓT
68 0310180 BÁCSBOKOD
69 0327234 BÁCSBORSÓD
70 0920011 BAGAMÉR
71 2030368 BAGOD
72 0828769 BÁGYOGSZOVÁT
73 1129212 BAJ
74 1817020 BAJÁNSENYE
75 1116744 BAJNA
76 1129355 BAJÓT
77 2004738 BAK
78 0915167 BAKONSZEG
79 1923746 BAKONYBÉL
80 0708730 BAKONYCSERNYE
81 1929513 BAKONYJÁKÓ
82 1925991 BAKONYNÁNA
83 1930410 BAKONYOSZLOP
84 1125229 BAKONYSÁRKÁNY
85 1922813 BAKONYSZENTKIRÁLY
86 0805944 BAKONYSZENTLÁSZLÓ
87 1122381 BAKONYSZOMBATHELY
88 1924129 BAKONYTAMÁSI
89 0629106 BAKS
90 0203975 BAKSA
91 0518184 BAKTAKÉK
92 0522521 BALAJT
93 1213657 BALASSAGYARMAT
94 0623676 BALÁSTYA
95 1011527 BALATON
96 1427377 BALATONBERÉNY
97 1912238 BALATONEDERICS
98 1419460 BALATONENDRÉD
99 1420729 BALATONFENYVES

100 1929461 BALATONFÕKAJÁR
101 1905148 BALATONKENESE
102 1407375 BALATONKERESZTÚR
103 2026462 BALATONMAGYARÓD
104 1416601 BALATONSZABADI
105 1421324 BALATONSZENTGYÖRGY
106 1526958 BALKÁNY
107 0313408 BALLÓSZÖG
108 1805102 BALOGUNYOM
109 0325937 BALOTASZÁLLÁS
110 1515963 BALSA
111 1131422 BANA
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Sorszám KSH szám Település neve

112 0525159 BÁNHORVÁTI
113 2008439 BÁNOKSZENTGYÖRGY
114 0521953 BÁNRÉVE
115 0224378 BÁR
116 1526480 BARABÁS
117 0708581 BARACSKA
118 0926693 BÁRÁND
119 0224749 BARANYAJENÕ
120 0806196 BARBACS
121 1432799 BARCS
122 1403735 BÁRDUDVARNOK
123 1220048 BÁRNA
124 1711712 BÁTA
125 1728909 BÁTAAPÁTI
126 1708864 BÁTASZÉK
127 0303656 BÁTMONOSTOR
128 1233534 BÁTONYTERENYE
129 1502990 BÁTORLIGET
130 0418102 BATTONYA
131 0311961 BÁTYA
132 2024864 BATYK
133 2018698 BÁZAKERETTYE
134 1212016 BECSKE
135 2018360 BECSVÖLGYE
136 1420710 BEDEGKÉR
137 0933446 BEDÕ
138 0506929 BEKECS
139 0426189 BÉKÉSSÁMSON
140 0402680 BÉKÉSSZENTANDRÁS
141 1004400 BEKÖLCE
142 1033260 BÉLAPÁTFALVA
143 0810588 BELED
144 1417127 BELEG
145 2009168 BELEZNA
146 0419390 BÉLMEGYER
147 0708466 BELOIANNISZ
148 1525441 BENK
149 1325098 BÉNYE
150 1232911 BÉR
151 1520677 BEREGSURÁNY
152 0918467 BEREKBÖSZÖRMÉNY
153 1634005 BEREKFÜRDÕ
154 0912788 BERETTYÓÚJFALU
155 1209034 BERKENYE
156 0216461 BERKESD
157 1507472 BERKESZ
158 1318777 BERNECEBARÁTI
159 0526356 BERZÉK
160 1430119 BERZENCE
161 1513639 BESENYÕD
162 1027517 BESENYÕTELEK
163 0716346 BESNYÕ
164 1521227 BESZTEREC
165 0829805 BEZENYE
166 0810560 BEZI
167 0213310 BICSÉRD
168 0919956 BIHARKERESZTES

Sorszám KSH szám Település neve

169 0924828 BIHARNAGYBAJOM
170 0929887 BIHARTORDA
171 0429610 BIHARUGRA
172 0204899 BIKAL
173 1502945 BIRI
174 1829203 BOBA
175 2017543 BOCFÖLDE
176 1022354 BOCONÁD
177 0308305 BOCSA
178 0934102 BOCSKAIKERT
179 0718254 BODAJK
180 1410506 BODROG
181 0523737 BODROGHALOM
182 0530784 BODROGKERESZTÚR
183 0533808 BODROGKISFALUD
184 0514401 BODROGOLASZI
185 0505926 BÓDVASZILAS
186 0525195 BOGÁCS
187 0232151 BOGÁD
188 0221892 BOGÁDMINDSZENT
189 1703425 BOGYISZLÓ
190 0804367 BOGYOSZLÓ
191 0914137 BOJT
192 1003452 BOLDOG
193 0514474 BOLDOGKÕVÁRALJA
194 0508396 BOLDVA
195 1418120 BOLHO
196 1706497 BONYHÁD
197 1714818 BONYHÁDVARASD
198 0206725 BORJÁD
199 0319327 BOROTA
200 2010056 BORSFA
201 0530669 BORSODBÓTA
202 0516124 BORSODGESZT
203 0506707 BORSODIVÁNKA
204 0505315 BORSODNÁDASD
205 0530207 BORSODSZENTGYÖRGY
206 0516799 BORSODSZIRÁK
207 1209894 BORSOSBERÉNY
208 1930252 BORZAVÁR
209 1522239 BOTPALÁD
210 1805476 BÕ
211 1811651 BÖGÖT
212 1511299 BÖKÖNY
213 1706558 BÖLCSKE
214 0833950 BÕNY
215 0806619 BÖRCS
216 0815501 BÕSÁRKÁNY
217 0413471 BUCSA
218 2020613 BUCSUSZENTLÁSZLÓ
219 0332823 BUGAC
220 1519707 BUJ
221 1214234 BUJÁK
222 1417358 BUZSÁK
223 0527890 BÜKKARANYOS
224 0223162 BÜKKÖSD
225 1002963 BÜKKSZÉK
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226 1010621 BÜKKSZENTERZSÉBET
227 0508022 BÜKKSZENTKERESZT
228 0532887 BÜKKZSÉRC
229 0713152 CECE
230 1509681 CÉGÉNYDÁNYÁD
231 1827094 CELLDÖMÖLK
232 1203665 CERED
233 1622938 CIBAKHÁZA
234 0503939 CIGÁND
235 1719284 CIKÓ
236 0815954 CIRÁK
237 0431334 CSABACSÜD
238 0730544 CSABDI
239 1930924 CSABRENDEK
240 1512928 CSAHOLC
241 1916072 CSAJÁG
242 1803911 CSÁKÁNYDOROSZLÓ
243 0705360 CSÁKBERÉNY
244 0602121 CSANÁDALBERTI
245 0420455 CSANÁDAPÁCA
246. 0605379 CSANÁDPALOTA
247 1016841 CSÁNY
248 0219901 CSÁNYOSZRÓ
249 0622293 CSANYTELEK
250 0808563 CSAPOD
251 1529416 CSARODA
252 1116416 CSÁSZÁR
253 1509715 CSÁSZLÓ
254 0326471 CSÁTALJA
255 0316373 CSÁVOLY
256 1230270 CSÉCSE
257 1526107 CSEGÖLD
258 1819488 CSEHI
259 1812724 CSEHIMINDSZENT
260 1305184 CSEMÕ
261 1823816 CSEMPESZKOPÁCS
262 1530641 CSENGER
263 1524095 CSENGERSIMA
264 1526851 CSENGERÚJFALU
265 0312344 CSENGÕD
266 1809070 CSÉNYE
267 0508493 CSENYÉTE
268 1613170 CSÉPA
269 1812140 CSEPREG
270 0506974 CSERÉPFALU
271 1222594 CSERHÁTSURÁNY
272 1605795 CSERKESZÕLÕ
273 0528459 CSERNELY
274 2007135 CSERSZEGTOMAJ
275 2002583 CSESZTREG
276 1931699 CSETÉNY
277 1318476 CSÉVHARASZT
278 1711998 CSIBRÁK
279 0315699 CSIKÉRIA
280 1730094 CSIKÓSTÕTTÕS
281 1826064 CSIPKEREK
282 0505333 CSOBÁD

Sorszám KSH szám Település neve

283 0520774 CSOBAJ
284 0721908 CSÓKAKÕ
285 1405971 CSOKONYAVISONTA
286 0514289 CSOKVAOMÁNY
287 1118926 CSOLNOK
288 0312025 CSÓLYOSPÁLOS
289 1333118 CSOMÁD
290 2031149 CSONKAHEGYHÁT
291 1902185 CSOPAK
292 0709779 CSÓR
293 0804039 CSORNA
294 1932878 CSÓT
295 1932814 CSÖGLE
296 0912450 CSÖKMÕ
297 1424314 CSÖKÖLY
298 2029364 CSÖMÖDÉR
299 1822390 CSÖNGE
300 0706734 CSÕSZ
301 1326985 CSÕVÁR
302 1421315 CSURGÓ
303 1917172 DABRONC
304 1133163 DAD
305 1122910 DÁG
306 1729230 DALMAND
307 1431352 DARÁNY
308 0821865 DARNÓZSELI
309 0914678 DARVAS
310 0310533 DÁVOD
311 1724989 DECS
312 0504686 DÉDESTAPOLCSÁNY
313 0732753 DÉG
314 1212511 DEJTÁR
315 1309973 DÉLEGYHÁZA
316 1517756 DEMECSER
317 0207773 DENCSHÁZA
318 0905573 DERECSKE
319 0607834 DEREKEGYHÁZ
320 0624077 DESZK
321 1206743 DIÓSJENÕ
322 0232373 DIÓSVISZLÓ
323 0433190 DOBOZ
324 0630535 DÓC
325 0525690 DOMAHÁZA
326 0613383 DOMASZÉK
327 0424031 DOMBEGYHÁZ
328 0422132 DOMBIRATOS
329 1707685 DOMBÓVÁR
330 1514508 DOMBRÁD
331 1304808 DOMONY
332 1007515 DOMOSZLÓ
333 1030261 DORMÁND
334 1224439 DOROGHÁZA
335 1702565 DÖBRÖKÖZ
336 1503647 DÖGE
337 0821917 DÕR
338 0217419 DRÁVAFOK
339 0228608 DRÁVASZABOLCS
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340 0221698 DRÁVASZTÁRA
341 1208156 DRÉGELYPALÁNK
342 1902936 DUDAR
343 1133835 DUNAALMÁS
344 0321069 DUNAEGYHÁZA
345 0312566 DUNAFALVA
346 0821078 DUNASZEG
347 0209186 DUNASZEKCSÕ
348 0311606 DUNASZENTBENEDEK
349 1709539 DUNASZENTGYÖRGY
350 0815875 DUNASZENTPÁL
351 0810454 DUNASZIGET
352 0314766 DUNATETÉTLEN
353 0307612 DUNAVECSE
354 0304109 DUSNOK
355 0816708 ÉCS
356 1017181 ECSÉD
357 1204251 ECSEG
358 0409432 ECSEGFALVA
359 1324518 ECSER
360 0510728 EDELÉNY
361 0228918 EGERÁG
362 1012821 EGERBAKTA
363 1026019 EGERBOCS
364 1016610 EGERCSEHI
365 1002981 EGERFARMOS
366 1013648 EGERSZÓLÁT
367 2033428 EGERVÁR
368 1828796 EGERVÖLGY
369 0820288 EGYED
370 0915741 EGYEK
371 1217659 EGYHÁZASDENGELEG
372 0815237 EGYHÁZASFALU
373 1205980 EGYHÁZASGERGE
374 0216498 EGYHÁZASHARASZTI
375 1810232 EGYHÁZASHETYE
376 1830429 EGYHÁZASHOLLÓS
377 1910445 EGYHÁZASKESZÕ
378 0227401 EGYHÁZASKOZÁR
379 1825946 EGYHÁZASRÁDÓC
380 0720358 ELÕSZÁLLÁS
381 0504677 EMÕD
382 0533048 ENCS
383 1532328 ENCSENCS
384 1225496 ENDREFALVA
385 0815033 ENESE
386 0702802 ENYING
387 0622992 EPERJES
388 1518528 EPERJESRE
389 1129638 EPÖL
390 0525326 ERDÕBÉNYE
391 0522503 ERDÕHORVÁTI
392 1313480 ERDÕKERTES
393 1028556 ERDÕKÖVESD
394 1222655 ERDÕKÜRT
395 0218704 ERDÕSMECSKE
396 1221795 ERDÕTARCSA

Sorszám KSH szám Település neve

397 1024235 ERDÕTELEK
398 1020118 ERK
399 1510852 ÉRPATAK
400 1221582 ÉRSEKVADKERT
401 0213499 ERZSÉBET
402 0925469 ESZTÁR
403 2006178 ESZTEREGNYE
404 1106664 ETE
405 1215370 ETES
406 1523250 FÁBIÁNHÁZA
407 0619974 FÁBIÁNSEBESTYÉN
408 1724192 FÁCÁNKERT
409 1718980 FADD
410 0502741 FÁJ
411 0303230 FAJSZ
412 0833996 FARÁD
413 0534272 FARKASLYUK
414 1309122 FARMOS
415 1012432 FEDÉMES
416 1518971 FEHÉRGYARMAT
417 0806956 FEHÉRTÓ
418 0732203 FEHÉRVÁRCSURGÓ
419 0729939 FELCSÚT
420 1020747 FELDEBRÕ
421 0622646 FELGYÕ
422 0833251 FELPÉC
423 0508174 FELSÕBERECKI
424 1813587 FELSÕCSATÁR
425 0509742 FELSÕDOBSZA
426 0531723 FELSÕKELECSÉNY
427 0333598 FELSÕLAJOS
428 1413985 FELSÕMOCSOLÁD
429 1715820 FELSÕNÁNA
430 0532762 FELSÕNYÁRÁD
431 1717914 FELSÕNYÉK
432 1924369 FELSÕÖRS
433 1306035 FELSÕPAKONY
434 1224323 FELSÕPETÉNY
435 2021476 FELSÕRAJK
436 0208819 FELSÕSZENTMÁRTON
437 1823287 FELSÕSZÖLNÖK
438 0531671 FELSÕTELEKES
439 0523533 FELSÕVADÁSZ
440 1522415 FÉNYESLITKE
441 0618999 FERENCSZÁLLÁS
442 0809885 FERTÕD
443 0809487 FERTÕENDRÉD
444 2019187 FITYEHÁZ
445 0302149 FOKTÕ
446 0517932 FONY
447 0530483 FORRÓ
448 0609210 FÖLDEÁK
449 0903258 FÖLDES
450 0522123 FULÓKÉRCS
451 0916993 FURTA
452 0706114 FÜLE
453 0922150 FÜLÖP

498 OKTATÁSI KÖZLÖNY 4. szám



Sorszám KSH szám Település neve

454 0331468 FÜLÖPHÁZA
455 0333622 FÜLÖPJAKAB
456 0314058 FÜLÖPSZÁLLÁS
457 1717950 FÜRGED
458 0517109 FÜZÉR
459 0511378 FÜZÉRKOMLÓS
460 1003276 FÜZESABONY
461 0918175 GÁBORJÁN
462 1513727 GACSÁLY
463 0409511 GÁDOROS
464 0528307 GAGYBÁTOR
465 0503744 GAGYVENDÉGI
466 2012991 GALAMBOK
467 1225663 GALGAGUTA
468 1313295 GALGAGYÖRK
469 1319503 GALGAHÉVÍZ
470 1327128 GALGAMÁCSA
471 1406451 GAMÁS
472 0715750 GÁNT
473 0331848 GARA
474 2012946 GARABONC
475 0510904 GARADNA
476 0326383 GÁTÉR
477 1505801 GÁVAVENCSELLÕ
478 1503629 GÉBERJÉN
479 0303577 GÉDERLAK
480 1505670 GÉGÉNY
481 0523719 GELEJ
482 1504613 GELÉNES
483 2012089 GELSE
484 1513000 GEMZSE
485 1824183 GENCSAPÁTI
486 1826152 GÉRCE
487 0407393 GERENDÁS
488 0202857 GERESDLAK
489 1705731 GERJEN
490 1830942 GERSEKARÁT
491 0417394 GESZT
492 0515608 GESZTELY
493 1528893 GESZTERÉD
494 1916717 GIC
495 0521564 GIRINCS
496 0513134 GOLOP
497 1309441 GOMBA
498 0233233 GÖDRE
499 1430571 GÖLLE
500 0515936 GÖNC
501 0518643 GÖNCRUSZKA
502 0802060 GÖNYÛ
503 0916568 GÖRBEHÁZA
504 0230438 GÖRCSÖNY
505 1414599 GÖRGETEG
506 1529443 GULÁCS
507 2002097 GUTORFÖLDE
508 0826860 GYARMAT
509 1430960 GYÉKÉNYES
510 0218315 GYÓD

Sorszám KSH szám Település neve

511 0823843 GYÓRÓ
512 0820400 GYÖMÖRE
513 1811943 GYÖNGYÖSFALU
514 1017534 GYÖNGYÖSHALÁSZ
515 1013338 GYÖNGYÖSOROSZI
516 1008323 GYÖNGYÖSPATA
517 1019123 GYÖNGYÖSSOLYMOS
518 1028088 GYÖNGYÖSTARJÁN
519 0808721 GYÕRASSZONYFA
520 1725539 GYÖRE
521 0505069 GYÖRGYTARLÓ
522 1712326 GYÖRKÖNY
523 0831316 GYÕRSÁG
524 0819309 GYÕRSÖVÉNYHÁZ
525 0815653 GYÕRSZEMERE
526 1510126 GYÕRTELEK
527 0807481 GYÕRÚJBARÁT
528 0831787 GYÕRÚJFALU
529 1809724 GYÕRVÁR
530 1730359 GYULAJ
531 1909520 GYULAKESZI
532 0715918 GYÚRÓ
533 1533774 GYÜRE
534 2010269 HAHÓT
535 0926170 HAJDÚBAGOS
536 0910393 HAJDÚHADHÁZ
537 0917473 HAJDÚSZOVÁT
538 1915361 HAJMÁSKÉR
539 0318759 HAJÓS
540 0826790 HALÁSZI
541 0527942 HALMAJ
542 0511226 HANGÁCS
543 0525104 HANGONY
544 0723427 HANTOS
545 1714164 HARC
546 0807649 HARKA
547 0308350 HARKAKÖTÖNY
548 1408837 HÁROMFA
549 0505847 HARSÁNY
550 1925566 HÁRSKÚT
551 0812308 HÉDERVÁR
552 1416726 HEDREHELY
553 0817905 HEGYESHALOM
554 1832188 HEGYFALU
555 1818032 HEGYHÁTSZENTJAKAB
556 0818403 HEGYKÕ
557 0502468 HEGYMEG
558 1203993 HÉHALOM
559 0506655 HEJÕBÁBA
560 0504604 HEJÕKERESZTÚR
561 0516780 HEJÕPAPI
562 0304093 HELVÉCIA
563 0929391 HENCIDA
564 0530137 HERCEGKÚT
565 0312937 HERCEGSZÁNTÓ
566 1020242 HERÉD
567 1111891 HÉREG
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568 1923658 HEREND
569 1309849 HERNÁD
570 0524165 HERNÁDKAK
571 0519840 HERNÁDVÉCSE
572 1409928 HETES
573 0207126 HETVEHELY
574 1014526 HEVES
575 1010241 HEVESARANYOS
576 1004084 HEVESVEZEKÉNY
577 1313949 HÉVÍZGYÖRK
578 0511697 HIDASNÉMETI
579 0525672 HIDVÉGARDÓ
580 0227933 HÍMESHÁZA
581 0804020 HIMOD
582 0233932 HOBOL
583 1513019 HODÁSZ
584 0531167 HOLLÓHÁZA
585 1233242 HOLLÓKÕ
586 0327845 HOMOKMÉGY
587 1419150 HOMOKSZENTGYÖRGY
588 0229966 HOMORÚD
589 0521236 HOMROGD
590 1004145 HORT
591 0904118 HORTOBÁGY
592 1816887 HORVÁTZSIDÁNY
593 0906266 HOSSZÚPÁLYI
594 1820880 HOSSZÚPERESZTEG
595 1726055 HÕGYÉSZ
596 1216878 HUGYAG
597 0433297 HUNYA
598 1525636 IBRÁNY
599 1411192 IGAL
600 0525399 IGRICI
601 1427784 IHAROSBERÉNY
602 1811387 IKERVÁR
603 0820604 IKRÉNY
604 1509654 ILK
605 0308095 IMREHEGY
606 0508086 INÁNCS
607 1332106 INÁRCS
608 1426301 INKE
609 1229319 IPOLYVECE
610 1704701 IREGSZEMCSE
611 1010074 ISTENMEZEJE
612 1421333 ISTVÁNDI
613 0732018 ISZKASZENTGYÖRGY
614 0831635 IVÁN
615 1831680 IVÁNC
616 1727711 IZMÉNY
617 0505591 IZSÓFALVA
618 1813958 JÁK
619 1415927 JÁKÓ
620 1517075 JÁND
621 1507843 JÁNKMAJTIS
622 1622859 JÁNOSHIDA
623 0526657 JÁRDÁNHÁZA
624 1517589 JÁRMI

Sorszám KSH szám Település neve

625 1917437 JÁSD
626 1622929 JÁSZÁGÓ
627 1615811 JÁSZBOLDOGHÁZA
628 1617978 JÁSZDÓZSA
629 1623579 JÁSZFELSÕSZENTGYÖRGY
630 1624086 JÁSZIVÁNY
631 1625186 JÁSZJÁKÓHALMA
632 1311004 JÁSZKARAJENÕ
633 1622798 JÁSZKISÉR
634 1621111 JÁSZLADÁNY
635 0308378 JÁSZSZENTLÁSZLÓ
636 1623135 JÁSZTELEK
637 1513143 JÉKE
638 0715972 JENÕ
639 0806646 JOBAHÁZA
640 1208712 JOBBÁGYI
641 1417279 JUTA
642 0812113 KAJÁRPÉC
643 0721342 KAJÁSZÓ
644 1714100 KAJDACS
645 1702033 KAKASD
646 1332230 KAKUCS
647 1032179 KÁL
648 1829957 KÁLD
649 1208642 KÁLLÓ
650 1531404 KÁLLÓSEMJÉN
651 1406105 KÁLMÁNCSA
652 1527225 KÁLMÁNHÁZA
653 0306442 KALOCSA
654 0716683 KÁLOZ
655 1804640 KÁM
656 1919141 KAMOND
657 0404279 KAMUT
658 1502671 KÁNTORJÁNOSI
659 1405272 KÁNYA
660 1914553 KAPOLCS
661 1015307 KÁPOLNA
662 1433394 KAPOLY
663 1409098 KAPOSFÕ
664 1718962 KAPOSSZEKCSÕ
665 1406424 KAPOSSZERDAHELY
666 1914270 KÁPTALANFA
667 0828334 KAPUVAR
668 1005935 KARÁCSOND
669 1405263 KARÁD
670 1208855 KARANCSKESZI
671 1226897 KARANCSSÁG
672 0521218 KARCSA
673 0424794 KARDOS
674 2018041 KARMACS
675 0530508 KAROS
676 1330696 KARTAL
677 0330605 KASKANTYÚ
678 0311280 KATYMÁR
679 0506691 KAZINCBARCIKA
680 0513374 KÁZSMÁRK
681 1104525 KECSKÉD
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682 2032902 KEHIDAKUSTÁNY
683 1528431 KÉK
684 1514359 KÉKCSE
685 0327571 KELEBIA
686 0512034 KELEMÉR
687 1519992 KEMECSE
688 1322345 KEMENCE
689 1812247 KEMENESMAGASI
690 1813426 KEMENESMIHÁLYFA
691 1912478 KEMENESSZENTPÉTER
692 0210542 KÉMES
693 0505458 KENÉZLÕ
694 1607418 KENGYEL
695 1809937 KENYERI
696 1110995 KERÉKTELEKI
697 1925654 KERTA
698 0412618 KERTÉSZSZIGET
699 1231413 KESZEG
700 0529249 KESZNYÉTEN
701 1129577 KESZTÖLC
702 0403461 KÉTEGYHÁZA
703 1619813 KÉTPÓ
704 0403106 KÉTSOPRONY
705 0208572 KÉTÚJFALU
706 1721731 KÉTY
707 0431574 KEVERMES
708 0814748 KIMLE
709 0702343 KINCSESBÁNYA
710 0532090 KIRÁLD
711 0220552 KIRÁLYEGYHÁZA
712 0712636 KISAPOSTAG
713 1519424 KISAR
714 0822886 KISBAJCS
715 1424493 KISBÁRAPÁTI
716 1717710 KISDOROG
717 0833695 KISFALUD
718 0522840 KISGYÕR
719 0528875 KISHUTA
720 1018281 KISKÖRE
721 1528477 KISLÉTA
722 1930173 KISLÕD
723 0915477 KISMARJA
724 1333738 KISMAROS
725 1012502 KISNÁNA
726 1305227 KISNÉMEDI
727 0514702 KISSIKÁTOR
728 0328158 KISSZÁLLÁS
729 0631024 KISTELEK
730 0512399 KISTOKAJ
731 1625919 KISÚJSZÁLLÁS
732 1509265 KISVÁRDA
733 1512672 KISVARSÁNY
734 0626666 KISZOMBOR
735 0608253 KLÁRAFALVA
736 1102510 KOCS
737 1332771 KOCSÉR
738 1722433 KOCSOLA

Sorszám KSH szám Település neve

739 1507445 KOCSORD
740 0917455 KOKAD
741 1930182 KOLONTÁR
742 0902167 KOMÁDI
743 0226408 KOMLÓ
744 0516559 KOMLÓSKA
745 1527146 KOMORÓ
746 1023995 KOMPOLT
747 0532498 KONDÓ
748 0925964 KONYÁR
749 0806895 KÓPHÁZA
750 0824633 KORONCÓ
751 1327687 KOSD
752 1324679 KÓSPALLAG
753 1523728 KÓTAJ
754 0528547 KOVÁCSVÁGÁS
755 0206336 KOZÁRMISLENY
756 1516665 KÖLCSE
757 1710463 KÖLESD
758 0217899 KÖLKED
759 1014535 KÖMLÕ
760 1107630 KÖMLÕD
761 1523612 KÖMÖRÕ
762 0313806 KÖMPÖC
763 1813532 KÖRMEND
764 0526602 KÖRÖM
765 1415510 KÕRÖSHEGY
766 0410764 KÖRÖSNAGYHARSÁNY
767 1332975 KÕRÖSTETÉTLEN
768 0908943 KÖRÖSSZEGAPÁTI
769 1816832 KÕSZEG
770 1820109 KÕSZEGSZERDAHELY
771 1418148 KÖTCSE
772 0406804 KÖTEGYÁN
773 1611235 KÕTELEK
774 1923454 KÕVÁGÓÖRS
775 0215538 KÕVÁGÓSZÕLÕS
776 0519576 KRASZNOKVAJDA
777 0305856 KUNADACS
778 0416045 KUNÁGOTA
779 0306044 KUNBAJA
780 0307728 KUNBARACS
781 0329027 KUNFEHÉRTÓ
782 1622567 KUNHEGYES
783 1623171 KUNMADARAS
784 0331918 KUNPESZÉR
785 0331893 KUNSZÁLLÁS
786 1632504 KUNSZENTMÁRTON
787 1720507 KURD
788 0511819 KURITYÁN
789 2019479 KUSTÁNSZEG
790 1428857 KUTAS
791 0614410 KÜBEKHÁZA
792 1916142 KÜLSÕVAT
793 1428291 LÁBOD
794 0520844 LÁCACSÉKE
795 1416258 LAD
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796 0305786 LADÁNYBENE
797 0515857 LAK
798 0306202 LAKITELEK
799 1411040 LAKÓCSA
800 1521290 LASKOD
801 0804376 LÁZI
802 1125487 LEÁNYVÁR
803 0833668 LÉBÉNY
804 0511660 LEGYESBÉNYE
805 0503531 LÉH
806 1724411 LENGYEL
807 2012575 LENTI
808 0707269 LEPSÉNY
809 1921962 LESENCEISTVÁND
810 1917871 LESENCETOMAJ
811 0905768 LÉTAVÉRTES
812 2012122 LETENYE
813 1322682 LETKÉS
814 0819239 LEVÉL
815 1530979 LEVELEK
816 0217604 LIGET
817 0222974 LIPPÓ
818 1204871 LITKE
819 1918856 LÓKÚT
820 1526091 LÓNYA
821 1309140 LÓRÉV
822 0719114 LOVASBERÉNY
823 2028167 LOVÁSZI
824 1905087 LOVÁSZPATONA
825 0421209 LÖKÖSHÁZA
826 1507995 LÖVÕPETRI
827 1220190 LUCFALVA
828 1202778 LUDÁNYHALÁSZI
829 0503902 MÁD
830 1729337 MADOCSA
831 1516629 MAGY
832 0727678 MAGYARALMÁS
833 1410427 MAGYARATÁD
834 0427906 MAGYARBÁNHEGYES
835 0225177 MAGYARBOLY
836 0605962 MAGYARCSANÁD
837 0229753 MAGYAREGREGY
838 1226967 MAGYARGÉC
839 1926374 MAGYARGENCS
840 0903683 MAGYARHOMOROG
841 1706017 MAGYARKESZI
842 1803221 MAGYARLAK
843 0205412 MAGYARMECSKE
844 1232407 MAGYARNÁNDOR
845 0222600 MAGYARSZÉK
846 0227863 MAJS
847 1304394 MAKÁD
848 0519600 MAKKOSHOTYKA
849 1027696 MAKLÁR
850 0527395 MÁLYI

Sorszám KSH szám Település neve

851 0514915 MÁLYINKA
852 1517826 MÁNDOK
853 0723490 MÁNY
854 1418500 MARCALI
855 1122637 MÁRIAHALOM
856 0812283 MÁRIAKÁLNOK
857 0214483 MÁRIAKÉMÉND
858 1304570 MÁRIANOSZTRA
859 1519655 MÁRIAPÓCS
860 1533224 MÁROKPAPI
861 0610515 MAROSLELE
862 0625733 MÁRTÉLY
863 0704659 MARTONVÁSÁR
864 1518874 MÁTÉSZALKA
865 1019965 MÁTRABALLA
866 1220075 MÁTRAMINDSZENT
867 1219372 MÁTRANOVÁK
868 1224332 MÁTRASZELE
869 1029045 MÁTRASZENTIMRE
870 1204330 MÁTRASZÕLÕS
871 1233525 MÁTRATERENYE
872 1230100 MÁTRAVEREBÉLY
873 0215051 MATTY
874 0233756 MÁZA
875 0827359 MECSÉR
876 0420765 MEDGYESBODZÁS
877 0430128 MEDGYESEGYHÁZA
878 1730562 MEDINA
879 0521768 MEGYASZÓ
880 0423931 MÉHKERÉK
881 1529799 MÉHTELEK
882 0316018 MÉLYKÚT
883 1303692 MENDE
884 0525618 MÉRA
885 1507463 MÉRK
886 1423630 MERNYE
887 1630234 MESTERSZÁLLÁS
888 1416106 MESZTEGNYÕ
889 0513833 MEZÕCSÁT
890 1430854 MEZÕCSOKONYA
891 0404206 MEZÕGYÁN
892 0411873 MEZÕHEGYES
893 0511323 MEZÕKERESZTES
894 0705689 MEZÕKOMÁROM
895 0430322 MEZÕKOVÁCSHÁZA
896 0519433 MEZÕKÖVESD
897 1532656 MEZÕLADÁNY
898 1923560 MEZÕLAK
899 0518379 MEZÕNAGYMIHÁLY
900 0511749 MEZÕNYÁRÁD
901 0812812 MEZÕÖRS
902 0918847 MEZÕSAS
903 1025089 MEZÕSZEMERE
904 0706576 MEZÕSZENTGYÖRGY
905 0729036 MEZÕSZILAS
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Sorszám KSH szám Település neve

906 1031662 MEZÕTÁRKÁNY
907 0503443 MEZÕZOMBOR
908 2027526 MIHÁLD
909 2002130 MIHÁLYFA
910 1213222 MIHÁLYGERGE
911 1904668 MIHÁLYHÁZA
912 0821980 MIHÁLYI
913 1420905 MIKE
914 1324466 MIKEBUDA
915 0924217 MIKEPÉRCS
916 1031282 MIKÓFALVA
917 0524253 MIKÓHÁZA
918 1830599 MIKOSSZÉPLAK
919 1531750 MILOTA
920 0621555 MINDSZENT
921 0216285 MINDSZENTGODISA
922 0330632 MISKE
923 0530456 MISKOLC
924 1126930 MOCSA
925 1128255 MOGYORÓSBÁNYA
926 1227915 MOHORA
927 2021014 MOLNÁRI
928 0507825 MONOK
929 1924040 MONOSTORAPÁTI
930 0925894 MONOSTORPÁLYI
931 1720701 MÓRÁGY
932 0604349 MÓRAHALOM
933 0802556 MÓRICHIDA
934 1431343 MOSDÓS
935 0229540 MOZSGÓ
936 1707029 MUCSI
937 0521546 MÚCSONY
938 0502158 MUHI
939 2025210 MURAKERESZTÚR
940 2033987 MURASZEMENYE
941 0411989 MURONY
942 1519211 NÁBRÁD
943 1806716 NÁDASD
944 0713903 NÁDASDLADÁNY
945 0928103 NÁDUDVAR
946 1415909 NÁGOCS
947 1923551 NAGYACSÁD
948 1927979 NAGYALÁSONY
949 1504710 NAGYAR
950 1417941 NAGYATÁD
951 1421652 NAGYBAJOM
952 0426028 NAGYBÁNHEGYES
953 0325955 NAGYBARACSKA
954 0529188 NAGYBARCA
955 1216391 NAGYBÁRKÁNY
956 1429063 NAGYBERÉNY
957 1421449 NAGYBERKI
958 1314775 NAGYBÖRZSÖNY
959 0802495 NAGYCENK
960 1522743 NAGYCSERKESZ
961 1521485 NAGYDOBOS
962 0233899 NAGYDOBSZA

Sorszám KSH szám Település neve

963 1718388 NAGYDOROG
964 1506488 NAGYECSED
965 0620914 NAGYÉR
966 1923180 NAGYESZTERGÁR
967 1026879 NAGYFÜGED
968 1527155 NAGYHALÁSZ
969 0202653 NAGYHARSÁNY
970 1621689 NAGYIVÁN
971 0404242 NAGYKAMARÁS
972 2020589 NAGYKAPORNAK
973 0707001 NAGYKARÁCSONY
974 1313435 NAGYKÁTA
975 0908907 NAGYKEREKI
976 1727182 NAGYKÓNYI
977 1024943 NAGYKÖKÉNYES
978 1615574 NAGYKÖRÛ
979 2022178 NAGYKUTAS
980 1221102 NAGYLÓC
981 0732364 NAGYLÓK
982 0832939 NAGYLÓZS
983 0617233 NAGYMÁGOCS
984 1331732 NAGYMAROS
985 0214650 NAGYNYÁRÁD
986 1223986 NAGYOROSZI
987 0219877 NAGYPALL
988 0227164 NAGYPETERD
989 1921403 NAGYPIRIT
990 0906309 NAGYRÁBÉ
991 1031486 NAGYRÉDE
992 1606318 NAGYRÉV
993 0533181 NAGYROZVÁGY
994 1127076 NAGYSÁP
995 1826143 NAGYSIMONYI
996 1425520 NAGYSZAKÁCSI
997 1706761 NAGYSZÉKELY
998 1527988 NAGYSZEKERES
999 0408244 NAGYSZÉNÁS
1000 0833543 NAGYSZENTJÁNOS
1001 1713709 NAGYSZOKOLY
1002 1027605 NAGYTÁLYA
1003 1010418 NAGYÚT
1004 1533783 NAGYVARSÁNY
1005 1919196 NAGYVÁZSONY
1006 0726134 NAGYVENYIM
1007 1028282 NAGYVISNYÓ
1008 1702796 NAK
1009 1508420 NAPKOR
1010 1120163 NASZÁLY
1011 0528033 NEKÉZSENY
1012 2006169 NEMESAPÁTI
1013 1823320 NEMESCSÓ
1014 1407913 NEMESDÉD
1015 1905652 NEMESGÖRZSÖNY
1016 1902787 NEMESGULÁCS
1017 1921759 NEMESSZALÓK
1018 1417561 NEMESVID
1019 1715006 NÉMETKÉR
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1020 1133826 NESZMÉLY
1021 1209797 NÉZSA
1022 1410959 NIKLA
1023 1204358 NÓGRÁD
1024 1232300 NÓGRÁDKÖVESD
1025 1229832 NÓGRÁDMARCAL
1026 1212131 NÓGRÁDMEGYER
1027 1219497 NÓGRÁDSIPEK
1028 1227340 NÓGRÁDSZAKÁL
1029 1914757 NOSZLOP
1030 1018810 NOSZVAJ
1031 2003355 NOVA
1032 1029276 NOVAJ
1033 0527191 NOVAJIDRÁNY
1034 1229425 NÕTINCS
1035 1929009 NYÁRÁD
1036 1323038 NYÁREGYHÁZA
1037 0323056 NYÁRLÕRINC
1038 1320066 NYÁRSAPÁT
1039 0932294 NYÍRÁBRÁNY
1040 0914003 NYÍRACSÁD
1041 1924004 NYÍRD
1042 0906187 NYÍRADONY
1043 1514845 NYÍRBÁTOR
1044 1515802 NYÍRBÉLTEK
1045 1531158 NYÍRBOGÁT
1046 1528802 NYÍRBOGDÁNY
1047 1507904 NYÍRCSAHOLY
1048 1525973 NYÍRCSÁSZÁRI
1049 1528440 NYÍRGELSE
1050 1509238 NYÍRGYULAJ
1051 1514696 NYÍRIBRONY
1052 1531477 NYÍRJÁKÓ
1053 1518290 NYÍRKÁRÁSZ
1054 1532452 NYÍRKÁTA
1055 1525928 NYÍRKÉRCS
1056 1511095 NYÍRLÖVÕ
1057 1511271 NYÍRLUGOS
1058 1512274 NYÍRMADA
1059 0932382 NYÍRMÁRTONFALVA
1060 1523269 NYÍRMEGGYES
1061 1526365 NYÍRMIHÁLYDI
1062 1510807 NYÍRPARASZNYA
1063 1533145 NYÍRPAZONY
1064 1503878 NYÍRPILIS
1065 1528060 NYÍRTASS
1066 1513550 NYÍRTELEK
1067 1509256 NYÍRTÉT
1068 1512098 NYÍRTURA
1069 1516522 NYÍRVASVÁRI
1070 0504215 NYOMÁR
1071 0812955 NYÚL
1072 1304075 ÓCSA
1073 1522284 ÓFEHÉRTÓ
1074 2027775 ÓHID
1075 0419257 OKÁNY
1076 1926514 OLASZFALU

Sorszám KSH szám Település neve

1077 0531778 OLASZLISZKA
1078 0221704 OLD
1079 0522628 ÓNOD
1080 1527924 ÓPÁLYI
1081 0612797 ÓPUSZTASZER
1082 0316276 ORDAS
1083 0211730 ORFÛ
1084 0534069 ORMOSBÁNYA
1085 0815121 OSLI
1086 1832629 OSTFFYASSZONYFA
1087 1027216 OSTOROS
1088 1419770 OSZTOPÁN
1089 0514492 ÓZD
1090 1705661 OZORA
1091 1708961 ÕCSÉNY
1092 1628006 ÖCSÖD
1093 1531769 ÖKÖRITÓFÜLPÖS
1094 1526550 ÖMBÖLY
1095 1509025 ÕR
1096 1308545 ÕRBOTTYÁN
1097 0308679 ÖREGCSERTÕ
1098 1407056 ÖREGLAK
1099 1203249 ÕRHALOM
1100 1810630 ÕRISZENTPÉTER
1101 1629382 ÖRMÉNYES
1102 1924068 ÕSI
1103 1925450 ÖSKÜ
1104 0802635 ÖTTEVÉNY
1105 0631079 ÖTTÖMÖS
1106 1432115 ÖTVÖSKÓNYI
1107 0515893 PACIN
1108 2031741 PACSA
1109 0318670 PÁHI
1110 2029160 PÁKA
1111 2024271 PAKOD
1112 0725751 PÁKOZD
1113 1709371 PÁLFA
1114 0512362 PÁLHÁZA
1115 0819637 PÁLI
1116 1434041 PÁLMAJOR
1117 0302705 PÁLMONOSTORA
1118 0210135 PALOTABOZSOK
1119 1205883 PALOTÁS
1120 1322248 PÁND
1121 1823108 PANKASZ
1122 0824305 PANNONHALMA
1123 1527748 PAP
1124 1911855 PÁPAKOVÁCSI
1125 1931255 PÁPATESZÉR
1126 1907348 PAPKESZI
1127 1531972 PASZAB
1128 1207409 PÁSZTÓ
1129 1207199 PATAK
1130 0728848 PÁTKA
1131 1512186 PÁTROHA
1132 1523685 PÁTYOD
1133 0721786 PÁZMÁND
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1134 0812715 PÁZMÁNDFALU
1135 1814988 PECÖL
1136 1922451 PÉCSELY
1137 0216115 PELLÉRD
1138 1019567 PÉLY
1139 1318689 PENC
1140 1517084 PENÉSZLEK
1141 1532692 PENYIGE
1142 0815529 PÉR
1143 0524420 PERE
1144 0823773 PERESZTEG
1145 0719354 PERKÁTA
1146 0533419 PERKUPA
1147 1304181 PERÕCSÉNY
1148 1321847 PÉTERI
1149 1012070 PÉTERVÁSÁRA
1150 1517224 PETNEHÁZA
1151 1211590 PILINY
1152 1121874 PILISCSÉV
1153 1334148 PILISJÁSZFALU
1154 1114669 PILISMARÓT
1155 1305290 PILISSZÁNTÓ
1156 1318731 PILISSZENTKERESZT
1157 1308457 PILISSZENTLÁSZLÓ
1158 1719585 PINCEHELY
1159 1503391 PIRICSE
1160 0315398 PIRTÓ
1161 0606284 PITVAROS
1162 0911837 POCSAJ
1163 1511244 PÓCSPETRI
1164 0217242 POGÁNY
1165 2021050 PÓKASZEPETK
1166 1517215 PORCSALMA
1167 1022196 POROSZLÓ
1168 1923515 PORVA
1169 2009867 PÖLÖSKE
1170 1733570 PÖRBÖLY
1171 0521272 PRÜGY
1172 1513860 PUSZTADOBOS
1173 0405397 PUSZTAFÖLDVÁR
1174 1719938 PUSZTAHENCSE
1175 1419026 PUSZTAKOVÁCSI
1176 2006530 PUSZTAMAGYARÓD
1177 0606354 PUSZTAMÉRGES
1178 1615246 PUSZTAMONOSTOR
1179 0419594 PUSZTAOTTLAKA
1180 0729018 PUSZTASZABOLCS
1181 2026639 PUSZTASZENTLÁSZLÓ
1182 0628592 PUSZTASZER
1183 1323083 PUSZTAVACS
1184 0527410 PUTNOK
1185 0812964 PÜSKI
1186 1321388 PÜSPÖKHATVAN
1187 0910162 PÜSPÖKLADÁNY
1188 1807278 PÜSPÖKMOLNÁRI
1189 1304303 PÜSPÖKSZILÁGY
1190 0804792 RÁBACSANAK

Sorszám KSH szám Település neve

1191 0833701 RÁBACSÉCSÉNY
1192 1826736 RÁBAGYARMAT
1193 1803197 RÁBAHIDVÉG
1194 0814793 RÁBAKECÖL
1195 0825335 RÁBAPATONA
1196 1826073 RÁBAPATY
1197 0824721 RÁBAPORDÁNY
1198 0815273 RÁBASZENTANDRÁS
1199 0833710 RÁBASZENTMIHÁLY
1200 0709900 RÁCALMÁS
1201 0702015 RÁCKERESZTÚR
1202 1302370 RÁD
1203 0521193 RADOSTYÁN
1204 0506053 RAGÁLY
1205 0826587 RAJKA
1206 0529717 RAKACA
1207 0516133 RAKACASZEND
1208 1514739 RAKAMAZ
1209 1614207 RÁKÓCZIFALVA
1210 1612423 RÁKÓCZIÚJFALU
1211 1531857 RAMOCSAHÁZA
1212 0531909 RÁSONYSÁPBERENCS
1213 0512469 RÁTKA
1214 1823861 RÁTÓT
1215 0821801 RAVAZD
1216 1009609 RECSK
1217 1130012 RÉDE
1218 2031592 RÉDICS
1219 1715459 REGÖLY
1220 0326310 RÉM
1221 0531884 RÉPÁSHUTA
1222 0814438 RÉPCESZEMERE
1223 0807746 RÉPCEVIS
1224 0833969 RÉTALAP
1225 1521573 RÉTKÖZBERENCS
1226 1223825 RÉTSÁG
1227 1905625 RÉVFÜLÖP
1228 0509317 RÉVLEÁNYVÁR
1229 2023898 REZI
1230 0519220 RICSE
1231 1228884 RIMÓC
1232 1426754 RINYASZENTKIRÁLY
1233 1524581 ROHOD
1234 0817507 ROMÁND
1235 1212195 ROMHÁNY
1236 0204516 RÓZSAFA
1237 1517428 ROZSÁLY
1238 0613161 RÖSZKE
1239 0523029 RUDABÁNYA
1240 0534120 RUDOLFTELEP
1241 1810597 RUM
1242 0603966 RÚZSA
1243 1414942 SÁGVÁR
1244 0527331 SAJÓECSEG
1245 0503081 SAJÓHIDVÉG
1246 0514313 SAJÓKAZA
1247 0526949 SAJÓKERESZTÚR
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1248 0511332 SAJÓNÉMETI
1249 0516638 SAJÓPETRI
1250 0523782 SAJÓPÜSPÖKI
1251 0530340 SAJÓSZÖGED
1252 0520738 SAJÓVÁMOS
1253 0527757 SAJÓVELEZD
1254 2027720 SALOMVÁR
1255 0504729 SÁLY
1256 0631705 SÁNDORFALVA
1257 0926116 SÁP
1258 0925007 SÁRÁND
1259 0723694 SÁRBOGÁRD
1260 0702723 SÁREGRES
1261 2008101 SÁRHIDA
1262 1126903 SÁRISÁP
1263 0425168 SARKADKERESZTÚR
1264 0731802 SÁRKERESZTES
1265 0725344 SÁRKERESZTÚR
1266 2014906 SÁRMELLÉK
1267 0725140 SÁROSD
1268 0527474 SÁROSPATAK
1269 1704747 SÁRPILIS
1270 0923940 SÁRRÉTUDVARI
1271 0731538 SÁRSZENTÁGOTA
1272 1720817 SÁRSZENTLÕRINC
1273 0711776 SÁRSZENTMIHÁLY
1274 1007180 SARUD
1275 0232160 SÁSD
1276 0502875 SÁTA
1277 0505120 SÁTORALJAÚJHELY
1278 0233482 SÁTORHELY
1279 1402051 SÁVOLY
1280 1427368 SEGESD
1281 0228741 SELLYE
1282 0525380 SELYEB
1283 0523755 SEMJÉN
1284 1504491 SÉNYÕ
1285 0532531 SERÉNYFALVA
1286 0205519 SIKLÓS
1287 1725645 SIÓAGÁRD
1288 1008527 SIROK
1289 1830748 SITKE
1290 0812627 SOKORÓPÁTKA
1291 0318218 SOLTSZENTIMRE
1292 0223472 SOMBEREK
1293 1925779 SOMLÓSZÕLÕS
1294 1926569 SOMLÓVÁSÁRHELY
1295 0223807 SOMOGYAPÁTI
1296 1418078 SOMOGYFAJSZ
1297 1420330 SOMOGYGESZTI
1298 0229142 SOMOGYHÁRSÁGY
1299 1428963 SOMOGYJÁD
1300 1412876 SOMOGYMEGGYES
1301 1415626 SOMOGYSÁMSON
1302 1428723 SOMOGYSÁRD
1303 1418546 SOMOGYSZOB
1304 1404853 SOMOGYUDVARHELY

Sorszám KSH szám Település neve

1305 1421856 SOMOGYVÁMOS
1306 1419442 SOMOGYVÁR
1307 1807171 SORKIFALUD
1308 2006567 SORMÁS
1309 1829692 SOROKPOLÁNY
1310 1214881 SÓSHARTYÁN
1311 0513268 SÓSTÓFALVA
1312 1822983 SÓTONY
1313 2019080 SÖJTÖR
1314 1824800 SÖPTE
1315 0714951 SUKORÓ
1316 1131990 SÚR
1317 2002404 SURD
1318 0321245 SÜKÖSD
1319 1321713 SÜLYSÁP
1320 1925593 SÜMEG
1321 2021397 SÜMEGCSEHI
1322 1108688 SÜTTÕ
1323 0728705 SZABADBATTYÁN
1324 0718740 SZABADHIDVÉG
1325 0431325 SZABADKÍGYÓS
1326 0215079 SZABADSZENTKIRÁLY
1327 1428574 SZABÁS
1328 1519169 SZABOLCS
1329 1522053 SZABOLCSBÁKA
1330 1503586 SZABOLCSVERESMART
1331 0208475 SZAJK
1332 1605874 SZAJOL
1333 0503805 SZAKÁLD
1334 1704464 SZAKÁLY
1335 1710083 SZAKCS
1336 0319530 SZAKMÁR
1337 1504774 SZAKOLY
1338 0811369 SZAKONY
1339 1133516 SZÁKSZEND
1340 0222257 SZALÁNTA
1341 0531015 SZALASZEND
1342 0209007 SZALATNAK
1343 0319947 SZALKSZENTMÁRTON
1344 0516753 SZALONNA
1345 1516300 SZAMOSKÉR
1346 1510436 SZAMOSSÁLYI
1347 1513046 SZAMOSSZEG
1348 1530085 SZAMOSTATÁRFALVA
1349 1213754 SZANDA
1350 0808536 SZANY
1351 1916489 SZÁPÁR
1352 0719549 SZÁR
1353 0815714 SZÁRFÖLD
1354 1133491 SZÁRLIGET
1355 1605777 SZÁSZBEREK
1356 1531237 SZATMÁRCSEKE
1357 1215325 SZÁTOK
1358 1206628 SZÉCSÉNY
1359 1233011 SZÉCSÉNYFELFALU
1360 0205607 SZEDERKÉNY
1361 1716814 SZEDRES
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1362 0533817 SZEGI
1363 0531510 SZEGILONG
1364 0632489 SZEGVÁR
1365 1531088 SZÉKELY
1366 0612265 SZÉKKUTAS
1367 1833172 SZELESTE
1368 1620428 SZELEVÉNY
1369 0509830 SZEMERE
1370 1204507 SZENDEHELY
1371 0508077 SZENDRÕ
1372 0527456 SZENDRÕLÁD
1373 1415103 SZENNA
1374 1425706 SZENTBALÁZS
1375 0232009 SZENTDÉNES
1376 1013231 SZENTDOMONKOS
1377 1315440 SZENTENDRE
1378 1907922 SZENTGÁL
1379 2018652 SZENTGYÖRGYVÖLGY
1380 0522169 SZENTISTVÁN
1381 1916267 SZENTKIRÁLYSZABADJA
1382 0216355 SZENTLÁSZLÓ
1383 0215866 SZENTLÕRINC
1384 1328653 SZENTMÁRTONKÁTA
1385 1821254 SZENTPÉTERFA
1386 0919099 SZENTPÉTERSZEG
1387 2011165 SZENTPÉTERÚR
1388 2007700 SZEPETNEK
1389 0328820 SZEREMLE
1390 0530739 SZERENCS
1391 0933437 SZEREP
1392 1326259 SZIGETBECSE
1393 1315185 SZIGETSZENTMÁRTON
1394 1322114 SZIGETÚJFALU
1395 1924891 SZIGLIGET
1396 0819266 SZIL
1397 0803364 SZILSÁRKÁNY
1398 1005643 SZILVÁSVÁRAD
1399 0520871 SZIN
1400 1221634 SZIRÁK
1401 1324916 SZOB
1402 1306947 SZOKOLYA
1403 1122619 SZOMÓD
1404 0518892 SZOMOLYA
1405 1121421 SZOMOR
1406 1312690 SZÕD
1407 1328866 SZÕDLIGET
1408 1411101 SZÕLÕSGYÖRÖK
1409 1228194 SZUHA
1410 0511110 SZUHAKÁLLÓ
1411 0524606 SZUHOGY
1412 1410986 SZULOK
1413 1219044 SZURDOKPÜSPÖKI
1414 1009982 SZÜCSI
1415 1408590 TAB
1416 0714465 TABAJD
1417 0325432 TABDI
1418 0729267 TÁC

Sorszám KSH szám Település neve

1419 1913125 TAKÁCSI
1420 0503708 TAKTABÁJ
1421 0518245 TAKTAHARKÁNY
1422 0528787 TAKTAKENÉZ
1423 0503133 TAKTASZADA
1424 0512210 TÁLLYA
1425 0814261 TÁP
1426 1315015 TÁPIÓBICSKE
1427 1309405 TÁPIÓSÁG
1428 1314146 TÁPIÓSZELE
1429 1832045 TÁPLÁNSZENTKERESZT
1430 0821971 TÁPSZENTMIKLÓS
1431 1232896 TAR
1432 1416735 TARANY
1433 0521740 TARCAL
1434 0508165 TARD
1435 0514784 TARDONA
1436 1130225 TARDOS
1437 0433075 TARHOS
1438 1118935 TARJÁN
1439 1120987 TÁRKÁNY
1440 1032966 TARNABOD
1441 1013240 TARNALELESZ
1442 1023348 TARNAMÉRA
1443 1014128 TARNAÖRS
1444 1016160 TARNASZENTMIKLÓS
1445 1017163 TARNAZSADÁNY
1446 1304154 TÁRNOK
1447 1504312 TARPA
1448 0320525 TASS
1449 1404932 TASZÁR
1450 1108758 TÁT
1451 0314544 TATAHÁZA
1452 1327386 TATÁRSZENTGYÖRGY
1453 0324998 TÁZLÁR
1454 0923214 TÉGLÁS
1455 1829568 TELEKES
1456 0412681 TELEKGERENDÁS
1457 0513763 TELKIBÁNYA
1458 1706901 TENGELIC
1459 1432416 TENGÕD
1460 1014076 TENK
1461 0811457 TÉNYÕ
1462 0931042 TÉPE
1463 1533358 TEREM
1464 1204844 TERÉNY
1465 1224174 TERESKE
1466 1920570 TÉS
1467 0919691 TETÉTLEN
1468 1731459 TEVEL
1469 0530447 TIBOLDDARÓC
1470 1508952 TIBORSZÁLLÁS
1471 1930465 TIHANY
1472 1524475 TIMÁR
1473 1307108 TINNYE
1474 1509423 TISZAADONY
1475 0324545 TISZAALPÁR
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Sorszám KSH szám Település neve

1476 0502291 TISZABÁBOLNA
1477 1517817 TISZABECS
1478 1503850 TISZABERCEL
1479 1520172 TISZABEZDÉD
1480 1610773 TISZABÕ
1481 1622770 TISZABURA
1482 0915644 TISZACSEGE
1483 0529133 TISZACSERMELY
1484 1506433 TISZADADA
1485 1616230 TISZADERZS
1486 1512593 TISZADOB
1487 1509113 TISZAESZLÁR
1488 1613815 TISZAFÖLDVÁR
1489 1629726 TISZAFÜRED
1490 1630304 TISZAGYENDA
1491 0930845 TISZAGYULAHÁZA
1492 1628699 TISZAIGAR
1493 1629346 TISZAJENÕ
1494 1508554 TISZAKANYÁR
1495 0513976 TISZAKARÁD
1496 1504446 TISZAKERECSENY
1497 0513888 TISZAKESZI
1498 1508794 TISZAKÓRÓD
1499 1630386 TISZAKÜRT
1500 0519381 TISZALADÁNY
1501 1523524 TISZALÖK
1502 0528398 TISZALÚC
1503 1527252 TISZANAGYFALU
1504 1007083 TISZANÁNA
1505 1615787 TISZAÖRS
1506 0508633 TISZAPALKONYA
1507 1603373 TISZAPÜSPÖKI
1508 1510205 TISZARÁD
1509 1620181 TISZAROFF
1510 1621494 TISZASAS
1511 1617695 TISZASÜLY
1512 1513541 TISZASZALKA
1513 1622789 TISZASZENTIMRE
1514 1527544 TISZASZENTMÁRTON
1515 0616966 TISZASZIGET
1516 1607852 TISZASZÕLÕS
1517 0530377 TISZATARJÁN
1518 1514447 TISZATELEK
1519 1609627 TISZATENYÕ
1520 0314094 TISZAUG
1521 1631866 TISZAVÁRKONY
1522 1507597 TISZAVASVÁRI
1523 1527261 TISZTABEREK
1524 1321467 TÓALMÁS
1525 0518306 TOKAJ
1526 1114155 TOKOD
1527 1134023 TOKODALTÁRÓ
1528 0528051 TOLCSVA
1529 1206381 TOLMÁCS
1530 1725274 TOLNA
1531 1711031 TOLNANÉMEDI
1532 1609557 TOMAJMONOSTORA

Sorszám KSH szám Település neve

1533 0721005 TORDAS
1534 0518801 TORNANÁDASKA
1535 2032638 TORNYISZENTMIKLÓS
1536 1516957 TORNYOSPÁLCA
1537 1829878 TORONY
1538 1607490 TÓSZEG
1539 0416434 TÓTKOMLÓS
1540 2016382 TÓTSZENTMÁRTON
1541 1902714 TÓTVÁZSONY
1542 0816674 TÖLTÉSTAVA
1543 0625900 TÖMÖRKÉNY
1544 1420093 TÖRÖKKOPPÁNY
1545 1627313 TÖRÖKSZENTMIKLÓS
1546 1322008 TÖRTEL
1547 1513213 TUNYOGMATOLCS
1548 1513602 TÚRISTVÁNDI
1549 1508998 TÚRRICSE
1550 1509919 TUZSÉR
1551 2012609 TÜRJE
1552 1904631 TÜSKEVÁR
1553 1531398 TYUKOD
1554 1924767 UGOD
1555 0512487 ÚJCSANÁLOS
1556 1533659 ÚJDOMBRÁD
1557 1526611 ÚJFEHÉRTÓ
1558 0923393 ÚJIRÁZ
1559 1510117 ÚJKENÉZ
1560 0819673 ÚJKÉR
1561 0402352 ÚJKÍGYÓS
1562 1319682 ÚJLENGYEL
1563 0920419 ÚJLÉTA
1564 0206062 ÚJPETRE
1565 0831839 ÚJRÓNAFÕ
1566 1615291 ÚJSZÁSZ
1567 0614924 ÚJSZENTIVÁN
1568 0932568 ÚJSZENTMARGITA
1569 1317808 ÚJSZILVÁS
1570 0911925 ÚJTIKOS
1571 2032197 ÚJUDVAR
1572 1923010 UKK
1573 0820792 UND
1574 1127632 ÚNY
1575 1528981 URA
1576 1821537 URAIÚJFALU
1577 0717622 ÚRHIDA
1578 1920853 ÚRKÚT
1579 0316294 USZÓD
1580 0621412 ÜLLÉS
1581 1305917 VÁCDUKA
1582 1330331 VÁCEGRES
1583 1319886 VÁCHARTYÁN
1584 1317668 VÁCRÁTÓT
1585 1309104 VÁCSZENTLÁSZLÓ
1586 0507223 VADNA
1587 0802237 VÁG
1588 1518591 VAJA
1589 0530003 VAJDÁCSKA
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Sorszám KSH szám Település neve

1590 0228538 VAJSZLÓ
1591 0705829 VÁL
1592 1317598 VALKÓ
1593 1506938 VÁLLAJ
1594 1527322 VÁMOSATYA
1595 1014580 VÁMOSGYÖRK
1596 1310737 VÁMOSMIKOLA
1597 0908989 VÁMOSPÉRCS
1598 0515149 VÁMOSÚJFALU
1599 0812405 VÁMOSSZABADI
1600 0916762 VÁNCSOD
1601 1230915 VANYARC
1602 1921777 VANYOLA
1603 1027012 VÁRASZÓ
1604 0521810 VARBÓ
1605 1709414 VÁRDOMB
1606 1907065 VÁROSLÕD
1607 1229498 VARSÁNY
1608 2014182 VÁRVÖLGY
1609 1322585 VASAD
1610 1802884 VASALJA
1611 0224952 VÁSÁROSBÉC
1612 1527100 VASMEGYER
1613 1825982 VASSURÁNY
1614 1829373 VASSZÉCSENY
1615 1804695 VASVÁR
1616 1926648 VASZAR
1617 1802246 VÁT
1618 0431228 VÉGEGYHÁZA
1619 0220279 VÉMÉND
1620 0703498 VEREB
1621 1333729 VERÕCE
1622 1322488 VERSEG
1623 0219725 VERSEND
1624 0702750 VÉRTESACSA
1625 0713897 VÉRTESBOGLÁR
1626 1132586 VÉRTESKETHELY
1627 1115282 VÉRTESSOMLÓ
1628 1129629 VÉRTESTOLNA
1629 1131264 VÉRTESSZÕLÕS
1630 1408183 VÉSE
1631 0804589 VESZKÉNY
1632 0822691 VESZPRÉMVARSÁNY
1633 1621157 VEZSENY
1634 0511581 VILMÁNY
1635 1915705 VILONYA
1636 1419017 VISNYE
1637 0505096 VISS
1638 1807940 VISZÁK
1639 1003513 VISZNEK
1640 0825797 VITNYÉD
1641 1210320 VIZSLÁS
1642 0521087 VIZSOLY
1643 1429780 VÍZVÁR
1644 0205892 VOKÁNY
1645 2012919 VONYARCVASHEGY
1646 1803142 VÖNÖCK

Sorszám KSH szám Település neve

1647 0503063 ZÁDORFALVA
1648 1614836 ZAGYVARÉKAS
1649 1021722 ZAGYVASZÁNTÓ
1650 1516203 ZÁHONY
1651 1414623 ZÁKÁNY
1652 0605546 ZÁKÁNYSZÉK
1653 2017400 ZALAAPÁTI
1654 2007579 ZALABAKSA
1655 2024280 ZALABÉR
1656 2004002 ZALACSÁNY
1657 1912654 ZALAHALÁP
1658 2010348 ZALAKOMÁR
1659 2030313 ZALALÖVÕ
1660 2022947 ZALASZABAR
1661 2033288 ZALASZÁNTÓ
1662 2018564 ZALASZENTBALÁZS
1663 2032522 ZALASZENTGRÓT
1664 2002608 ZALASZENTIVÁN
1665 2007232 ZALASZENTLÁSZLÓ
1666 2018449 ZALASZENTMIHÁLY
1667 0225122 ZALÁTA
1668 2029683 ZALATÁRNOK
1669 2013736 ZALAVÁR
1670 0730243 ZÁMOLY
1671 1920826 ZÁNKA
1672 0531608 ZEMPLÉNAGÁRD
1673 0215848 ZENGÕVÁRKONY
1674 0519275 ZILIZ
1675 0406257 ZSADÁNY
1676 0904817 ZSÁKA
1677 1322035 ZSÁMBOK
1678 0519105 ZUBOGY
1679 734342 DARUSZENTMIKLÓS

5. számú melléklet
a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 0717376 ABA
2 1024554 ABASÁR
3 0811882 ABDA
4 0521032 ALSÓZSOLCA
5 0310719 BÁCSALMÁS
6 1922327 BADACSONYTOMAJ
7 1309131 BAG
8 1905838 BALATONALMÁDI
9 1433853 BALATONBOGLÁR
10 1407117 BALATONFÖLDVÁR
11 1433862 BALATONLELLE
12 1424907 BALATONSZÁRSZÓ
13 1903559 BALATONVILÁGOS
14 0707047 BARACS
15 1108624 BÁRSONYOS
16 2023144 BECSEHELY
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Sorszám KSH szám Település neve

17 1202389 BERCEL
18 1933127 BERHIDA
19 1611305 BESENYSZÖG
20 1107311 BOKOD
21 0608192 BORDÁNY
22 1426532 BÖHÖNYE
23 1332027 BUGYI
24 1320640 CEGLÉDBERCEL
25 0720002 CSÁKVÁR
26 0310472 CSÁSZÁRTÖLTÉS
27 1306822 CSOBÁNKA
28 0426709 CSORVÁS
29 1331811 DÁNSZENTMIKLÓS
30 1318397 DÁNY
31 0424819 DÉVAVÁNYA
32. 1932276 DEVECSER
33 1329647 DÖMSÖD
34 1325362 DUNABOGDÁNY
35 1731501 DUNAFÖLDVÁR
36 0307861 DUNAPATAJ
37 1320534 DUNAVARSÁNY
38 0914614 EBES
39 1024758 EGERSZALÓK
40 0432957 ELEK
41 0311864 ÉRSEKCSANÁD
42 0333589 ÉRSEKHALMA
43 0702316 ETYEK
44 1616647 FEGYVERNEK
45 0302954 FELSÕSZENTIVÁN
46 1016328 FELSÕTÁRKÁNY
47 0502848 FELSÕZSOLCA
48 0812414 FERTÕRÁKOS
49 0815343 FERTÕSZENTMIKLÓS
50 1414632 FONYÓD
51 0633020 FORRÁSKÚT
52 0412256 FÜZESGYARMAT
53 0710296 GÁRDONY
54 2023302 GYENESDIÁS
55 1730289 GYÖNK
56 0813198 GYÕRLADAMÉR
57 0815228 GYÕRZÁMOLY
58 1507676 GYULAHÁZA
59 0912803 HAJDÚDOROG
60 1309690 HALÁSZTELEK
61 1907898 HALIMBA
62 0221528 HARKÁNY
63 0318458 HARTA
64 0531200 HERNÁDNÉMETI
65 0206798 HIDAS
66 1927818 HOMOKBÖDÖGE
67 0230836 HOSSZÚHETÉNY
68 1307807 ISASZEG
69 0713462 IVÁNCSA

Sorszám KSH szám Település neve

70 0321999 IZSÁK
71 0317923 JAKABSZÁLLÁS
72 0309469 JÁNOSHALMA
73 1811679 JÁNOSHÁZA
74 0829221 JÁNOSSOMORJA
75 1630711 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY
76 1622202 JÁSZAPÁTI
77 1622105 JÁSZÁROKSZÁLLÁS
78 1613514 JÁSZSZENTANDRÁS
79 0721926 KÁPOLNÁSNYÉK
80 1418227 KAPOSMÉRÕ
81 1221041 KARANCSLAPUJTÕ
82 0422752 KASZAPER
83 1228389 KAZÁR
84 0319789 KECEL
85 1028079 KERECSEND
86 0322530 KEREKEGYHÁZA
87 1334166 KEREPES
88 1411174 KÉTHELY
89 0728990 KISLÁNG
90 1329850 KISOROSZI
91 1334157 KISTARCSA
92 1331361 KÓKA
93 0410287 KONDOROS
94 0811262 KÓNY
95 1130553 KÖRNYE
96 0412900 KÖRÖSTARCSA
97 0734209 KULCS
98 0328130 KUNSZENTMIKLÓS
99 0707506 LAJOSKOMÁROM
100 0233330 LÁNYCSÓK
101 1414863 LÁTRÁNY
102 1330809 LEÁNYFALU
103 1426675 LENGYELTÓTI
104 0323357 MADARAS
105 1310922 MAGLÓD
106 0206813 MÁGOCS
107 1310755 MAJOSHÁZA
108 1922220 MARCALTÕ
109 1014872 MÁTRADERECSKE
110 0213444 MECSEKNÁDASD
111 0717552 MEZÕFALVA
112 1317783 MOGYORÓD
113 0833677 MOSONSZENTMIKLÓS
114 1309991 NAGYKOVÁCSI
115 1714030 NAGYMÁNYOK
116 2014979 NAGYRÉCSE
117 1323409 NAGYTARCSA
118 0332540 NEMESNÁDUDVAR
119 1208387 NÓGRÁDSÁP
120 0512885 NYÉKLÁDHÁZA
121 1115352 NYERGESÚJFALU
122 0522558 ONGA
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Sorszám KSH szám Település neve

123 1416823 ORDACSEHI
124 0316939 ORGOVÁNY
125 1305281 ÖRKÉNY
126 0427438 ÖRMÉNYKÚT
127 1007436 PARÁD
128 0526745 PARASZNYA
129 0210825 PÉCSVÁRAD
130 1328185 PERBÁL
131 1033686 PETÕFIBÁNYA
132 1309821 PILIS
133 1307144 PILISCSABA
134 0923117 POLGÁR
135 0717525 POLGÁRDI
136 0815422 RÁBATAMÁSI
137 1317260 RÁCKEVE
138 1027650 RÓZSASZENTMÁRTON
139 1212520 SÁGÚJFALU
140 0527173 SAJÓLÁD
141 0720206 SEREGÉLYES
142 1720783 SIMONTORNYA
143 0329115 SOLT
144 0319983 SOLTVADKERT
145 0733321 SOPONYA
146 1306840 SÓSKÚT
147 0325061 SZABADSZÁLLÁS
148 0233765 SZÁSZVÁR
149 0612007 SZATYMAZ
150 0203018 SZEBÉNY
151 0321120 SZENTKIRÁLY
152 1307542 SZENTLÕRINCKÁTA
153 1307870 SZIGETCSÉP
154 1326213 SZIGETMONOSTOR
155 1011013 SZIHALOM
156 0509496 SZIRMABESENYÕ
157 1308332 TÁBORFALVA
158 1331963 TAHITÓTFALU
159 1330720 TAKSONY
160 1317303 TÁPIÓGYÖRGYE
161 1331796 TÁPIÓSZECSÕ
162 1314571 TÁPIÓSZENTMÁRTON
163 1302769 TÁPIÓSZÕLÕS
164 2008828 TESKÁND
165 0819035 TÉT
166 0328486 TOMPA
167 2025113 TÓTSZERDAHELY
168 1329823 TÖKÖL
169 1309593 TURA
170 1328644 URI
171 1311934 ÜRÖM
172 1117251 VÁRGESZTES
173 0202264 VÁSÁROSDOMBÓ
174 0328343 VASKÚT
175 0725016 VELENCE

Sorszám KSH szám Település neve

176 1826426 VÉP
177 1024147 VERPELÉT
178 0429531 VÉSZTÕ
179 0228024 VILLANY
180 1406008 ZAMÁRDI
181 1314960 ZEBEGÉNY
182 1926499 ZIRC
183 1721625 ZOMBA
184 1325034 ZSÁMBÉK
185 0804622 ZSIRA
186 0617765 ZSOMBÓ

6. számú melléklet
a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 1327872 ABONY
2 1906673 AJKA
3 1331653 ALBERTIRSA
4 1921175 BALATONFÜRED
5 1902219 BALATONFÛZFÕ
6 1422822 BALATONSZEMES
7 0902918 BALMAZÚJVÁROS
8 0409760 BÉKÉS
9 0710481 BICSKE
10 1312052 BUDAKESZI
11 1311341 CEGLÉD
12 0605111 CSONGRÁD
13 1309247 DABAS
14 1008660 DEMJÉN
15 0827739 DUNAKILITI
16 1330988 ÉRD
17 1332610 FÓT
18 2008068 GELLÉNHÁZA
19 1325627 GYÁL
20 0433455 GYOMAENDRÕD
21 1329735 GYÖMRÕ
22 0405032 GYULA
23 0903045 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
24 0931097 HAJDÚSÁMSON
25 0905175 HAJDÚSZOBOSZLÓ
26 1022309 HATVAN
27 1303300 IKLAD
28 1426453 KADARKÚT
29 1604923 KARCAG
30 1617145 KENDERES
31 2018421 KESZTHELY
32 1117330 KISBÉR
33 0332434 KISKUNHALAS
34 1310816 KISKUNLACHÁZA
35 0324396 KISKUNMAJSA
36 0411615 KÖRÖSLADÁNY
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Sorszám KSH szám Település neve

37 0831626 KUNSZIGET
38 0317677 LAJOSMIZSE
39 1904552 LITER
40 1030401 LÕRINCI
41 1015796 LUDAS
42 0607357 MAKÓ
43 0716948 MÁTYÁSDOMB
44 0419628 MEZÕBERÉNY
45 1626286 MEZÕHÉK
46 1604260 MEZÕTÚR
47 1310551 MONOR
48 1319716 NAGYKÕRÖS
49 0218555 OLASZ
50 1931945 PAPA
51 1315024 PÁTY
52 1304057 PÉCEL
53 1329601 PILISBOROSJENÕ
54 1314340 PILISVÖRÖSVÁR
55 1306372 POMÁZ
56 0516054 SAJÓSZENTPÉTER
57 0428565 SARKAD
58 1321458 SZADA
59 0423870 SZARVAS
60 0421883 SZEGHALOM
61 0614456 SZENTES
62 1313277 SZIGETHALOM
63 0521351 SZIKSZÓ
64 1218786 SZÜGY
65 1724563 TAMÁSI
66 1929434 TAPOLCA
67 1120127 TATA
68 0330623 TISZAKÉCSKE
69 1628228 TÚRKEVE
70 1306293 ÚJHARTYÁN
71 1312894 ÜLLÕ
72 1911439 VÁRPALOTA
73 1518324 VÁSÁROSNAMÉNY

7. számú melléklet
a 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelethez

Sorszám KSH szám Település neve

1 0634245 ALGYÕ
2 1132346 ALMÁSFÜZITÕ
3 1323199 ALSÓNÉMEDI
4 1310108 ÁPORKA
5 1123852 ÁSZÁR
6 1119363 BÁBOLNA
7 0303522 BAJA
8 1502325 BAKTALÓRÁNTHÁZA
9 1903072 BALATONCSICSÓ

10 0415200 BÉKÉSCSABA
11 1528246 BEREGDARÓC

Sorszám KSH szám Település neve

12 0231927 BEREMEND
13 0534290 BERENTE
14 1308891 BIATORBÁGY
15 0233154 BOLY
16 0505306 BÕCS
17 1303407 BUDAJENÕ
18 1323463 BUDAKALÁSZ
19 1323278 BUDAÖRS
20 0113578 BUDAPEST
21 1802431 BÜK
22 0513596 BÜKKÁBRÁNY
23 2006132 CSAPI
24 0425502 CSÁRDASZÁLLÁS
25 0632285 CSENGELE
26 1322804 CSÖMÖR
27 0915130 DEBRECEN
28 1009201 DETK
29 1324013 DIÓSD
30 1110490 DOROG
31 1309584 DUNAHARASZTI
32 1318616 DUNAKESZI
33 0703115 DUNAÚJVÁROS
34 1020491 EGER
35 0723603 ERCSI
36 1125131 ESZTERGOM
37 0831440 FERTÕSZÉPLAK
38 1918193 GÓGÁNFA
39 1323649 GÖD
40 1332559 GÖDÖLLÕ
41 1106521 GYERMELY
42 1005236 GYÖNGYÖS
43 0825584 GYÕR
44 0922406 HAJDÚNÁNÁS
45 1011411 HALMAJUGRA
46 1333552 HERCEGHALOM
47 2003814 HÉVÍZ
48 0608314 HÓDMEZÕVÁSÁRHELY
49 1618209 JÁSZBERÉNY
50 1623339 JÁSZFÉNYSZARU
51 0902307 KABA
52 1420473 KAPOSVÁR
53 0412177 KARDOSKÚT
54 0326684 KECSKEMÉT
55 0309344 KISKÕRÖS
56 0320297 KISKUNFÉLEGYHÁZA
57 1105449 KOMÁROM
58 1115255 LÁBATLAN
59 0831194 LÖVÕ
60 1920437 MAGYARPOLÁNY
61 1016540 MARKAZ
62 1602626 MARTFÛ
63 0223959 MOHÁCS
64 0718485 MÓR
65 0804783 MOSONMAGYARÓVÁR
66 0828149 MOSONSZOLNOK
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Sorszám KSH szám Település neve

67 0909478 NAGYHEGYES
68 1122372 NAGYIGMÁND
69 1524785 NAGYKÁLLÓ
70 2030933 NAGYKANIZSA
71 0505245 NEMESBIKK
72 1902194 NEMESVÁMOS
73 1517206 NYÍREGYHÁZA
74 0423065 OROSHÁZA
75 1130766 OROSZLÁNY
76 1704862 PAKS
77 0219415 PÉCS
78 1934254 PÉTFÜRDÕ
79 0315431 PETÕFISZÁLLÁS
80 0822831 PETÕHÁZA
81 1311396 PILISSZENTIVÁN
82 0717774 PUSZTAVÁM
83 1315583 PUSZTAZÁMOR
84 1830881 RÉPCELAK
85 0503504 SAJÓBÁBONY
86 1225788 SALGÓTARJÁN
87 1821306 SÁRVÁR
88 1417631 SIÓFOK
89 1307384 SOLYMÁR
90 0808518 SOPRON
91 0829090 SOPRONHORPÁCS
92 0825724 SOPRONKÖVESD
93 0713259 SZABADEGYHÁZA
94 0311794 SZANK
95 1317312 SZÁZHALOMBATTA
96 0633367 SZEGED
97 0714827 SZÉKESFEHÉRVÁR
98 1722761 SZEKSZÁRD
99 1831583 SZENTGOTTHÁRD
100 1328954 SZIGETSZENTMIKLÓS
101 0226578 SZIGETVÁR
102 1627854 SZOLNOK
103 1803009 SZOMBATHELY
104 1534388 SZORGALMATOS
105 1118157 TATABÁNYA
106 1308280 TELKI
107 0528352 TISZAÚJVÁROS
108 2005342 TÓFEJ
109 1306859 TÖRÖKBÁLINT
110 1324934 VÁC
111 0310667 VÁROSFÖLD
112 0530076 VATTA
113 1326815 VECSÉS
114 1318342 VERESEGYHÁZ
115 1911767 VESZPRÉM
116 1328413 VISEGRÁD
117 1031246 VISONTA
118 2032054 ZALAEGERSZEG
119 2011785 ZALAKAROS
120 0734263 ZICHYÚJFALU
121 0315158 ZSANA
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Közlemény az Országos szakértõi névjegyzék közzétételérõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási
Közlöny XLIX. évfolyam 3. számában 2005. február 18-án, a 18. számában 2005. július 12-én, a 29. számában 2005. október 17-én, az L. évfolyam 6. számában
2006. március 13-án, a 18/I. számában 2006. július 17-én, valamint a 26. számában 2006. október 16-án megjelent Országos szakértõi névjegyzék kiegészítését.

Pósfai Péter s. k.,
OKÉV fõigazgatója

Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0001

Az Országos szakértõi névjegyzék kiegészítése

Sor-
szám

Név Szakterület Szakirány Lakcím Munkahely

1. Ablonczyné Vándor
Margit

óvodai nevelés 1188 Budapest, Nagykõrö-
si út 31/B

Halacska Református Óvoda
1221 Budapest, Törley
tér 3–4.

2. Ábrahám Károlyné szaktárgyi oktatás idegennyelv-oktatás (angol nyelv, orosz
nyelv)

1142 Budapest, Horváth
Boldizsár u. 16. I/3.

nyugdíjas

3. Ács Istvánné szaktárgyi oktatás magyar nyelv és irodalom 1045 Budapest, Virág
u. 18. VIII/43.

Szent Margit Gimnázium
1114 Budapest, Villányi
út 5–7.

4. Ágics Lászlóné nemzeti és etnikai kisebbségi ne-
velés és oktatás, tanügyigazgatás

horvát nemzetiségi óvodai nevelés, in-
tézményvezetés (óvoda), helyi nevelési
program

5091 Tószeg, Muskátli
út 2.

Provident Pénzügyi Zrt. 1054
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky
u. 42–46.

5. Agócs Mihályné térségi (kistérségi, megyei, régiós)
tervezés és fejlesztés, uniós (kö-
zösségi) pályázatírás és projektme-
nedzsment

7030 Paks, Domb u. 72. Ált. Iskola 7026 Madocsa,
Templom tér 7.

6. Albrecht Gyula szakoktatás-igazgatás 8073 Csákberény, István
u. 41.

Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 8000 Székesfehérvár,
Balatoni út 143.

7. Andrássy Ildikó sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, pedagógiai szakszol-
gáltatás

pszichopedagógia, gyógypedagógiai
konzultáció

1034 Budapest, Bécsi
út 92. III/56.

Fõvárosi 3. Sz. Tanulási Ké-
pességet Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ 1144 Budapest, Fü-
redi park 6.
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Sor-
szám

Név Szakterület Szakirány Lakcím Munkahely

8. Antal Jánosné hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, pedagógiai értékelés,
tanügyigazgatás

ált. iskola kezdõ szakasza, ált. iskola 3881 Abaújszántó, Rákóczi
út 38.

Ilosvai Selymes Péter Ált. Is-
kola és Mûvészeti Iskola
3881 Abaújszántó, Béke
út 15.

9. Antoni Andrea alapfokú mûvészetoktatás szín- és
bábmûvészeti ága (színjáték)

drámapedagógia, drámajáték, színjáték,
vers- és prózamondás, színházismeret,
mozgásgyakorlatok, beszédgyakorlatok

7700 Mohács, Kígyó
u. 7/A

Szederinda Általános és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Mohácsi Intéz-
ményegysége 7700 Mohács,
Szabadság u. 4–6.

10. Dr. Árgyelán Dánielné tantervi szakértõi tevékenység magyar nyelv és irodalom 8000 Székesfehérvár,
Pilinszky tér 4. I/6.

Teleki Blanka Gimnázium és
Ált. Iskola 8000 Székesfehér-
vár, Budai út 7.

11. Ariné Mór Zsuzsanna óvodai nevelés helyi nevelési program, fejlesztõ-diffe-
renciáló pedagógia

9700 Szombathely, Váci
Mihály u. 6. III/13.

Hétszínvirág Óvoda 9700
Szombathely, Bem József
u. 33.

12. Dr. Bábosik Zoltán pedagógiai értékelés 1029 Budapest, Ördögárok
u. 224.

BMGTE GTTK Mûszaki Pe-
dagógia Tanszék 1111 Buda-
pest, Egry József u. 1. E. ép.
4. em.

13. Bagi Mihály szakoktatás-igazgatás 1212 Budapest, Kolozsvári
u. 70.

Kossuth Lajos Kéttannyelvû
Fõvárosi Gyakorló Mûszaki
Középiskola 1211 Budapest,
Kossuth L. u. 12.

14. Baglyos Tiborné óvodai nevelés preventív pedagógia, korrektív pedagó-
gia

4400 Nyíregyháza, Kaleva-
la sétány 26. IV/17.

Kikelet Óvoda 4400 Nyír-
egyháza, Fazekas János
tér 25.

15. Dr. Bakonyi Anna óvodai nevelés, sajátos nevelési
igényû gyermekek óvodai nevelé-
se, integrált nevelés

helyi nevelési program, differenciáló pe-
dagógia, játékpedagógia, alternatív óvo-
dai programok (Montessori, Waldorf,
Freinet), az óvodás gyermek mérése

1077 Budapest, Wesselényi
u. 11. IV/25.

Budapesti Korai Fejlesztõ
Központ 1146 Budapest,
Csantavér köz 9–11.

16. Balangó László tanügyigazgatás pedagógiai program, oktatási társulás 2740 Abony, Radák Kata-
lin út 59/A

Kinizsi Pál Gimnázium és
Szakközépiskola 2740
Abony, Kossuth tér 18.

17. Balaskóné Hummel
Margit

pedagógiai szakpszichológia, szak-
tárgyi oktatás, tanügyigazgatás

iskolai oktatás, tanórán kívüli nevelés,
ének-zene, karvezetés

1157 Budapest, Páskom
park 4. V/30.

Belváros Lipótváros Gyer-
mekjóléti Szolgálat 1056 Bu-
dapest, Havas u. 2.

18. Baloghné Biró Mária szaktárgyi oktatás, tankönyv, tan-
eszköz

magyar nyelv és irodalom, dráma 7400 Kaposvár, Semmel-
weis u. 20.

Toldi Ltp-i Általános Iskola
és Gimnázium 7400 Kapos-
vár, Szondi u. 3.

19. Bankusné Hernádi
Ibolya

kollégiumi nevelés és oktatás 4324 Kállósemjén, Dózsa
Gy. u. 6.

Wesselényi Miklós Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 4400
Nyíregyháza, Dugonics
u. 10–12.
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Sor-
szám

Név Szakterület Szakirány Lakcím Munkahely

20. Baranyai Zoltánné alapfokú mûvészetoktatás képzõ-
és iparmûvészeti ága, mûvészeti
nevelés, tanügyigazgatás

rajz és vizuális nevelés (ált. iskola, kö-
zépiskola)

8263 Badacsonylábdihegy,
Római út 84.

Balatonfelvidéki Szín-Vonal
Képzõ- és Iparmûvészeti
Szakközépiskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
8258 Badacsonytomaj, Kert
út 14.

21. Baranyi Györgyné tanügyigazgatás ált. iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai
tevékenység tervezése, szervezése és
irányítása

5000 Szolnok, Várkonyi I.
tér 3 II/8.

nyugdíjas

22. Baróthy Zoltán pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

ének-zene 9023 Gyõr, Szigethy A.
út 61. X/28.

NYME Apáczai Csere János
Tanítóképzõ Fõiskolai Kara
9022 Gyõr, Liszt Ferenc
u. 42.

23. Bartáné Dr. Greguss
Lívia

szaktárgyi oktatás magyar nyelv és irodalom 8000 Székesfehérvár, Kele-
men Béla u. 11. I/8.

Ciszterci Szent István Gim-
názium 8000 Székesfehérvár,
Jókai u. 20.

24. Bártfainé Gellért Márta óvodai nevelés 3529 Miskolc, Szentgyörgy
u. 33. II/3.

Áfonyáskert Óvoda 3529
Miskolc, Áfonyás út 16.

25. Bartha Dénes iskolai testnevelés és sport, tan-
ügyigazgatás

testnevelés 4551 Nyíregyháza-Oros,
Csermely u. 20.

Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium 4400 Nyíregyhá-
za, Széchenyi u. 29–37.

26. Batáriné Tóth Irén pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

mérés és értékelés, magyar nyelv és iro-
dalom

3300 Eger, Bródy S. u. 6.
II/6.

Szilágyi Erzsébet Gimnázium
és Kollégium 3300 Eger,
Ifjúság út 2.

27. Becseiné Kemény
Ibolya

óvodai nevelés 1141 Budapest, Lipótvár
u. 31.

nyugdíjas

28. Benczes Gáborné óvodai nevelés 7636 Pécs, Visnya Ernõ
u. 12.

Anikó Utcai Óvoda 7632
Pécs, Anikó u. 3.

29. Benedekné Túróczi
Katalin

szaktárgyi oktatás informatika, számítástechnika 3535 Miskolc, Erdész
u. 20/A

Baross Gábor Közlekedési és
Postaforgalmi Szakközépis-
kola 3532 Miskolc, Rácz
Ádám u. 54–56.

30. Benke Béla szaktárgyi oktatás kémia (ált. iskola) 7537 Homokszentgyörgy,
Kossuth L. u. 67.

I. István Ált. Iskola és Óvoda
7537 Homokszentgyörgy,
Táncsics u. 2–4.

31. Bereczki Éva pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

angol nyelv 2100 Gödöllõ, Ambrus
köz 11. IV/13.

Petõfi Sándor Általános Isko-
la 2100 Gödöllõ, Munkácsy
M. út 1.

32. Béresné Majoros Ildikó sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

iskolaérettség, beiskolázás, differenciált
képességfejlesztés, részképesség-fejlesz-
tés

3780 Edelény, Menner
Adolf út 19.

Általános Iskola
3752 Szendrõ, Petõfi tér 1–3.

516
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4.szám



Sor-
szám

Név Szakterület Szakirány Lakcím Munkahely

33. Berger József pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, tanügyigazgatás

matematika, fizika, pedagógiai program 6500 Baja, Borz u. 2/A Türr István Gazdasági Szak-
középiskola 6500 Baja, Bács-
ka tér 1.

34. Berger Józsefné szaktárgyi oktatás biológia (egészségtan) 6500 Baja, Borz u. 2/A Jelky András Általános Mû-
velõdési Központ 6500 Baja,
Petõfi S. u. 1.

35. Berkó Judit pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

földrajz, pedagógiai program
(ált. iskola)

1144 Budapest, Füredi
park 7.

Centenáriumi Általános Isko-
la és Szakiskola 1165 Buda-
pest, Sasvár u. 101.

36. Bilku Rolandné pedagógiai értékelés környezeti nevelés, környezettan, erdei
iskola, projektpedagógia, ökoiskola

8194 Vilonya, Kossuth
Lajos u. 25.

Deák Ferenc Ált. Iskola Kör-
nyezetvédelmi Fejlesztõ és
Oktatóközpont 8200 Veszp-
rém, Aradi vértanúk útja 2.

37. Bíró Emese pedagógiai szakszolgáltatás pszichológia (gyógypedagógia) 1143 Budapest, Gizella
u. 17. II/2.

Fõvárosi 3. Sz. Tanulási Ké-
pességet Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ 1144 Budapest,
Füredi park 6.

38. Bocsok Józsefné pályaorientáció, szakmai elõkészí-
tõ ismeretek, szakmai alapozó,
szakmai orientáció, elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapo-
zó oktatás

gépészet, könnyûipar szakmacsoport 3070 Bátonyterenye,
Jó szerencsét út 17.

Fáy András Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium
3070 Bátonyterenye, Ózdi
út 39.

39. Bordi István pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

középfokú oktatás, matematika, infor-
matika

4024 Debrecen,
Wesselényi u. 39. I/6.

Tóth Árpád Gimnázium 4024
Debrecen, Szombathi István
u. 12.

40. Dr. Borsi Lõrinc szakoktatás-igazgatás, tanügyigaz-
gatás

intézményvezetés, pedagógiai program 8220 Balatonalmádi,
Apáczai u. 6.

041. Botárné Ferenczi Kinga óvodai nevelés 1054 Budapest, Bajcsy-Zs.
u. 56. I/5.

Bp. V. Ker. Belváros-Lipót-
város Önkormányzat Bástya
Óvoda 1056 Budapest, Bás-
tya u. 4–6.

42. Dr. Budai Éva szaktárgyi oktatás, tantervi szakér-
tõi tevékenység

magyar nyelv és irodalom, újságírás,
színház- és drámatörténet, állampolgári
ismeretek, helyi tanterv

1122 Budapest, Városma-
jor u. 27/B

Városmajori Gimnázium
1122 Budapest, Városmajor
u. 71.

43. Budai Mária óvodai nevelés 2030 Érd, Dráva u. 28. Kincses Óvoda 2030 Érd,
Béke tér 1.

44. Buttyán Sándor tanügyigazgatás 3100 Salgótarján, Fáy And-
rás körút 84. III/1.

nyugdíjas

45. Chytilné Velenczei
Zsuzsa

szakoktatás-igazgatás könnyûipar, ruházat 1185 Budapest, Rimaszom-
bat u. 15.

Szabómester Szakképzõ
Iskola 1089 Budapest, Elnök
u. 3.
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Sor-
szám

Név Szakterület Szakirány Lakcím Munkahely

46. Csala Istvánné
Dr. Ranschburg Ágnes

pedagógiai értékelés történelem, ember és társadalom mûvelt-
ségterület, intézmény pedagógiai értéke-
lése (ált. iskola, középiskola)

1132 Budapest, Csanády
u. 19. I/1.

M-ÉRTÉK Számítástechnikai
és Oktatási Szolgáltató Bt.
1132 Budapest, Csanády u.
19. I/1.

47. Csarkó János szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

biológia, technika, életvitel, agrotechni-
ka, közlekedés, mozgóképkultúra és mé-
diaismeret, intézményvezetés,
intézményértékelés (ált. iskola), pedagó-
giai program, oktatásirányítás

5520 Szeghalom, Péter
András sor 5/3.

Ált. és Alapfokú Mûvészeti
Iskola 5520 Szeghalom,
Tildy Zoltán út 17–21.

48. Csatár Katalin szaktárgyi oktatás matematika 1111 Budapest, Budafoki
út 31. II/5.

ELTE Radnóti Miklós Gya-
korlóiskola 1146 Budapest,
Cházár A. u. 10.

49. Cseh Györgyi felnõttoktatás, pedagógiai értéke-
lés, szervezet- és minõségfejlesz-
tés, tanügyigazgatás

6728 Szeged, Alkotmány
u. 104.

Qualitas T&G Tanácsadó és
Szolgáltató Kft 6728 Szeged,
Alkotmány u. 104.

50. Dr. Csejtei Zoltánné szaktárgyi oktatás angol nyelv 6760 Kistelek, Szõlõ u. 10. Kisteleki Ált. Iskola 6760
Kistelek, Petõfi u. 9.

51. Csenki József pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

biológia, kémia, természetismeret (4-10.
évfolyam), kérdõíves vizsgálatok, tudás-
szint-mérés és értékelés, intézmény pe-
dagógiai értékelése

1088 Budapest, Szentkirá-
lyi u. 13.

II. Kerületi Pedagógiai Szol-
gáltató Központ 1024 Buda-
pest, Keleti Károly u. 37.

52. Csillag Ferenc tanügyigazgatás 1137 Budapest, Katona
József u. 21.

Fõvárosi Pedagógiai Intézet
1088 Budapest, Vas u. 8–10.

53. Csirmaz Mátyás ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, tantervi szakértõi
tevékenység

humanisztikus kooperatív tanulás, pro-
jektpedagógia, „Ének-zene- és Kézmû-
vesség” program, tehetségfejlesztés,
tanterv- programfejlesztés

5126 Jászfényszaru, Kos-
suth út 75.

54. Csókásné Gémesi
Ildikó

pedagógiai értékelés történelem, magyar nyelv és irodalom 1081 Budapest, Rákóczi
út 75. III/16.

Fáy András Közlekedésgépé-
szeti és Mûszaki Szakközép-
iskola 1095 Budapest, Mester
u. 60–62.

55. Csonka Imréné pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

ált. iskola, ÁMK 9730 Kõszeg, Rákóczi
u. 19.

nyugdíjas

56. Csupák Adrien pedagógiai értékelés földrajz, biológia, humánökológia 2422 Mezõfalva, Káposztás
u. 13.

Bolyai János Gimnázium
6000 Kecskemét, Irinyi u. 49.

57. Csúri Ferencné óvodai nevelés 6133 Jászszentlászló,
Árpád u. 4.

Napköziotthonos Óvoda
6133 Jászszentlászló,
Kossuth u. 8.

58. Csúzi István tanügyigazgatás oktatásfejlesztés, oktatásirányítás, peda-
gógiai program, intézményértékelés (ált.
iskola)

1131 Budapest, Béke u. 73. Petõfi Sándor Ált. Iskola
2014 Csobánka, Vörösvári
u. 10–12.
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Név Szakterület Szakirány Lakcím Munkahely

59. Czeiner Attila ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, iskolai testnevelés és sport,
pedagógiai értékelés

8000 Székesfehérvár, Bárt-
fai u. 1.

GABRI-ATI Tanácsadó Bt.
8000 Székesfehérvár, Bártfai
u. 1.

60. Dr. Czike Bernadett alternatív pedagógiák kooperatív tanulás, pedagógiai pszicho-
lógia

1112 Budapest, Eper u. 56. SuliNova Kht. 1134 Buda-
pest, Váci út 37.

61. Dániel Péter szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

rajz, vizuális kultúra mûveltségterület,
intézményvezetés, oktatásszervezés

4400 Nyíregyháza, Alkony
u. 31.

Nyíregyházi Fõiskola Apá-
czai Csere János Gyakorló
Ált. Iskola 4400 Nyíregyhá-
za, Erdõsor 7.

62. Daubner Béla pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

3200 Gyöngyös, Kakastánc
u. 43.

József Attila Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium
3200 Gyöngyös, Kócsag
u. 36–38.

63. Dr. Dávid László szakoktatás-igazgatás oktatás; mûvészet, közmûvelõdés, kom-
munikáció; ügyvitel szakmacsoportok

1116 Budapest, Fehérvári
u. 217.

64. Dr. Dávid Lóránt szaktárgyi oktatás földrajz 3200 Gyöngyös, Kossuth
u. 48. III/1.

Károly Róbert Fõiskola Tu-
rizmus Tanszék 3200 Gyön-
gyös, Mátrai u. 36.

65. Dr. Deák László szaktárgyi oktatás mozgóképkultúra és médiaismeret, szá-
mítástechnika mûveltségterület, oktatás-
technika, oktatásszervezés

1174 Budapest, Vörös-
marty u. 29.

Gépipari Tudományos Egye-
sület 1027 Budapest, Fõ
u. 68.

66. Demjén Klára tanügyigazgatás 3325 Noszvaj, Béke u. 28. Fõegyházmegyei Hatóság
3300 Eger, Széchenyi u. 1.

67. Diószegi Franciska ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tanügyigazgatás, térségi (kistérsé-
gi, megyei, régiós) tervezés és fej-
lesztés

6640 Csongrád, Zsinór
út 33.

Csongrád Város Önkormány-
zat, Polgármesteri Hivatal
6640 Csongrád, Kossuth
tér 7.

68. Dobay László iskolai testnevelés és sport, peda-
gógiai értékelés

ált. iskola 3400 Mezõkövesd, Erkel
Ferenc út 5.

MÁAMIPSZ Szent Imre
Tagiskola 3400 Mezõkövesd,
Mátyás király út 225.

69. Dobre Lajos szaktárgyi oktatás, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazgatás

technika, fizika, informatika, minõség-
biztosítás, intézményvezetés

3200 Gyöngyös, Pesti
u. 25. II/12.

Általános Mûvelõdési Köz-
pont 3036 Gyöngyöstarján,
Jókai Mór tér 5.

70. Domonkosné Balogh
Irén

pedagógiai értékelés fizika, kémia 6800 Hódmezõvásárhely,
Ormos Ede u. 1.

Kossuth Zsuzsanna Mûszaki
Szakközépiskola és Gimnázi-
um 6800 Hódmezõvásárhely,
Kaszap u. 29.

71. Doroginé Bíró Irén pedagógiai értékelés, tantervi szak-
értõi tevékenység, tanügyigazgatás

helyi tanterv, intézményértékelés, intéz-
ményvezetés, pedagógiai program (ált.
iskola)

6729 Szeged, Palánkai
u. 19.

Zrínyi Ilona Általános Iskola
6722 Szeged, Mérey u. 3.
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72. Dúcz Mihály pedagógiai értékelés, tantervi szak-
értõi tevékenység

pedagógiai program 8900 Zalaegerszeg, Bartók
Béla u. 38. fszt. 2.

Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
8900 Zalaegerszeg, Kisfalu-
dy Sándor u. 2.

73. Dudok Györgyné szaktárgyi oktatás kémia (7–10. évf.) 3100 Salgótarján, Beszter-
ce tér 2. I/5.

Arany János Általános Iskola
3104 Salgótarján, Budapesti
út 66.

74. Dr. Éger Istvánné pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, tanügyigazgatás

német nyelv és irodalom 9400 Sopron, Áfonya u. 7. NYME Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégi-
um 9400 Sopron, Szent
György u. 9.

75. Egerváriné Hernádi
Gabriella

óvodai nevelés helyi nevelési program 1155 Budapest, Kolozsvár
u. 44.

Óbuda-Békásmegyer III. ker.
Polgármesteri Hivatal Gyön-
gyösbokréta Napköziottho-
nos Óvoda 1034 Budapest,
Tímár u. 13/B

76. Endl László mûvészeti nevelés számítógéppel támogatott zeneoktatás 8000 Székesfehérvár,
Pozsonyi u. 48.

Allegro Hangszer Kereske-
delmi Kft. 8000 Székesfehér-
vár, Piac tér 2.

77. Dr. Fábiánné dr. Kocsis
Lenke

pedagógiai értékelés, tantervi szak-
értõi tevékenység, tanügyigazgatás

emberismeret, dráma, tánc, helyi tan-
terv, pedagógiai program

5100 Jászberény, Szabad-
ság u. 16.

Szent István Egyetem Alkal-
mazott Bölcsészeti Kar 5102
Jászberény, Rákóczi út 53.

78. Farkas Miklósné óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés

helyi nevelési program, pedagógus-to-
vábbképzési programok értékelése, in-
tézményértékelés

2476 Pázmánd, Alkotmány
u. 19.

ÁMK Napköziotthonos Óvo-
da 2476 Pázmánd, Fõ út 25.

79. Farkas Sándor hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, nemzeti és etnikai
kisebbségi nevelés-oktatás

roma felzárkóztatás, tehetséggondozás,
cigány kisebbségi nevelés-oktatás

7226 Kurd, Ady Endre
u. 31.

Körzeti Ált. Iskola és Óvoda
7226 Kurd, Rákóczi tér 6.

80. Farkasné Sajbán
Zsuzsanna

tanügyigazgatás, térségi (kistérsé-
gi, megyei, régiós) tervezés és fej-
lesztés

pedagógiai program, iskolai dokumentu-
mok, órarend, tantárgyfelosztás

3600 Ózd, Vasvár út 2. I/2. Ózd Város Polgármesteri Hi-
vatala Mûvelõdési és Sport
Ügyosztály 3600 Ózd, Város-
ház tér 1.

81. Fazekasné Visnyei
Irma

sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

oligofrénpedagógia (tanulásban és értel-
mileg akadályozottak, korai fejlesztés),
logopédia

7300 Komló, Majális
tér 17/A

Baranya Megyei Önkor-
mányzat Óvodája, Ált. Isko-
lája, Szakiskolája,
Kollégiuma és Gyermekott-
hona 7300 Komló, Tompa M.
u. 14.

82. Feketéné Szalados
Krisztina

iskolai könyvtár 1042 Budapest, Rózsa
u. 35. I/8.

Árpád Fejedelem Ált. Iskola
1042 Budapest, Árpád
út 161–163.
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83. Fellegi Ildikó iskolai testnevelés és sport, tan-
ügyigazgatás

1237 Budapest, Pistahegyi
köz 6. II/4.

Budapest XVIII. Ker. Pest-
szentlõrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal Oktatási-, Közmûve-
lõdési-, Sport- és Ifjúsági Iro-
da 1181 Budapest, Városház
u. 16.

84. Fenyvessyné Békei
Gabriella

szaktárgyi oktatás, tankönyv, tan-
eszköz

magyar nyelv és irodalom, történelem 1195 Budapest, Batthyány
u. 28.

Váci Utcai Ének-zenei Ált.
Iskola 1056 Budapest, Váci
u. 43.

85. Ferenczi István szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

minõségirányítási program, intézmény-
vezetés, pedagógiai program

4564 Nyírmada, Arany J.
út 6.

nyugdíjas

86. Ferku Imre tanügyigazgatás intézményvezetés (ált. iskola, középis-
kola)

4400 Nyíregyháza, Prága
u. 23.

Szabocs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Pedagógiai Közmûvelõ-
dési és Képzési Intézet 4400
Nyíregyháza, Búza u. 5.

87. Dr. Ferschné Várnai
Tímea

pedagógiai értékelés angol nyelv 8000 Székesfehérvár,
Németh L. u. 10.

Kodály Zoltán Ált. Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár, Béke
tér 4.

88. Fieszlné Ancsák Jolán pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés, uniós (közössé-
gi) pályázatírás és projektme-
nedzsment

óvoda, ált. iskola, középiskola 2120 Dunakeszi, Frange-
pán u. 30.

Bárdos Lajos Ált. Iskola
2120 Dunakeszi, Iskola
sétány 18.

89. Fohsz Józsefné szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

magyar nyelv és irodalom (ált. iskola) 4511 Nyírbogdány, Gyár
u. 28/A

Petõfi Sándor Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Iskola 4514 Kék,
Rákóczi u. 2.

90. Forgács István szaktárgyi oktatás fizika (ált. iskola) 8330 Sümeg, Ifjúság u. 19. Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Iskola 8341 Mihályfa, Kos-
suth u. 70.

91. Földesné Habóczki
Piroska

sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

logopédia 4024 Debrecen, Tímár u. 9.
Tt/19.

Ibolya Útcai Ált. Iskola 4026
Debrecen, Ibolya u. 1–3.

92. Francsicsné dr. Hegyi
Marianna

szaktárgyi oktatás, tankönyv, tan-
eszköz, uniós (közösségi) pályáza-
tírás és projektmenedzsment

magyar nyelv és irodalom 9026 Gyõr, Bácsai út 69. NYME Apáczai Csere János
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszék 9022 Gyõr, Liszt
Ferenc u. 42.
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93. Füle Bernadett szaktárgyi oktatás magyar nyelv és irodalom, történelem 2700 Cegléd, Rákóczi út
26–28. I/9.

Ceglédi Közgazdasági és In-
formatikai Szakközépiskola
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc
u. 32.

94. Fülöp Viktorné szaktárgyi oktatás matematika, fizika (ált. iskola) 9154 Mosonszentmiklós,
Festõ u. 1.

nyugdíjas (Gyõr-Moson-Sop-
ron Megyei Pedagógiai Inté-
zet)

95. Dr. Gacs Zoltán szakoktatás-igazgatás közlekedésgépészet 9012 Gyõr, Öreg u. 98. nyugdíjas (Vocational Aca-
demy Kéttannyelvû Ált. és
Közgazd. Szakközépiskola)

96. Gacsályi Zoltán tanügyigazgatás pedagógiai program (középiskola) 3535 Miskolc, Vasverõ
u. 34.

Kós Károly Építõipari Szak-
középiskola 3527 Miskolc,
Latabár Endre u. 1.

97. Géczi Nándorné szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

4031 Debrecen, István út
65. IX/28.

Dienes László Gimnázium és
Egészségügyi Szakképzõ Is-
kola 4027 Debrecen, Thomas
Mann u. 16.

98. Gecsey Sándorné
Dr. Papp Katalin

tankönyv, taneszköz magyar nyelv és irodalom 9082 Nyúl, Táncsics Mi-
hály út 150/A

NYME Apáczai Csere János
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar
Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszék 9022 Gyõr, Liszt
Ferenc u. 42.

99. Gelencsér Gábor mûvészeti nevelés mûvészetoktatás, zeneoktatás 1192 Budapest, Kós Károly
tér 3. II/14.

Józsefvárosi Zeneiskola
1082 Budapest, Nap u. 33.

100. Dr. Gera Tibor tanügyigazgatás intézményvezetés, intézményfejlesztés,
társulás

6900 Makó, Eötvös u. 33. Eötvös József Gimnázium
6723 Szeged, Csongor tér 1.

101. Dr. Gerencsér Attila tanügyigazgatás iskolafejlesztés, intézményértékelés 4028 Debrecen, Simonyi
út 17. II/5.

Hajdú-Bihar Megyei Pedagó-
giai Intézet és Továbbtanulá-
si, Pályaválasztási Tanácsadó
4025 Debrecen, Piac út 71.

102. Göndöcné Jákics
Kornélia

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

magyar nyelv és irodalom (1–6. évf.),
szöveges értékelés

7626 Pécs, Felsõvámház
u. 26.

Koch Valéria Középiskola,
Ált. Iskola, Óvoda és Kollé-
gium 7624 Pécs, Tiborc
u. 28/1.

103. Grób Kálmánné óvodai nevelés, tanügyigazgatás 8100 Várpalota, Hegyalja
u. 18.

Dúdoló Napköziotthonos
Óvoda 8100 Várpalota, Tési
u. 3/B

104. Grószné Vági Katalin
Judit

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tanügyigazgatás

gazdálkodás 8066 Pusztavám, Hegyalja
u. 31.

Csákberény-Fehérvárcsur-
gó-Magyaralmás-Pusztavám
ÁMK Pusztavámi Tagintéz-
mény 8066 Pusztavám, Baj-
csy u. 10.

105. Grünwald Lászlóné óvodai nevelés 9700 Szombathely, Közép-
hegyi u. 11/A
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106. Gurbánné Papp Mária pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

4400 Nyíregyháza, Kereszt
u. 3.

Wesselényi Miklós Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 4400
Nyíregyháza, Dugonics u.
10-12.

107. Gyenes Csilla szaktárgyi oktatás földrajz, biológia, természetismeret 1053 Budapest, Veres
Pálné u. 13.

Újpesti Pedagógiai Szolgálta-
tó Központ 1043 Budapest,
Berda József u. 48.

108. Gyóni András tanügyigazgatás intézményvezetés, intézményfejlesztés,
pedagógiai program, vezetõi program

8000 Székesfehérvár, Ady
Endre u. 26.

Ciszterci Szent István Gim-
názium 8000 Székesfehérvár,
Jókai u. 20.

109. Gyõrfi Lászlóné szaktárgyi oktatás matematika (ált. iskola 5–8. évolyam) 3716 Újcsanálos, Rákóczi
út 37.

Ált. Iskola 3563 Hernádkak,
Petõfi út 14.

110. Gyõrik Ferenc pedagógiai értékelés alapfokú oktatási intézményekben folyó
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

3900 Szerencs, Kölcsey
út 3.

Bolyai János Tehetségfejlesz-
tõ és Informatikai Ált. Iskola
3900 Szerencs, Rákóczi út
100.

111. Dr. Gyõrpál Elemérné szaktárgyi oktatás, tantervi szakér-
tõi tevékenység

fizika, matematika, helyi tanterv 7636 Pécs, Szaturnusz
u. 39.

Árpád Fejedelem Gimnázium
és Ált. Iskola 7632 Pécs, Ai-
dinger János u. 41.

112. Gyõrvári Gábor Zoltán nemzeti és etnikai kisebbségi ne-
velés és oktatás

horvát nemzetiségi nevelés-oktatás 7940 Szentlõrinc, Móricz
Zsigmond u. 22.

Miroslav Krleza Horvát Óvo-
da, Ált. Iskola, Gimnázium és
Diákotthon 7633 Pécs, Szige-
ti u. 97.

113. Gyula Ferencné tanügyigazgatás középfokú nevelési-oktatási intézmé-
nyek

4100 Berettyóújfalu, Kádár
vitéz u. 30.

Bessenyei György Szakkö-
zépiskola 4100 Berettyóújfa-
lu, Honvéd u. 9-11.

114. Gyurkó Miklósné tankönyv, taneszköz magyar nyelv és irodalom (1–4. évfo-
lyam)

5100 Jászberény, Jubileum
u. 9.

Szent István Egyetem Alkal-
mazott Bölcsészeti Kar Gya-
korló Általános Iskola 5100
Jászberény, Rákóczi út 53.

115. H. Fodor Erika pedagógiai értékelés kémia, fizika, természetismeret, környe-
zeti nevelés, természettudományi tantár-
gyak komplex tanítása

1026 Budapest, Érmelléki
u. 5.

ELTE Trefort Ágoston Gya-
korló Gimnázium 1088 Bu-
dapest, Trefort u. 8.

116. Hackné Nyerges Rita pedagógiai értékelés 1046 Budapest, Szent Imre
u. 6.

Újpesti Két Tanítási Nyelvû
Mûszaki Szakközépiskola és
Gimnázium 1041 Budapest,
Görgey Artúr út 26.

117. Dr. Hajdu Péter tantervi szakértõi tevékenység,
tanügyigazgatás

helyi tanterv (társadalomismeret) 1081 Budapest, Népszínház
u. 28/A XII/57.

nyugdíjas

118. Hajnal Istvánné gyermek- és ifjúságvédelem, óvo-
dai nevelés, szervezet- és minõség-
fejlesztés, tanügyigazgatás

minõségbiztosítás, intézményvezetés 5233 Tiszagyenda, Gorkij
u. 75.

Egyesített Szociális Intéz-
mény 5233 Tiszagyenda,
Ady E. u. 4.
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119. Hajnissné Anda Éva pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, szervezet- és minõségfej-
lesztés, tanügyigazgatás

szaktárgyi értékelés, matematika, kémia,
IMIP, ÖMIP, minõségbiztosítás, peda-
gógiai program, intézményértékelés

1051 Budapest, Hercegprí-
más u. 19. II/27.

Csík Ferenc Ált. Iskola és
Gimnázium 1027 Budapest,
Medve u. 5–7.

120. Halászné Mándoki
Anikó

sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

oligofrénpedagógia, pszichopedagógia 6726 Szeged, Bérkert u. 7. Sólyom Utcai Óvoda, Ált.
Iskola és Logopédiai Intézet

6723 Szeged, Sólyom u. 4.

121. Hámori Mária óvodai nevelés, pedagógiai értéke-
lés

1035 Budapest, Kerék
u. 36. VI/31.

Hámori és Tóth Bt. 1035 Bu-
dapest, Kerék u. 36. VI/31.

122. Hámori Veronika pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, tanügyigazgatás

matematika 1083 Budapest, Losonci
tér 4.

Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Ált. Iskola és Gim-
názium 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

123. Harmati István szakoktatás-igazgatás 1181 Budapest, Baross
u. 66.

nyugdíjas (NSZI)

124. Háromi Jenõ János környezeti nevelés, szakokta-
tás-igazgatás, szaktárgyi oktatás,
tanügyigazgatás

kémia, informatika, pedagógiai program
(ált. iskola, középiskola)

9735 Csepreg, Kossuth
Lajos u. 39.

Felsõbüki Nagy Pál Ált.
Iskola és Vendéglátóipari
Szakiskola 9737 Bük, Eötvös
u. 1–3.

125. Harsányi Sándorné pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

biológia, intézményvezetés 3553 Kistokaj, Táncsics M.
u. 46.

Selyemréti Általános és Ma-
gyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Iskola 3527 Miskolc,
Éder Gy. u. 1.

126. Hegedûs Éva pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés

magyar nyelv és irodalom, minõségbiz-
tosítás

3100 Salgótarján, Báthory
út 3.

Lónyay Utcai Református
Gimnázium és Kollégium
1092 Budapest, Kinizsi
u. 1–7.

127. Hegedüsné Lóczi
Borbála

iskolai testnevelés és sport, tan-
ügyigazgatás

testnevelés és sport 3300 Eger, Töviskes tér 11.
III/20.

Andrássy György Közgazda-
sági Szakközépiskola 3300
Eger, Klapka Gy. u. 7.

128. Hegyi Györgyné szaktárgyi oktatás matematika 1072 Budapest, Nagydiófa
u. 32. II/13.

ELTE Radnóti Miklós Gya-
korlóiskolája 1146 Budapest,
Cházár A. u. 10.

129. Hegymegi Kiss Gábor tanügyigazgatás pedagógiai program, intézményvezetés 3527 Miskolc, Augusztus
20. u. 8. I/2.

Móra Ferenc Ált. Iskola 3434
Mályi, Móra Ferenc u. 11.

130. Hencseiné Kondics
Judit

óvodai nevelés 9700 Szombathely, Kárpáti
K. u. 1.

Weöres Sándor Napköziott-
honos Óvoda 9700 Szombat-
hely, Márton Áron u. 58.

131. Hetesiné Skerlanitz
Annamária

óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés

egészségnevelés, mentálhigiéné 9024 Gyõr, Szent Imre
u. 7.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Intézet 9021
Gyõr, Árpád u. 32.

132. Hierholczné Faragó
Tünde

óvodai nevelés Montessori-pedagógia, fejlesztõpedagó-
gia

1202 Budapest, Farkaslaka
u. 21.

Montessori Mária Óvoda
1214 Budapest, Szabadság
u. 14/a
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133. Dr. Hoffmann Rózsa pedagógiai értékelés 1095 Budapest, Soroksári
út 38–40. IV/2.

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem BTK Pedagógia
Intézet 2087 Piliscsaba,
Egyetem u. 1.

134. Holczinger Istvánné pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás, szakoktatás-igazgatás

egészségnevelés, intézményvezetés, ok-
tatásirányítás, pedagógiai program

1067 Budapest, Podma-
niczky u. 43.

Humán Rent Magyarország
Kft. 1139 Budapest, Váci
út 99.

135. Hortobágyiné Göndör
Katalin

alapfokú mûvészetoktatás táncmû-
vészeti ága (néptánc)

8000 Székesfehérvár,
Budai u. 100. II/15.

Békefi Antal Ált. Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 8430 Bakony-
szentkirály, Iskola tér 9.

136. Horváth Antal szaktárgyi oktatás természetismeret, biológia, földrajz (ált.
iskola 5–8. évfolyam)

5900 Orosháza, Kelet
u. 30.

Vörösmarty Mihály Ált.
Iskola 5900 Orosháza,
Vörösmarty u. 4.

137. Horváth Gréta minõségbiztosítás, szakokta-
tás-igazgatás, térségi (kistérségi,
megyei, régiós) tervezés és fejlesz-
tés, tanügyigazgatás

minõségfejlesztés, intézményvezetés 2040 Budaörs, Szépkilátó
u. 32.

H&H Quality Bt. 1112 Buda-
pest, Menyecske u. 11.

138. Horváth Tibor alapfokú mûvészetoktatás táncmû-
vészeti ága

népi játék, néptánc 7477 Zselickisfalud, Külsõ
sor 16.

Együd Árpád ÁMK és Mûvé-
szeti Iskola 7400 Kaposvár,
Csokonai u. 1.

139. Dr. Horváth Zoltánné óvodai nevelés, pedagógiai értéke-
lés, szervezet- és minõségfejlesz-
tés, tanügyigazgatás

pedagógiai mérés, értékelés, minõség-
biztosítás, intézményértékelés

9700 Szombathely, Galamb
u. 1.

Vas Megyei Pedagógiai Inté-
zet, Szakmai- és Szakszolgá-
lat 9700 Szombathely, Petõfi
S. u. 8.

140. Dr. Hölgye László szaktárgyi oktatás Európai Uniós ismeretek 1125 Budapest, Pipiske
u. 6.

Varga István Kereskedelmi
és Közgazdasági Szakközép-
iskola és Szakiskola 1039
Budapest, Hatvany Lajos
u. 7.

141. Jakobsenné Szentmihá-
lyi Rózsa

szaktárgyi oktatás magyar, történelem 1184 Budapest, Tulipán
u. 3.

Karinthy Frigyes Gimnázium
1183 Budapest, Thököly u. 7.

142. Dr. Jámbor Balázs szaktárgyi oktatás biológia 9024 Gyõr, Honvéd u. 1/A nyugdíjas

143. Jármezei Tamás szaktárgyi oktatás fizika (ált. iskola) 4400 Nyíregyháza, Kiss
Lajos u. 78.

144. Jókúti Györgyné szaktárgyi oktatás, tantervi szakér-
tõi tevékenység

nyelvoktatás (francia nyelv), idegenve-
zetõi képzés

1107 Budapest, Somfa
köz 4. VI/20.

Budapest Kõbányai Önkor-
mányzat Szent László Gim-
názium és Szakközépiskola
1102 Budapest, Kõrösi Cso-
ma Sándor út 28–34.

145. Juhász Ferencné pedagógiai értékelés, térségi (kis-
térségi, megyei, régiós) tervezés és
fejlesztés

oktatásfejlesztés, szaktárgyi program
(matematika, számítástechnika)

4400 Nyíregyháza, Mezõ
u. 22.

Móricz Zsigmond Ált. Iskola
4400 Nyíregyháza, Virág
u. 65.
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146. Juhász Józsefné pedagógiai értékelés magyar nyelv és irodalom, történelem,
társadalomismeret, pedagógia, közokta-
tás-vezetõi tevékenység, mentorpedagó-
gia, roma tanulók felzárkóztatása

2177 Erdõtarcsa, Bem u. 1. II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola 2175 Kálló, Szent
István király u. 10.

147. Juhászné Varga Márta szaktárgyi oktatás német nyelv 3292 Adács, Bajcsy-Zs.
u. 36.

Ált. Iskola 3292 Adács,
Rákóczi F. u. 20–24.

148. Kacziba Lajosné pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, szervezet- és minõségfej-
lesztés

környezeti nevelés, erdei iskola prog-
ram, minõségügy, minõségbiztosítás

6320 Solt, Petõfi Sándor
u. 3.

Vécsey Károly Általános Is-
kola 6320 Solt, Kossuth L.
u. 60.

149. Kádárné Szepesi Ibolya pedagógiai értékelés ált. iskolai rajz, vizuális kultúra 2400 Dunaújváros, Bocskai
u. 2/A III/9.

Arany János Általános Iskola
2408 Dunaújváros, Március
15. tér 5.

150. Kadosa Lászlóné tankönyv, taneszköz magyar nyelv és irodalom 5100 Jászberény, Rákóczi
út 94.

Szent István Egyetem Jászbe-
rényi Fõiskolai Kar 5100
Jászberény, Rákóczi út 53.

151. Dr. Kalmár Pálné pedagógiai értékelés attitûd- és motivációelemzés, klímavizs-
gálat, intézmény pedagógiai értékelése
(ált. iskola, középiskola), tantárgyi érté-
kelés (magyar nyelv és irodalom), kom-
munikáció, teljesítmény értékelése,
tudásszint mérése

5130 Jászapáti, István
király út 44/a

JNSZM Mészáros Lõrinc
Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 5130 Jászapáti,
Vasút út 2.

152. Karsai Zsuzsanna
Ildikó

pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

tantárgyi mérés, intézmény pedagógiai
értékelése, matematika

6400 Kiskunhalas, Paprika
Antal u. 26/A

Fazekas Gábor Utcai Ált.
Iskola 6400 Kiskunhalas,
Fazekas Gábor u. 1.

153. Karsainé Kovács Judit ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tanügyigazgatás

2040 Budaörs, Nádasdûlõ
sétány 9.

Budaörs Város Önkormány-
zat Polgármesteri Hivatal
Közoktatási Iroda 2040 Bu-
daörs, Szabadság út 134.

154. Kaszás Zoltán szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

matematika (ált. iskola), intézményveze-
tés, iskolai gazdálkodás, pedagógiai
program

1165 Budapest, Rutafa
u. 11.

Centenáriumi Általános és
Szakiskola 1165 Budapest,
Sasvár u. 101.

155. Dr. Kató Ernõ Gézáné alapfokú mûvészetoktatás képzõ-
és iparmûvészeti ága (képzõmûvé-
szet)

vizuális alapismeretek, rajz-festés-min-
tázás, mûhely-elõkészítõ, grafika, festé-
szet, mûvészettörténet

5525 Füzesgyarmat,
Mátyás út 2/a

Janikovszky Éva Mûvészeti
Ált. Iskola 1071 Budapest,
Rottenbiller u. 43–45.

156. Katona Mária Valéria szaktárgyi oktatás magyar, történelem, társadalom- és ál-
lampolgári ismeretek, etika, hon- és nép-
ismeret, kommunikáció, filmesztétika,
film- és médiaismeret, dráma, retorika,
tehetséggondozás, kooperatív tanulás-
szervezés, projektmunka, differenciált
fejlesztés, felzárkóztatás, tantárgyi mód-
szertan, tantárgy-pedagógia, számító-
géppel segített oktatás

2517 Kesztölc, Akácos
út 14.

Kincses József Ált. Iskola
2517 Kesztölc, Iskola út 68.
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157. Kecser György tanügyigazgatás intézményvezetés (ált. iskola) 2241 Sülysáp, Fõ út 15/A Szent István Általános Iskola
2241 Sülysáp, Dózsa György
út 110.

158. Kecskeméthyné Mezõsi
Annamária

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

1151 Budapest, Csobogós
u. 5. VI/37.

Kossuth Nevelési-Oktatási
Központ 1151 Budapest,
Kossuth u. 53.

159. Dr. Kelemen Gyula tanügyigazgatás 2400 Dunaújváros, Kos-
suth u. 2/A fszt. 1.

Dunaújvárosi Fõiskola Ta-
nárképzõ Intézet 2400 Duna-
újváros, Táncsics M. u. 1/A

160. Keléné Szabó Ágnes mûvészeti nevelés vizuális kommunikáció 3100 Salgótarján, Kercseg
út 39.

Madách Imre Gimnázium és
Szakközépiskola 3100 Salgó-
tarján, Arany János út 12.

161. Kerek László általános pedagógia, szaktárgyi ok-
tatás

osztályfõnöki tevékenység, pedagógiai
irányítás, matematika

3360 Heves, Kossuth Lajos
u. 48/a

Eötvös József Középiskola
3360 Heves, Dobó út 29.

162. Dr. Kincses László felnõttoktatás, szervezet- és minõ-
ségfejlesztés, tanügyigazgatás

funkcionális analfabétizmus, mérés-érté-
kelés, minõségbiztosítás, pedagógiai
program

5700 Gyula, Székely A.
u. 18/3.

„PERCEPTUÁL-K” Bt.
5700 Gyula, Székely A.
u. 18/3.

163. Királyné Bodó Klára tanügyigazgatás intézményvezetés (ált. iskola) 4732 Cégénydányád,
Dózsa Gy. út 2.

Általános Iskola 4732
Cégénydányád, Zrínyi út 1.

164. Kisgergely Mária tanügyigazgatás intézményvezetés, szakképzés 3300 Eger, Malomárok
u. 54. V/14.

Bornemissza Gergely Szak-
közép-, Szakiskola és Kollé-
gium 3300 Eger, Kertész
u. 128.

165. Kiss István szaktárgyi oktatás történelem, történelem tantárgyi verse-
nyek

2370 Dabas, Május 1. u. 4. Táncsics Mihály Gimnázium,
Szakközépiskola 2370 Da-
bas, Szent István tér 2.

166. Kiss Tamás tanügyigazgatás, térségi (kistérsé-
gi, megyei, régiós) tervezés és fej-
lesztés

intézményértékelés (ált. iskola, többcélú
intézmény, általános mûvelõdési köz-
pont), kistérségi társulások, tervezés, ér-
tékelés, eredményesség, hatékonyság

6500 Baja, Jedlik Ányos
u. 4.

Újvárosi ÁMK 6500 Baja,
Oltványi Imre u. 14.

167. Knizner Anikó óvodai nevelés 1185 Budapest, Kúróczy
Pál u. 47.

Pitypang Óvoda 1181 Buda-
pest, Kondor Béla sétány 12.

168. Koi Mihályné ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

intézményirányítás, pedagógiai prog-
ram, munkaközösségek mûködése

4600 Kisvárda, Kossuth
út 4.

Általános Mûvelõdési Köz-
pont 4522 Nyírtass, Árpád
út 38–42.

169. Kókai Nagy István sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

oligofrénpedagógia (értelmileg és tanu-
lásban akadályozottak általános iskolá-
ja)

5461 Homok, Beniczky
Géza u. 5.

Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Kollégium,
Pedagógiai Szakszolgálat és
Gyermekotthon 5461 Ho-
mok, Beniczky Géza u. 5.
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170. Dr. Kormos József szaktárgyi oktatás filozófia 1038 Budapest, Botond
u. 54.

Pázmány Péter Katolikus
Egyetem BTK 2087 Piliscsa-
ba, Egyetem u. 1.

171. Kovács Andrásné óvodai nevelés, pedagógiai értéke-
lés, szervezet- és minõségfejlesztés

mentálhigiéné, minõségbiztosítás, minõ-
ségfejlesztés

2085 Pilisvörösvár, Klapka
u. 1944/2.

XI. Ker. Pedagógiai Szolgál-
tató Központ 1117 Budapest,
Erõmû u. 4.

172. Kovács Andrásné szaktárgyi oktatás ének-zene (ált. iskola) 5300 Karcag, Széchenyi
sgt. 68.

nyugdíjas

173. Kovács Istvánné ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tanügyigazgatás

matematika, oktatásfejlesztés, oktatás-
irányítás

2233 Ecser, Gagarin u. 19. Ált. Iskola 2233 Ecser, Rákó-
czi u. 1–3.

174. Kovács Melitta uniós (közösségi) pályázatírás és
projektmenedzsment

1043 Budapest, Aradi
u. 15. IX/55.

Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium 1055 Budapest,
Szalay u. 10–14.

175. Kovács Péter fogyatékosok óvodai és iskolai ne-
velése-oktatása

beilleszkedési zavarok pedagógiája 2083 Solymár, Mezõ u. 10. Tüskevár Ált. Iskola, Szakis-
kola és Speciális Szakiskola
1121 Budapest, Kokoly-The-
ge Miklós út 21.

176. Dr. Kovács Péterné szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

matematika (ált. iskola) 9700 Szombathely, Rohon-
ci u. 23.

Derkovits Gyula Ált. Iskola
9700 Szombathely, Bem J.
u. 7.

177. Dr. Kovácsné
Dr. Csányi Csilla

szaktárgyi oktatás biológia, kémia 1141 Budapest, Jeszenák
János u. 14.

Fõvárosi Pedagógiai Intézet
1088 Budapest, Vas u. 8–10.

178. Kovátsné Kaposi
Katalin

óvodai nevelés 1182 Budapest, Háromszék
u. 20.

Hétszínvirág Óvoda 1182
Budapest, Halomi út 113/A

179. Kovátsné Vörös Ágnes uniós (közösségi) pályázatírás és
projektmenedzsment

oktatási és szakképzési projektek, hu-
mánerõforrás-fejlesztés, európai uniós
alapismeretek, támogatási rendszerek és
pályázatok

6000 Kecskemét, Reviczky
Gyula u. 2. III/7.

Kecskeméti Regionális Kép-
zõ Központ 6000 Kecskemét,
Szolnoki út 20.

180. Kõvágóné Csizmadia
Anna

szaktárgyi oktatás matematika 7200 Dombóvár, Radnóti
u. 54.

Szent Orsolya Iskolaközpont
7200 Dombóvár, Kölcsey
u. 1–3.

181. Krajcsovicz Ágnes hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazga-
tás, térségi (kistérségi, megyei, ré-
giós) tervezés és fejlesztés

6000 Kecskemét, Toscanini
u. 26.

Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Pedagógusháza
6000 Kecskemét, Katona
József tér 8.

182. Kriston-Bordi
Zsuzsanna

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tankönyv, taneszköz

4400 Nyíregyháza, Fazekas
János tér 11. VII/57.

Nyíregyházi Fõiskola Apá-
czai Cere János Gyakorló
Ált. Iskola 4400 Nyíregyhá-
za, Erdõ sor 7.
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183. Kucsanda Ibolya tanügyigazgatás pedagógiai program 7632 Pécs, Nagy Imre
u. 34.

Baranyai Pedagógiai Szak-
szolgálatok és Szakmai Szol-
gáltatások Központja 7626
Pécs, Egyetem u. 6.

184. Kuncz Eszter sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, pedagógiai szakszol-
gáltatás

oligofrénpedagógia, logopédia, pszicho-
lógia

1016 Budapest, Gellért-
hegy u. 1. I/10.

ELTE Gyógypedagógiai Fõ-
iskolai Kar Gyakorló Gyógy-
pedagógiai Szolgáltató
Intézmény Gyakorló Orszá-
gos Szakértõi és Rehabilitá-
ció Bizottság 1071 Budapest,
Damjanich u. 41–43. C. ép.
II. em.

185. Kunné Dr. Szörényi
Katalin

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

fejlesztõ pedagógia, tehetséggondozás,
gyermek- és ifjúságvédelem

1085 Budapest, Rökk
Szilárd u. 4.

Gyermekház Ált. Iskola,
Gimnázium és Szakképzõ Is-
kola 1062 Budapest, Bajza
u. 26.

186. Kunstár Béla szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

történelem 8083 Csákvár, Árpád u. 28. Ált. Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
8083 Csákvár, Szabadság
tér 8.

187. Kurucz Lászlóné ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

környezeti nevelés, az erdei iskola tanu-
lásszervezése

6090 Kunszentmiklós,
Kossuth L. u. 4.

Varga Domokos ÁMK 6090
Kunszentmiklós, Damjanich
u. 7.

188. Laczkovszkiné
Homolya Zsuzsanna

óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, tanügyigazgatás

intézményvezetés (óvoda), helyi nevelé-
si program

2653 Bánk, Benczúr
Miklós u. 9.

Napköziotthonos Óvoda
2653 Bánk, Kis u. 1.

189. Ladányi Gáborné hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, pedagógiai értékelés

5502 Gyomaendrõd,
Endrõdi u. 21.

egyéni vállalkozó

190. Ladányiné Sütõ Tünde pedagógiai értékelés 1119 Budapest, Major u. 7.
IV/14.

Rózsakerti Ált. Iskola 1223
Budapest, Rákóczi u. 16.

191. Dr. Lajkó Lajos ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás, térségi (kistérségi, megyei,
régiós) tervezés és fejlesztés

óvoda, ált. iskola, középiskola 6725 Szeged, Kormányos
u. 18.

címzetes nyugalmazott igaz-
gató (Madách Imre Ált.
Iskola)

192. Láng Gabriella alapfokú mûvészetoktatás zenemû-
vészeti ága

zongora, kétzongorás és négykezes ka-
marazene

2100 Gödöllõ, Palotakert 11. Lisznyay Szabó Gábor Zene-
iskola Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény 2112
Veresegyház, Nap u. 14.

193. László Erzsébet alapfokú mûvészetoktatás képzõ-
mûvészeti ága, tanügyigazgatás

rajz (ált. iskola, alapfokú mûvészetokta-
tási intézmény)

3700 Kazincbarcika,
Csokonai u. 8. I/1.

Polgármesteri Hivatal 3700
Kazincbarcika, Fõ tér 4.

194. Lázárné Tor Ildikó óvodai nevelés, pedagógiai értéke-
lés

egészséges életmódra nevelés, mozgás-
fejlesztés, óvoda-iskola átmenet, iskola-
érettség

5400 Mezõtúr, Diófa u. 34. 3. Sz. Napköziotthonos Óvo-
da 5400 Mezõtúr, Zrínyi út 1.
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195. Leányvári Lászlóné szaktárgyi oktatás német nyelv, pedagógiai program, helyi
tanterv, innováció

3526 Miskolc, Pozsonyi
u. 30.

Herman Ottó Gimnázium
3525 Miskolc, Tizeshonvéd
u. 21.

196. Lehmann László iskolai testnevelés és sport, peda-
gógiai értékelés

2315 Szigethalom, Mû
út 266. 21/1.

Nemzeti Utánpótlás-nevelési
Intézet 1146 Budapest,
Istvánmezei út 1–3.

197. Dr. Lehoczky Béla szaktárgyi oktatás környezetvédelem 7200 Dombóvár, Dr. Riesz
J. u. 4.

Apáczai Csere János Szakkö-
zépiskola és Kollégium 7200
Dombóvár, Arany János
tér 21.

198. Dr. Lénárd Sándor ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
felnõttoktatás, hátrányos helyzetû
gyermekek, tanulók integrált okta-
tása, együttnevelése, pedagógiai
értékelés, térségi (kistérségi, me-
gyei, régiós) tervezés és fejlesztés

1119 Budapest, Rozsnyó
tér 6.

ELTE PPK Neveléstudomá-
nyi Intézet 1075 Budapest,
Kazinczy u. 23–27.

199. Lendvainé dr. univ. Dé-
csy Kornélia

tankönyv, taneszköz magyar nyelv és irodalom 9029 Gyõr, Benedek Elek
u. 54.

NYME ATFK Magyar Tan-
szék 9022 Gyõr, Liszt Ferenc
u. 17.

200. Lengyel Boldizsárné pedagógiai értékelés intézmény pedagógiai értékelése, peda-
gógiai program

5000 Szolnok, Gõzhajó
u. 8.

nyugdíjas

201. Lipovits Gyuláné dr. szaktárgyi oktatás magyar nyelv és irodalom 9700 Szombathely, Vörös-
marty u. 31/B

Horváth Boldizsár Közgazda-
sági és Informatikai Szakkö-
zépiskola 9700 Szombathely,
Zrínyi Ilona u. 12.

202. Dr. Liptainé Reszegi
Ágnes

szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

matematika, informatika 3300 Eger, Bercsényi u. 7. Neumann János Középiskola
és Kollégium 3300 Eger,
Rákóczi u. 48.

203. Lukasikné Ádám
Zsuzsanna

hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, pedagógiai értékelés,
szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás, uniós (közösségi)
pályázatírás és projektmenedzs-
ment

pedagógiai tervezés, mérés-értékelés,
ének-zene, tánc, mûvészeti nevelés, mi-
nõségirányítási program, intézményérté-
kelés (ált. iskola), pedagógiai program

1195 Budapest, Kisviola
u. 10.

Magyar Gallup Intézet Kft.
1033 Budapest, Fõ tér 1.

204. Magócs Éva szaktárgyi oktatás, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazgatás

kémia, minõségbiztosítás, pedagógiai
program

1023 Budapest, Ürömi
u. 30–32. II/1.

II. Rákóczi Ferenc Gimnázi-
um 1024 Budapest, Keleti
Károly u. 37.

205. Magyar Anna Ildikó óvodai nevelés 1096 Budapest, Haller
u. 28.
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206. Magyar József mûvészeti nevelés-oktatás, szaktár-
gyi oktatás

vizuális és környezetkultúra 1188 Budapest, Ültetvény
u. 4.

Szenczi Molnár Albert Re-
formátus Ált. Iskola 1188
Budapest, Nagykõrösi
u. 55–57.

207. Magyar Szilvia Anna tanügyigazgatás pedagógiai program 1139 Budapest, Hajdú
u. 12. III/21.

Nemzeti Szakképzési Intézet
1087 Budapest, Berzsenyi
u. 6.

208. Mahlerné Köfner
Anikó

sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

autizmus spektrumzavarral élõ gyerme-
kek és tanulók

8000 Székesfehérvár, Móri
út 16.

Arany János Ált. Iskola és
Speciális Szakiskola Nyitott
Világ Autista Tagozat 8000
Székesfehérvár, Szekfû
Gyula u. 6.

209. Marczinkó István tanügyigazgatás intézményvezetés, pedagógiai program 4600 Kisvárda, Dombköz
út 24.

II. Rákóczi Ferenc Szakkö-
zép- és Szakiskola 4600 Kis-
várda, Mártírok útja 8.

210. Mári László szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

matematika, fizika 8083 Csákvár, Haladás
u. 1/A

SUMALA Oktatási és Tu-
risztikai Bt. 8083 Csákvár,
Haladás u. 1/A

211. Markhard József hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, iskolai testnevelés és sport

csoportmunka szervezése, kooperatív ta-
nulás, testnevelés, gyógytestnevelés,
sportszervezés (ált. iskola)

8700 Marcali, Lenin u. 7.
I/3.

Noszlopy Gáspár Általános
és Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Iskola 8700 Marcali, Szé-
chenyi u. 60.

212. Marosi Józsefné pedagógiai értékelés kémia, fizika, számítástechnika 1165 Budapest, Céltábla
u. 10.

Centenáriumi Általános Isko-
la és Szakiskola 1165 Buda-
pest, Sasvár u. 101.

213. Marton József szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

IMIP, pedagógiai program (szakképzõ
iskola)

5600 Békéscsaba, Sas u. 8. Trefort Ágoston Szakképzõ
Iskola és Kollégium 5600
Békéscsaba, Puskin tér 1.

214. Marunák Ferenc szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

történelem, társadalmi ismeretek, intéz-
ményvezetés, pedagógiai program (ált.
iskola)

2200 Monor, Ady Endre
út 105.

Kossuth Lajos Általános Is-
kola 2200 Monor, Kossuth
Lajos út 98.

215. Máté Sándor tanügyigazgatás 6120 Kiskunmajsa, Õr
u. 54.

Ált. Iskola és Napköziottho-
nos Óvoda 6135 Csólyospá-
los, Kossuth L. u. 58.

216. Máténé Sej Jolán sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, szaktárgyi oktatás, tan-
ügyigazgatás

oligofrénpedagógia, ember és természet,
életvitel és gyakorlati ismeretek mûvelt-
ségi terület, pedagógiai program, iskola-
struktúra-fejlesztés (gyógypedagógiai
intézmények)

7634 Pécs, Park u. 10. Éltes Mátyás Ált. Iskola,
Szakiskola és Kollégium
7633 Pécs, Építõk útja 9.

217. Materné Pressing
Anikó

szaktárgyi oktatás angol nyelv és irodalom 8200 Veszprém, Damja-
nich u. 7/C III/7.

Deák Ferenc Ált. Iskola 8200
Veszprém, Aradi vértanúk
útja 2.
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218. Matisz Lászlóné óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, térségi (kistérségi,
megyei, régiós) tervezés és fejlesz-
tés

helyi nevelési program, minõségbiztosí-
tás, kistérségi közoktatási feladatok

3881 Abaújszántó, Szemán
István út 33.

Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsöde 3881 Abaújszántó,
Jászay tér 10.

219. Dr. Medvegy Tilda pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

tanulási eredményesség és hatékonyság 9024 Gyõr, Kálvária
u. 17–19.

OKÉV Nyugat-dunántúli Re-
gionális Igazgatóság 9024
Gyõr, Bem tér 15.

220. Melykóné Tõzsér Judit ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás, is-
kolai könyvtár, pedagógiai
értékelés, szervezet- és minõség-
fejlesztés, tanügyigazgatás

ÉKP pedagógia, könyvtár-pedagógia,
könyvtárhasználat (ált. iskola kezdõ sza-
kasza), iskolafejlesztés, iskolai innová-
ció, mérés-értékelés, minõségbiztosítás

3000 Hatvan, Mikes Kele-
men u. 18.

Kodály Zoltán Általános Is-
kola 3000 Hatvan, Géza feje-
delem útja 2.

221. Mészárosné Segesdi
Zsuzsanna

pedagógiai értékelés 7400 Kaposvár, Pázmány
Péter u. 77.

Toldi Lakótelepi Ált. Iskola
és Gimnázium 7400 Kapos-
vár, Szondi u. 3.

222. Dr. Mihálcz Pál pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

ember és természet mûveltségi terület 2330 Dunaharaszti, Kos-
suth L. u. 49.

Polgármesteri Hivatal Sziget-
szentmiklós 2311 Sziget-
szentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Pf. 40.

223. Dr. Miklós Zoltán tanügyigazgatás 1095 Budapest, Mester
u. 33–35. I/19.

Telepy Iskola 1096 Budapest,
Telepy u. 17.

224. Minacciné Halász
Emma

pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés

pedagógiai program, környezeti nevelés,
minõségbiztosítás

9339 Öntésmajor, Rákóczi
út 4.

Általános Iskola 9354 Osli,
Rákóczi út 7.

225. Mócza Ágnes óvodai nevelés 2030 Érd, Dévényi u. 8/b Kisfenyves Óvoda 2030 Érd,
Erkel u. 4.

226. Móczár Ferencné óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, tanügyigazgatás

minõségirányítás, keresztény óvodave-
zetés, helyi nevelési program, komplex
intézményellenõrzés és -értékelés

2081 Piliscsaba, Balassi B.
u. 22.

Szent László Óvoda 2081 Pi-
liscsaba, Szent László kir.
u. 151.

227. Dr. Molnár Attila tanügyigazgatás iskolaszervezés, intézményvezetés 8200 Veszprém, Billege
u. 13.

Medgyaszay István Szakkép-
zõ Iskola, Gimnázium és
Kollégium 8200 Veszprém,
Tüzér u. 42.

228. Molnár János tanügyigazgatás pedagógiai program 4232 Geszteréd, Táncsics
u. 9.

Árpád Fejedelm Ált. Iskola
4232 Geszteréd, Petõfi u. 8.

229. Molnár Lászlóné óvodai nevelés 3200 Gyöngyös, Farkas
Tamás u. 10. III/2.

Platán Úti Óvoda 3200
Gyöngyös, Platán u. 1/3.

230. Molnár Lilla mûvészeti nevelés zenemûvészeti ág (szolfézs-zeneelmélet) 2144 Kerepes, Szabadság
u. 64.

Krammer Teréz Zeneiskola
2141 Csömör, Szabadság
u. 3.
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231. Molnár Mária ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés

7530 Kadarkút, Szabadság
u. 2.

Jálics Ernõ Ált. Iskola, Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Vendéglátóipari
Szakképzõ Iskola, Diákott-
hon, Egységes Gyógypeda-
gógiai Szakszolgálat,
Pedagógiai Szakmai Szolgál-
tató Intézmény 7530 Kadar-
kút, Fõ u. 1.

232. Molnár Sándor ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

történelem (ált. iskola) 8743 Zalaszabar, Újtelep
u. 1/a

Sík Sándor Római Katolikus
Általános Iskola 8743 Zala-
szabar, Újtelep u. 1/a

233. Molnárné Kövér Ibolya szaktárgyi oktatás történelem, földrajz 4220 Hajdúböszörmény,
13 Vértanú u. 14. II/7.

Bocskai István Gimnázium
4220 Hajdúböszörmény,
Bocskai tér 12.

234. Molnárné Mocsár
Erzsébet Edit

pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

mérés-értékelés, kémia, matematika 4031 Debrecen, Kishegyesi
u. 18. II/8.

Kazinczy Ferenc Ált. Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatá-
si Intézmény 4031 Debrecen,
Margit tér 19.

235. Molnárné Somogyi
Margit

felnõttoktatás, szaktárgyi oktatás,
pedagógiai értékelés, tantervi szak-
értõi tevékenység

gépészet, közgazdaságtan szakmacso-
port (szakközépiskola, szakiskola)

5100 Jászberény, Festõ
u. 4.

Terplán Zénó Mûszaki és
Közgazdasági Szakképzõ
Iskola 5100 Jászberény,
Szabadság tér 1.

236. Molnárné Varga
Katalin

pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazga-
tás, térségi (kistérségi, megyei, ré-
giós) tervezés és fejlesztés

pedagógiai innováció, gyermek- és ifjú-
ságvédelem, diákönkormányzati munka,
drogstratégia, mentálhigiéné, minõség-
irányítás, ÖMIP, IMIP, kistérségek mi-
nõségbiztosítása, komplex
intézményértékelés, pedagógiai prog-
ram, nevelési program, vezetõi program

2800 Tatabánya, Gál István
ltp. 103. II/5.

Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Pedagógiai
Intézete 2800 Tatabánya, Fõ
tér 4.

237. Monoriné Papp Sarolta szervezet- és minõségfejlesztés 2040 Budaörs, Zombori
u. 48.

GEOBYS Contact Közokta-
tási és Informatikai Redszer-
ház Kft. 2040 Budaörs,
Zombori u. 48.

238. Mónos Viktória felnõttoktatás, tanügyigazgatás 8000 Székesfehérvár,
József A. u. 41. I/1.

Dél-Balatoni Szakközépisko-
la 8638 Balatonlelle, Szent
István u. 6.

239. Monostori István alapfokú mûvészetoktatás zenemû-
vészeti ága, tanügyigazgatás

kürt, rézfúvós hangszerek, fúvós kama-
razene, zenekar, intézményértékelés, in-
tézményvezetés, pedagógiai program

9730 Kõszeg, Ciklámen
tér 29.

Kisfaludy-Ramassetter Iskola
8330 Sümeg, Mártírok
útja 1–3.

240. Montay Beáta ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

differenciálás, tanításmódszertan, drá-
mapedagógia, kooperatív tanulás

1068 Budapest, Felsõerdõ-
sor 9.

Klebelsberg Kuno Ált. Iskola
és Gimnázium Gyermekek
Háza 1028 Budapest, Sza-
badság u. 23.
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241. Nádasi Márta pedagógiai értékelés pedagógiai program, matematika, fizika
(ált. iskola)

3530 Miskolc, Corvin
u. 7. 3/1.

Fazekas-Istvánffy Általános
Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény 3525
Miskolc, Fazekas u. 6.

242. Nagy György tanügyigazgatás intézményvezetés, intézményfejlesztés,
hátrányok kezelése, informatika az okta-
tásirányításban

3300 Eger, Szarvaskõi
út 35.

Magyary Károly Általános
Iskola és Zeneiskola 3396
Kerecsend, Bereksori út 2.

243. Nagy György szaktárgyi oktatás, informatika 3532 Miskolc, Acél u. 5. Avasi Gimnázium 3524 Mis-
kolc, Klapka György u. 2.

244. Nagy István tanügyigazgatás 1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 17.

Szent Benedek Általános Is-
kola és Két Tanítási Nyelvû
Gimnázium 1011 Budapest,
Fõ u. 30.

245. Nagy Péterné Edényi
Csilla

szervezet- és minõségfejlesztés,
uniós (közösségi) pályázatírás és
projektmenedzsment

intézményfejlesztés, szervezeti kultúra,
humánerõforrás, pályázatírás

1101 Budapest, Hungária
krt. 5–7. IV/2.

Kós Károly Ének-zene
Emeltszintû Ált. Iskola 1122
Budapest, Városmajor u. 59.

246. Nagy Róza hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, tanügyigazgatás

intézményvezetés, helyi tanterv (ált. is-
kola)

5420 Túrkeve, Szeles
u. 17.

Kaszap Nagy István Refor-
mátus Ált. Iskola 5420 Túr-
keve, Kossuth u. 15.

247. Nagy Sándorné ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tantervi szakértõi tevékenység,
tanügyigazgatás

magyar nyelv és irodalom, matematika,
természet- és társadalomismeret, testne-
velés, ének-zene, rajz és vizuális kultú-
ra, technika és életvitel, tanórán kívüli
nevelési formák, szabadidõs tevékeny-
ség

8000 Székesfehérvár,
Kassai út 71.

Kossuth Lajos Ált. Iskola
8000 Székesfehérvár, Pozso-
nyi út 99.

248. Nagy Tamásné óvodai nevelés 8000 Székesfehérvár,
Széchenyi u. 43. VI/19.

Tóvárosi Óvoda 8000 Szé-
kesfehérvár, Tóvárosi lakó-
negyed

249. Dr. Nagyné Maros
Jolán

szaktárgyi oktatás, szakokta-
tás-igazgatás

vegyipar; gépészet; kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció szakmacso-
portok tantárgyai (szakiskola,
szakközépiskola)

1144 Budapest, Szentmihá-
lyi u. 19. VIII/213.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium 1055 Budapest,
Honvéd u. 13–15.

250. Nagyné Seres
Magdolna

pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

földünk és környezetünk mûveltségi te-
rület, földrajz, ember és természet mû-
veltségi terület, biológia (ált. iskola)

3351 Verpelét, Szabadság
tér 4.

Heves Megyei Önkormány-
zat Pedagógiai Intézete 3300
Eger, Széchenyi u. 47.

251. Németh Lászlóné tanügyigazgatás 7030 Paks, Jókai Mór u. 3. Bezerédj Ált. Iskola 7030
Paks, Szentháromság tér 1.

252. Némethyné Lövey
Zsuzsanna

szaktárgyi oktatás fizika 8900 Zalaegerszeg, Bíró
Márton út 17.

Deák Ferenc és Széchenyi
István Szakközép- és Szakis-
kola 8900 Zalaegerszeg,
Göcseji út 16.

253. Dr. Novák Lászlóné szaktárgyi oktatás angol nyelv 2750 Nagykõrös, Zrínyi
u. 16.

Kossuth Lajos Gimnázium
2700 Cegléd, Rákóczi u. 46.
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254. Dr. Novák Pál pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

innováció, környezeti nevelés, intéz-
ményvezetés, intézményértékelés, peda-
gógiai program

5600 Békéscsaba, András-
sy u. 29–33. A III/27.

nyugdíjas

255. Nyírcsákné Végh Ilona szaktárgyi oktatás matematika, informatika 4225 Debrecen, Rózsáste-
lep u. 90.

Tóth Árpád Gimnázium 4024
Debrecen, Szombathi István
u. 12.

256. Nyíri Sándor tanügyigazgatás (kollégium, diákotthon, sajátos nevelési
igény)

5600 Békéscsaba, Nárcisz
u. 10.

Esély Pedagógiai Központ
5600 Békéscsaba, Vandháti
út 3.

257. Olejnyik Lászlóné hátrányos helyzetû gyermekek in-
tegrált együttnevelése, óvodai ne-
velés, tanügyigazgatás

gyermek- és ifjúságvédelem, mentálhi-
giéné, egészségnevelés, intézményérté-
kelés (óvoda)

3528 Miskolc, Garam
u. 18.

Vasgyári Napköziotthonos
Óvoda 3533 Miskolc, Kabar
u. 1.

258. Orosz Károly szakoktatás-igazgatás gépipar, közlekedés, közlekedésgépé-
szet, közlekedésépítés, szállítmányozás,
logisztika, villamosipar, számítástechni-
ka

2220 Vecsés, Sárosi út 2. MÁV Zrt. Baross Gábor Ok-
tatási Központ 1087 Buda-
pest, Luther u. 3.

259. Óvári Zsuzsanna tantervi szakértõi tevékenység,
tanügyigazgatás

helyi tanterv, oktatásfejlesztés, pedagó-
giai program

3534 Miskolc, Benedek
u. 7. IV/2.

B-A-Z. Megyei Önkormány-
zat Hivatala Oktatási és Mû-
velõdési Fõosztály 3525
Miskolc, Városház tér 1.

260. Dr. Padányi Zsoltné tanügyigazgatás intézményvezetés 9700 Szombathely,
Mártírok tere 5/C

Vas Megyei Pedagógiai Inté-
zet, Szakmai- és Szakszolgá-
lat 9700 Szombathely, Petõfi
S. u. 8.

261. Dr. Pálffyné Tárnoky
Éva

szaktárgyi oktatás, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazgatás

magyar nyelv és irodalom, minõségbiz-
tosítás

1137 Budapest, Szent
István park 16.

Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pont 1051 Budapest, Szent
István tér 16.

262. Pálfi Györgyné óvodai nevelés 1191 Budapest, Simonyi
Zsigmond u. 9. IV/11.

Bástya Óvoda 1056 Buda-
pest, Bástya u. 4–6.

263. Dr. Páli Judit pedagógiai értékelés, sajátos neve-
lési igényû gyermekek óvodai ne-
velése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

pedagógiai szakpszichológia (óvoda, ált.
iskola), neuropszichológia, mentál-
higiéné

2132 Göd, Kisfaludy u. 9. Károli Gáspár Református
Egyetem BTK Pszichológiai
Intézet, Fejlõdés és Nevelés-
lélektani Tanszék 1088 Bu-
dapest, Reviczky u. 4/C

264. Palicskáné Cseresnyés
Katalin

pedagógiai értékelés német nyelv, mérés-értékelés 7551 Lábod, Ady E. u. 28. Általános Iskola 7551 Lábod,
Iskola u. 4.

265. Pálóczi Gábor tanügyigazgatás 4200 Hajdúszoboszló,
Dózsa Gy. u. 60/A

Bocskai István Ált. Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 4130 Derecske,
Szováti u. 2.

266. Dr. Pandurics István iskolai testnevelés és sport (ált. iskola, középiskola) 7400 Kaposvár, 48-as ifjú-
ság u. 58.

Kaposvári Egyetem CSVM
Pedagógiai Fõiskolai Kar
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.
u. 10.
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267. Papp Ágnes sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

oligofrénpedagógia, szomatopedagógia 1171 Budapest, Bánréve
u. 9.

Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium 1056 Budapest,
Akadémia u. 3.

268. Pappné Kuster Klára pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

intézményértékelés, helyi tanterv, peda-
gógiai program, taneszköz-értékelés, pe-
dagógus-továbbképzés,
oktatásfejlesztés, angol nyev, tantárgy-
fejlesztés, tantárgyi mérés, tehetséggon-
dozás, kéttannyelvû oktatás

9023 Gyõr, Csaba u. 7/B Szabadhegyi Közoktatási
Központ 9028 Gyõr, Konini
u. 2–4.

269. Pappné Lepp Éva szervezet- és minõségfejlesztés minõségértékelés a szakképzésben 4033 Debrecen, Nyereg
u. 16.

Povolny Ferenc Szakképzõ
Iskola 4028 Debrecen, Kassai
u. 25.

270. Patócs Béláné óvodai nevelés, tanügyigazgatás mozgásfejlesztés, intézményvezetés
(óvoda)

1039 Budapest, Viziorgona
u. 9. V/52.

Mackó-Kuckó Óvoda, Böl-
csõde 2013 Pomáz, Mártírok
útja 22.

271. Dr. Pázmándiné
Rajhóczki Judit

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás, sa-
játos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

dyslexia, dysgraphia, dyscalculia pre-
venció és terápia, tanulási nehézségek-
kel és részképesség-zavarokkal küzdõ
gyermekek terápiája, értelmileg akadá-
lyozott gyermekek nevelése-oktatása

3300 Eger, Gyóni Géza
út 34.

Balassi Bálint Ált. Iskola
3300 Eger, Malomárok u. 1.

272. Pázmándy Hedvig szaktárgyi oktatás matematika 3525 Miskolc, Tizeshonvéd
u. 14.

Komlóstetõi Ált. Iskola 3533
Miskolc, Olvasztár u. 1.

273. Dr. Pelles Tamás pedagógiai értékelés két tanítási nyelvû oktatás, tantárgyak
idegen nyelven történõ oktatása

7741 Nagykozár, Ifjúság
u. 27.

Kodály Zoltán Gimnázium és
Szakközépiskola 7629 Pécs,
Dobó István u. 35–37.

274. Pertl Gábor hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, pedagógiai értékelés,
szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

gazdasági ismeretek, közgazdaságtan,
vállalkozási ismeretek

1119 Budapest, Nándorfe-
jérvári út 26. IV/18.

275. Péter Lajos pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

9700 Szombathely, Széll
Kálmán u. 4.

Püspöki Ált. Iskola 9700
Szombathely, Petõfi Sándor
u. 6.

276. Péterfalvi Lajos felnõttoktatás, tanügyigazgatás 8143 Sárszentmihály, Jan-
kovics u. 1.

Comenius Iskola 8000 Szé-
kesfehérvár, Koppány u. 2/A

277. Péterné Czakó Edit pedagógiai értékelés matematika, ábrázoló geometria, infor-
matika

3529 Miskolc, Perczel Mór
u. 48. II/7.

Apertus Közalapítvány 1088
Budapest, Múzeum u. 17.

278. Péterné Kadlecsik
Erzsébet

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tantervi szakértõi tevékenység,
tanügyigazgatás

8000 Székesfehévár, Kiste-
leki u. 2/F

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
8000 Székesfehérvár, Szekfû
Gy. u. 4.
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279. Petránné Képes Gizella hátrányos helyzetû gyermekek in-
tegrált együttnevelése, nemzeti és
etnikai kisebbségi nevelés-oktatás,
óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, tanügyigazgatás

cigány kisebbségi nevelés-oktatás, óvo-
dai minõségfejlesztés

3508 Miskolc, Boglárka
u. 28.

Vasgyári Napköziotthonos
Óvoda 3533 Miskolc, Kabar
út 1.

280. Pintér Aranka iskolai könyvtár, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés

könyvtár-pedagógia, gyûjteményszerve-
zés, mûködtetés, oktatásmódszertan, mi-
nõségirányítás

7632 Pécs, Maléter Pál
u. 12.

Baranyai Pedagógiai Szak-
szolgálatok és Szakmai Szol-
gáltatásokKözpontja 7622
Pécs, Egyetem u. 6.

281. Pitz Mária szaktárgyi oktatás magyar nyelv és irodalom 1021 Budapest, Kuruclesi
u. 21/B

282. Dr. Poór Zoltán szaktárgyi oktatás élõ idegen nyelvek (angol nyelv, orosz
nyelv)

8200 Veszprém, Hunyadi
u. 36.

Pannon Egyetem BTK An-
gol-Amerikai Intézet 8200
Veszprém, Egyetem u. 10.

283. Pusztai József tanügyigazgatás pedagógiai program (ált. iskola) 4484 Ibrány, Árpád út 27/C Árpád Fejedelem Általános
Iskola és Mûvészeti Iskola
Komplex Szakszolgálati Inté-
zet 4484 Ibrány, Lehel út 59.

284. Pusztainé Szabó Margit pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazgatás

ált. iskolák pedagógiai értékelése, MIP
mûködtetése, vezetõi értékelés

5900 Orosháza, Kígyó
u. 23.

József Attila Általános Iskola
5900 Orosháza, Elõd u. 17.

285. Ráduly Zsolt pedagógiai értékelés 4440 Tiszavasvári, József A.
u. 8.

Kabay János Ált. Iskola 4440
Tiszavasvári, Ifjúság u. 4.

286. Dr. Rapos Nóra ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
felnõttoktatás, hátrányos helyzetû
gyermekek, tanulók integrált okta-
tása, együttnevelése, pedagógiai
értékelés, térségi (kistérségi, me-
gyei, régiós) tervezés és fejlesztés

1046 Budapest, Káposztás-
megyeri út 12/B II/8.

ELTE PPK Neveléstudomá-
nyi Intézet 1075 Budapest,
Kazinczy u. 23–27.

287. Rásky Mihályné szervezet- és minõségfejlesztés minõségirányítási program 8227 Felsõörs, Fõ u. 26. Polgármesteri Hivatal Bala-
tonalmádi 8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1.

288. Reikortné Bálint
Zsuzsanna

tanügyigazgatás 1042 Budapest, Lebstück
Mária u. 55.

Fõvárosi Közoktatásfejleszté-
si Közalapítvány 1052 Buda-
pest, Városház u. 9–11.

289. Dr. Remzsõné Piti Kata szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

minõségfejlesztés (óvoda), intézmény-
vezetés (óvoda), helyi nevelési program

1038 Budapest, Pusztakúti
u. 3.

Pedagógiai Szolgáltató Inté-
zet 1033 Budapest, Szérûs-
kert u. 40.

290. Restyánszki Lászlóné hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, napközis és tanulószobai
foglalkozás, pedagógiai értékelés,
szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

IPR tréner-mentor, cigánytanulók hát-
ránykompenzálása, fejlesztése, pedagó-
gus-továbbképzési programok
akkreditációja, matematika, fizika (ált.
iskola)

1147 Budapest, Lõcsei
u. 55/B III/1.

nyugdíjas
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291. Rójáné Oláh Erika pedagógiai értékelés középiskolai matematika-oktatás, tudás-
szint- és képességmérés

6900 Makó, Luther u. 23. József Attila Gimnázium és
Kollégium 6900 Makó, Csa-
nád vezér tér 6., 12/A

292. Rusvainé Barta Márta szaktárgyi oktatás számítástechnika, informatika 5100 Jászberény, Álmos
u. 22/A

Lehel Vezér Gimnázium
5100 Jászberény, Szenthá-
romság tér 1.

293. Sándor Józsefné pedagógiai értékelés, térségi (kis-
térségi, megyei, régiós) tervezés és
fejlesztés

matematika 3528 Miskolc, Csokonai
u. 25.

Általános Mûvelõdési Köz-
pont 3528 Kistokaj, Szabó L.
u. 51.

294. Sáriné Burián Mária óvodai nevelés 2900 Komárom, Mártírok
u. 64.

Színes Óvoda 2921 Komá-
rom-Szõny, Kossuth L. u. 9.

295. Sasné Varga Erika pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés

5100 Jászberény, Eperfa
u. 17/A

Liska József Erõsáramú
Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium 5100 Jászbe-
rény, Rákóczi út 13–15.

296. Scharekné Horváth Zita óvodai nevelés, tanügyigazgatás 1183 Budapest, Garam
u. 21.

Szivárvány Óvoda 1184 Bu-
dapest, Dolgozó út 16.

297. Schindler Lászlóné szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

kémia, fizika 8443 Bánd, Petõfi u. 106. Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal
Oktatási Iroda 8200 Veszp-
rém, Óváros tér 9.

298. Schlõgl Zsuzsanna alapfokú mûvészetoktatás zenemû-
vészeti ága, tanügyigazgatás

szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet, kó-
rus, alapfokú mûvészetoktatási intéz-
mény

9029 Gyõr, Boglárka u. 50. Napsugár Mûvészeti Iskola
9026 Gyõr, Rákóczi F. u. 31.
I/4.

299. Schmehl Júlia hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelése és ta-
nulók iskolai nevelése-oktatása, in-
tegrált nevelés-oktatás, szervezet-
és minõségfejlesztés, tanügyigaz-
gatás

gyógypedagógiai segítségnyújtás,
együttnevelés, tevékenységközpontú pe-
dagógiák módszertana, intézményveze-
tés és értékelés

1182 Budapest, Háromszé-
ki u. 7/C

Móra Ferenc Óvoda, Általá-
nos Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény 1193 Budapest,
Irányi D. u. 2.

300. Schrödl Istvánné gyermek- és ifjúságvédelem, óvo-
dai nevelés

1039 Budapest, Jendrassik
Gy. u. 2. VIII/76.

Hunyadi Úti Napköziottho-
nos Óvoda 1039 Budapest,
Hunyadi u. 10.

301. Sebestyénné Zakor
Katalin

óvodai nevelés környezeti nevelés 3700 Kazincbarcika, Paál
László u. 16. II/1.

Kazincbarcikai Összevont
Óvodák Alsóvárosi Körúti
Tagóvoda 3700 Kazinc-
barcika, Csokonai út 1.

302. Dr. Simon István kollégiumi nevelés és oktatás 1221 Budapest, Péter Pál
u. 65.

ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium és Kol-
légium 1053 Budapest, Pap-
növelde u. 4–6.
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303. Simon Tibor szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

természetismeret, biológia 3100 Salgótarján, Szerpen-
tin út 37. II/2.

Gagarin Általános Iskola
3100 Salgótarján, József Atti-
la út 2/A

304. Simonics Gabriella óvodai nevelés 2030 Érd, Furmint u. 4. Meseház Óvoda 2030 Érd,
Gyula u. 35–37.

305. Simonné Zachár Anna pedagógiai szakszolgáltatás nevelési tanácsadás 8500 Pápa, Fõ u. 24. II/7. VMPI és Szakszolgálat, Ne-
velési Tanácsadó 8500 Pápa,
Szent István u. 12.

306. Sipos Imre szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

8000 Székesfehérvár, Ifjú-
ság u. 33.

Teleki Blanka Gimnázium és
Ált. Iskola 8000 Székesfehér-
vár, Budai út 7.

307. Sipos János pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, tanügyigazgatás

matematika, fizika (7-12. évfolyam), pe-
dagógiai program

6500 Baja, Székely u. 16. TINTA Tanácsadó Kft. 1015
Budapest, Donáti u. 2.

308. Smizsánszkyné Marján
Ida

hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, óvodai nevelés, térségi
(kistérségi, megyei, régiós) terve-
zés és fejlesztés

3532 Miskolc, Gépész út 3.
fszt. 2.

Vasgyári Óvoda 3533 Mis-
kolc III, Kabar út 1.

309. Soltészné Szabó Emõke pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

matematika 1203 Budapest, János
u. 51–53. VI/39.

Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézet 1204 Budapest, Ady
Endre u. 98.

310. Solymosi Sebestyén
János

alapfokú mûvészetoktatás zenemû-
vészeti ága (klasszikus zene), tan-
ügyigazgatás

klarinét, alapfokú mûvészetoktatási in-
tézmény

1119 Budapest, Fehérvári
u. 88/B

Ált. Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény
2721 Pilis, Kossuth L. u. 30.

311. Somogyi László pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

informatika, matematika, fizika 9026 Gyõr, Ady Endre
u. 14. II/4.

Révai Miklós Gimnázium és
Kollégium 9021 Gyõr, Jókai
u. 21.

312. Sós Mária pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

tantárgyi mérés és értékelés (matemati-
ka, kémia, környezeti nevelés), intéz-
mény pedagógiai értékelése és
pedagógiai mérés-értékelés, IKT eszkö-
zök használatának mérése, kémia, mate-
matika, környezeti nevelés

6725 Szeged, Bécsi krt.
8–16. C/c III/14.

Tabán Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 6723 Szeged,
Tabán u. 16.

313. Spilák Józsefné tanügyigazgatás 8900 Zalaegerszeg, Göcse-
ji-Pataki F. u. 1.

Zala Megyei Mûvelõdési és
Pedagógiai Intézet, Szakkép-
zõ Iskola 8900 Zalaegerszeg,
Kisfaludy u. 7–11.

314. Stefánné Bankó Mária gyermek- és ifjúságvédelem drogprevenció 8000 Székesfehérvár, Bát-
ky Zsigmond út 3. VI/23.

Vasvári Pál Ált. Iskola 8000
Székesfehérvár, György
Oszkár tér 3.

315. Dr. Stettner Eleonóra szaktárgyi oktatás, tankönyv, tan-
eszköz

matematika, fizika, informatika 7200 Dombóvár, Teleki
u. 68.

Kaposvári Egyetem 7400 Ka-
posvár, Guba S. u. 40.

316. Szabados Marianna óvodai nevelés helyi nevelési program 4625 Záhony, Zalka M.
út 24.

Ált. Iskola és Óvoda 4624 Ti-
szabezdéd, Kossuth út 2.
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317. Szabó Éva ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

tanításmódszertan, kooperatív tanulás,
differenciálás

1043 Budapest, Nyár u. 29. Klebelsberg Kuno Ált. Iskola
és Gimnázium, Gyermekek
Háza 1028 Budapest, Sza-
badság u. 23.

318. Szabó Gyula szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás, uniós (közösségi)
pályázatírás és projektmenedzs-
ment

4211 Ebes, Jókai út 6. Tiszabõi Ált. Iskola 5232 Ti-
szabõ, Május 1. út 1–3.

319. Szabó Istvánné sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

enyhén és középsúlyosan sérült gyerme-
kek nevelése-oktatása, oligofrénpedagó-
gia

3300 Eger, Csalogány
út 10.

Szalaparti Speciális Oktatá-
si-Nevelési Központ és Szak-
szolgálat 3300 Eger,
Szalapart út 81.

320. Szabó Józsefné szervezet- és minõségfejlesztés 5435 Martfû, Landler J.
út 32.

József Attila Ált. Iskola 5435
Martfû, Május 1. út 2.

321. Dr. Szabó László tanügyigazgatás ált. iskola és középiskola 9700 Szombathely, Nyárfa
u. 11.

nyugdíjas

322. Szabó László Miklós tanügyigazgatás 8200 Veszprém, Petõfi
u. 5. III/14.

Padányi Bíró Márton Római
Katolikus Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépis-
kola, Szakiskola és Ált. Isko-
la, a Veszprémi Érseki
Hittudományi Fõiskola Gya-
korlóiskolája 8200 Veszp-
rém, Szeglethy u. 6.

323. Szabó Lászlóné iskolai testnevelés és sport, tan-
ügyigazgatás

6000 Kecskemét, Vajda Já-
nos u. 2. I/3.

Csanádi Árpád Ált. Iskola és
Gimnázium 1143 Budapest,
Õrnagy u. 5–7.

324. Szabolcsi Ferenc pályaorientáció, szakmai elõkészí-
tõ ismeretek, szakmai alapozó,
szakmai orientáció, elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapo-
zó oktatás, szakoktatás-igazgatás,
tantervi szakértõi tevékenység,
tanügyigazgatás

elektrotechnika-elektronika szakmacso-
port, tantervfejlesztés, pedagógiai prog-
ram

4400 Nyíregyháza, Arany
János út 7/A II/6.

Wesselényi Miklós Szakkö-
zépiskola és Szakiskola 4400
Nyíregyháza, Dugonics
u. 10–12.

325. Szabóné Botka Irén
Ilona

ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

1185 Budapest, Vízöntõ
u. 8.

Szenczi Molnár Albert Re-
formátus Ált. Iskola 1188
Budapest, Nagykõrösi
út 55–57.

326. Szabóné Diós Edit szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

magyar nyelv és irodalom (középiskola),
intézményvezetés, pedagógiai program

6723 Szeged, Ûrhajós
u. 11/A V/12.

Tisza Lajos Könnyûipari
Szakközépiskola és Szakis-
kola 6723 Szeged, József
Attila sgt. 115.
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327. Szabóné Szommer
Ildikó

tanügyigazgatás 8083 Csákvár, Gánti út 85. Jáky József Mûszaki Szakkö-
zépiskola 8000 Székesfehér-
vár, Deák Ferenc u. 11.

328. Szabóné Varga
Julianna

szaktárgyi oktatás matematika, informatika 4405 Nyíregyháza, Palánta
u. 47.

Abigél Többcélú Intézmény
Szakképzõ-, Középiskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Mûvészeti Kö-
zépiskola 4481 Nyíregyhá-
za-Sóstóhegy, Kemecsei
út 50.

329. Szakács Mihályné dr. óvodai nevelés 5540 Szarvas, Somogyi B.
u. 56.

Tessedik Sámuel Fõiskola
Pedagógiai Fõiskolai Kar
5540 Szarvas, Szabadság
u. 4.

330. Szalai Ferencné óvodai nevelés helyi nevelési program, nevelõmunka
osztatlan csoportban, differenciált ké-
pességfejlesztés

9023 Gyõr, Földes Gábor
u. 8/B VIII/29.

Móra Ferenc Óvoda 9028
Gyõr, Tárogató u. 2.

331. Szalai Gabriella pedagógiai értékelés 8800 Nagykanizsa, Magyar
u. 4-6. B

Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközép-
iskola 8800 Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 23.

332. Szálas Márta sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, pedagógiai szakszol-
gáltatás

logopédia, oligofrénpedagógia, szoma-
topedagógia

6200 Kiskõrös, Mohácsi
u. 6.

Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Óvodája, Ált. Isko-
lája, Elõkésztõ Szakiskolája,
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye
6200 Kiskõrös, Hrúz M.
u. 2/1.

333. Számadóné Bíró Alice tankönyv, taneszköz angol nyelv 1193 Budapest, Komjáti
u. 3.

Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Ált. Iskola és Gim-
názium 1082 Budapest, Hor-
váth Mihály tér 8.

334. Dr. Szász Jánosné pedagógiai értékelés magyar nyelv és irodalom, történelem,
nevelés

1027 Budapest, Varsányi
Irén u. 26–34. I. lh. III/1.

Kanizsay Dorottya Egészség-
ügyi Szakképzõ Iskola és
Gimnázium 1043 Budapest,
Kassai u. 24/A

335. Dr. Szecskó Józsefné szervezet- és minõségfejlesztés ált. iskola 3200 Gyöngyös, Gólya
út 117.

Felsõvárosi Ált. Iskola 3200
Gyöngyös, Martinovics út 2.

336. Székelyné Drahos
Mária

óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, tanügyigazgatás

óvoda-iskola átmenet, minõségügy, mi-
nõségbiztosítás, intézményvezetés (óvo-
da), helyi nevelési program

3531 Miskolc, Bársony J.
út 21. 6/3.

4. Sz. Napköziotthonos Óvo-
da 3770 Sajószentpéter,
Haricz út 3.
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337. Szemes Péter tanügyigazgatás szakközépiskola, szakiskola 8360 Keszthely, Martino-
vics u. 40.

Asbóth Sándor Térségi Kö-
zépiskola, Szakiskola és Kol-
légium 8360 Keszthely,
Gagarin u. 2–4.

338. Szénásy Zoltán pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

informatika 8000 Székesfehérvár, Vö-
rösmarty tér 6.

Ciszterci Szent István Gim-
názium 8000 Székesfehérvár,
Jókai u. 20.

339. Dr. Szenczi Árpád pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

pedagógiai program, alternatív pedagó-
giai programok, oktatásirányítás

2750 Nagykõrös, Jázmin
u. 24/A

Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképzõ Fõis-
kolai Kara 2750 Nagykõrös,
Hõsök tere 5.

340. Szendrei Péter tanügyigazgatás 1148 Budapest, Egressy
út 75. V/32.

Budapest Kõbányai Önkor-
mányzat Szent László Gim-
názium és Szakközépiskola
1102 Budapest, Kõrösi Cso-
ma Sándor út 28–34.

341. Szentirmai László tanügyigazgatás, térségi (kistérsé-
gi, megyei, régiós) tervezés és fej-
lesztés

központi tanügyirányítás, közoktatás fi-
nanszírozása, régiós tervezés és irányí-
tás, többcélú kistérségi társulás,
intézményfenntartó társulás, önkor-
mányzati tervezés, önkormányzati finan-
szírozás, intézményvezetés,
intézmény-finanszírozás, oktatásfejlesz-
tés, oktatásirányítás, pedagógiai prog-
ram

9700 Szombathely, Hét
vezér u. 3/A

Magisztérium 164 Oktatás-
szervezési Iroda Bt. 9700
Szombathely, Hét vezér
u. 3/A

342. Szép Andrea sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, tankönyv, taneszköz

oligofrénpedagógia 7275 Igal, Farkas János
u. 70.

Móra Ferenc Óvoda, Ált. Is-
kola és Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani
Intézmény 1193 Budapest,
Irányi Dániel u. 2.

343. Széplakiné Józsa Erika pedagógiai értékelés 3323 Szarvaskõ, Tölgyfa
u. 26.

Pásztorvölgyi Általános Isko-
la és Gimnázium 3304 Eger,
Pásztorvölgy u. 25.

344. Szépné Horváth
Zsuzsanna

felnõttoktatás kereskedelem, idegenforgalom, vendég-
látóipar

7634 Pécs, Kócsag köz 9. Pécsi Kereskedelmi, Idegen-
forgalmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szak-
iskola. 7623 Pécs, Rét u. 10.

345. Szigeti Béláné szaktárgyi oktatás matematika 9026 Gyõr, Kálóczy tér 17. Gyõr Megyei Jogú Város
Önkormányzata Kazinczy
Ferenc Gimnázium és
Kollégium 9021 Gyõr,
Eötvös tér 1.

346. Dr. Szilágyi Imréné ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás

1121 Budapest, Budakeszi
út 46/a

Tanító módszertani folyóirat
szerkesztõsége 1399 Buda-
pest, Pf. 618.
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347. Szilágyi Imréné sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, gyermek- és ifjúságvé-
delem

mentálhigiéné, drogmegelõzés, egész-
ségnevelés

9730 Kõszeg, Sigray J.
u. 3.

Dr. Nagy László Gyógypeda-
gógiai Intézmény 9730 Kõ-
szeg, Kiss János u. 31.

348. Sziliné Kardos Erzsébet pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

7476 Kaposszerdahely,
Kapoli u. 20.

Körzeti Ált. Iskola és Óvoda
8697 Öreglak, Nagy J. u. 12.

349. Szilyné Simon Ágnes óvodai nevelés katolikus óvodai nevelés 7100 Szekszárd, Cinka
u. 8.

Szent Rita Katolikus Óvoda
(Szent József Iskolaközpont
Tagintézménye) 7100 Szek-
szárd, Kecskés F. u. 9.

350. Szirányi Margit iskolai testnevelés és sport testnevelés, testnevelés-módszertan, ge-
rincprevenció, torna, ritmikus sportgim-
nasztika, aerobic, úszás, élettan,
tanulásban akadályozottak testnevelése

7400 Kaposvár, Tallián
Gyula u. 29.

Kaposvári Egyetem Csokonai
V. M. Pedagógiai Fõiskolai
Kar 7400 Kaposvár, Guba S.
u. 40.

351. Szokolai Tibor szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

fizika, technika 2030 Érd, Petõfi Sándor
u. 22.

Fazekas Mihály Fõvárosi
Gyakorló Ált. Iskola és Gim-
názium 1082 Budapest, Hor-
váth Mihály tér 8.

352. Szõkéné Csorba
Erzsébet

alapfokú mûvészetoktatás zenemû-
vészeti ága, tanügy-igazgatás

szolfézs, ének (alapfokú mûvészetokta-
tási intézmény)

5350 Tiszafüred, Hattyú
u. 11.

Fekete László Alapfokú Mû-
vészeti Iskola 5350 Tiszafü-
red, Piac tér 4.

353. Sztojkó Ilona nemzeti és etnikai kisebbségi ne-
velés és oktatás

roma nyelvoktatás, roma nyelv és kultú-
ra

8868 Letenye, Fenyõ u. 9. Prosznyák Nyelvstúdió 8868
Letenye, Fenyõ u. 9.

354. Szûcsné Zagyi Anna tanügyigazgatás 3104 Salgótarján, Gorkij
krt. 72.

Salgótarján M. J. V. Polgár-
mesteri Hivatala Oktatási,
Kulturális és Sport Iroda
3100 Salgótarján, Múzeum
tér 1.

355. Takács Katalin óvodai nevelés 3212 Gyöngyöshalász,
Atkári út 18.

Napköziotthonos Óvoda
3212 Gyöngyöshalász, Fõ
út 15.

356. Tálasné Pandur Rózsa szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

matematika, fizika 7530 Kadarkút, Petõfi u. 8. Jálics Ernõ Ált. Mûvészeti és
Szakképzõ Iskola, Diákott-
hon 7530 Kadarkút, Fõ u. 1.

357. Tanácsné Betéri Éva hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése

iskolai mentálhigiéné, nevelési-oktatási
intézmények gyermekvédelmi tevékeny-
sége

1162 Budapest, Mátyás
király u. 101.

Újlak Utcai Ált. Iskola 1173
Budapest, Újlak u. 110.

358. Theisz György szaktárgyi oktatás matematika, fizika, technika, számítás-
technika, informatika

8000 Székesfehérvár,
Budai út 40. II/6.

Teleki Blanka Gimnázium és
Ált. Iskola 8000 Székesfehér-
vár, Budai út 7.

359. Timár Ágostonné pedagógiai értékelés ált. iskola 3044 Szirák, Petõfi út 32/D Teleki József Ált. Iskola
3044 Szirák, Petõfi út 32.
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360. Tokár Imre kollégiumi nevelés és oktatás,
szaktárgyi oktatás, szervezet- és
minõségfejlesztés

magyar nyelv és irodalom, latin nyelv és
irodalom, katolikus hittan

2500 Esztergom, Bottyán
János u. 10.

Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium, Kollégium és
Szakközépiskola 2500 Esz-
tergom, Bottyán János u. 10.

361. Tolnay Gáborné óvodai nevelés helyi nevelési program 5400 Mezõtúr, Szabadság
tér 14. A lh. I/4.

1. Sz. Napköziotthonos Óvo-
da 5400 Mezõtúr, Földvári
út 61.

362. Tordai György tankönyv, taneszköz történelem 1221 Budapest, Regényes
u. 6.

Budapest III. Óbuda-Békés-
megyer Önkormányzat Óbu-
dai Gimnázium 1033
Budapest, Szentlélek tér 10.

363. Tóth Judit felnõttoktatás, szaktárgyi oktatás kémia, biológia, környezetvédelem, kör-
nyezeti nevelés, tehetséggondozás, te-
hetségfejlesztés, képességfejlesztés,
pedagógus-továbbképzési programok ér-
tékelése

1162 Budapest, Délceg
u. 26/A

III. ker. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata Árpád Gim-
názium 1034 Budapest,
Nagyszombat u. 19.

364. Tóth Marianna Katalin szaktárgyi oktatás francia nyelv 4031 Debrecen, István út
69. III/11.

DE Kossuth Lajos Gyakorló
Gimnáziuma 4024 Debrecen,
Csengõ u. 4.

365. Tóthné Bredács Éva sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

oligofrénpedagógia 3777 Parasznya, Dózsa
György u. 21.

Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgálati Intézet 3527
Miskolc, Selyemrét út 1.

366. Tóthné Kõvári Katalin pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás

intézmény pedagógiai értékelése (ált. is-
kola), földrajz, tánc, földünk és környe-
zetünk mûveltségterület

3580 Tiszaújváros, Babits
M. u. 6.

Ált. és Alapfokú Mûvészeti
Iskola, Pedagógiai Szakszol-
gálat 3580 Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 2.

367. Tölgyesné Kovács
Katalin

szaktárgyi oktatás, szervezet- és
minõségfejlesztés

biológia, kémia, intézményi kommuni-
káció, minõségirányítási rendszerek mû-
ködtetése, minõségügy

8900 Zalaegerszeg, Bíró
Márton u. 18. II/5.

Zrínyi Miklós Gimnázium
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi
u. 30.

368. Tõzsér Katalin hátrányos helyzetû gyermekek, ta-
nulók integrált oktatása, együttne-
velése, uniós (közösségi)
pályázatírás és projektmenedzs-
ment

ált. iskola 3128 Vizslás, Kossuth
út 51.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola
3100 Salgótarján, Rákóczi
út 25–27.

369. Tõzsér Lajosné sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése, integrált nevelés

fejlesztõ pedagógia, diszlexia, diszgrá-
fia, diszkalkulia

3200 Gyöngyös, Kócsag
u. 33/2.

Fecske Úti Óvoda 3200
Gyöngyös, Fecske u. 28.

370. Turi Istvánné óvodai nevelés, tanügyigazgatás 1145 Budapest, Tallér
u. 32.

Meseház Óvoda 1143 Buda-
pest, Õrnagy u. 11.

371. Tusa Attila pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

pedagógiai program, oktatásirányítás 7122 Kakasd, Szabadság
u. 233.

Szent József Katolikus Ált.
Iskola 7100 Szekszárd,
Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
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372. Tuskáné Papp Erzsébet tanügyigazgatás 5600 Békéscsaba, Szõlõ
u. 90.

Polgármesteri Hivatal 5600
Békéscsaba, Szent István
tér 7.

373. Unyi István szaktárgyi oktatás kémia, biológia 2071 Páty, Kossuth L.
u. 15.

Budapest Fõváros XI. ker.
Önkormányzat Bárdos Lajos
Ált. Iskola és Gimnázium
1117 Budapest, Baranyai
u. 16–18.

374. Dr. Urbányiné Farkas
Dóra

szaktárgyi oktatás matematika 1116 Budapest, Sáfrány
u. 54. VII/76.

Szent Margit Gimnázium
1114 Budapest, Villányi
út 5–7.

375. Vadkertiné Kõrössy
Anna

tanügyigazgatás intézményvezetés (ált. iskola) 3950 Sárospatak, Bem
u. 10.

Polgármesteri Hivatal 3950
Sárospatak, Kossuth u. 44.

376. Dr. Vajthó Erik pedagógiai értékelés számítástechnika, informatika 9026 Gyõr, Németh L.
u. 39/B

Butterlake Kft. 9026 Gyõr,
Németh L. u. 39/b

377. Vályiné Dömötör
Katalin

pedagógiai értékelés 4028 Debrecen, Kút u. 50. Ady Endre Gimnázium 4024
Debrecen, Liszt Ferenc tér 3.

378. Vályiné Orbán
Dorottya

sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

fejlesztõpedagógia, diákönkormányzat,
gyermek- és ifjúságvédelem

1117 Budapest, Bogdánfy
u. 2. VIII/31.

SOFI – Speciális Oktató, Fej-
lesztõ és Módszertani Intéz-
mény 1181 Budapest,
Kondor Béla sétány 4.

379. Ványi Ágnes sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás

logopédia 2040 Budaörs, Baross
u. 106.

Herman Ottó Ált. Iskola és
Budaörsi Logopédiai Intézet
2040 Budaörs, Ifjúság u. 6.

380. Varga Lajos pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

két tannyelvû képzés 1033 Budapest, Szérûskert
u. 3. III/10.

nyugdíjas

381. Varga Olga ált. iskola kezdõ szakaszában folyó
nevelés-oktatás, hátrányos helyze-
tû gyermekek, tanulók integrált
oktatása, együttnevelése, tanügy-
igazgatás, uniós (közösségi) pályá-
zatírás és projektmenedzsment

matematika, IPR, projekttervezés, pro-
jektvezetés

2040 Budaörs, Nádasdûlõ
sétány 7. II/5.

DIDACTIKA Közoktatási,
Szakképzési Szakértõi Iroda
2040 Budaörs, Nádasdûlõ sé-
tány 7.

382. Varga Sándor ált. iskola bevezetõ és kezdõ sza-
kaszában folyó nevelés-oktatás,
tanügyigazgatás

1085 Budapest, Horánszky
u. 27. I/12.

Józsefvárosi Önkormányzat
Somogyi Béla Utcai Ált. Is-
kola 1085 Budapest, Somo-
gyi Béla u. 9–15.

383. Vargáné Fónagy
Erzsébet

pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

pedagógus-továbbképzési programok ér-
tékelése

1121 Budapest, Csorna
u. 1. III/6.

nyugdíjas (ELTE TÓFK)

384. Vargáné Püski Katalin tanügyigazgatás, uniós (közösségi)
pályázatírás és projektmenedzs-
ment

oktatásfejlesztés, pedagógiai program 5650 Mezõberény, Hõsök
út 1.

Békés Megyei Humán Fej-
lesztési és Információs Köz-
pont 5600 Békéscsaba,
Luther u. 5/b
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385. Várnagy Tamás tanügyigazgatás 6723 Szeged, Csaba
u. 26/A

Vikárius Kft. Szeged 6723
Szeged, Csaba u. 26/A

386. Várnai Aladár szaktárgyi oktatás magyar nyelv és irodalom (középiskola),
humán mûveltségterület, mozgókép- és
médiakultúra, tehetséggondozás, felzár-
kóztatás

3535 Miskolc, Erdész
u. 12.

Fráter György Katolikus
Gimnázium, Kollégium és
Ált. Iskola 3525 Miskolc,
Városház tér 6.

387. Várnai Rudolfné sajátos nevelési igényû gyermekek
óvodai nevelése és tanulók iskolai
nevelése-oktatása, integrált neve-
lés-oktatás, pedagógiai szakszol-
gáltatás

korai fejlesztés, fejlesztõ felkészítés, dif-
ferenciál diagnosztika, szakértõi bizott-
sági tevékenység, hallássérült,
tanulásban akadályozott, értelmileg aka-
dályozott, a pszichés fejlõdés zavara
alapján tanulási folyamataiban tartósan
akadályozott gyermekek integrált neve-
lése-oktatása

7626 Pécs, Béla u. 14. Baranyai Pedagógiai Szak-
szolgálatok és Szakmai Szol-
gáltatások Központja 7626
Pécs, Egyetem u. 6.

388. Varsányi Ildikó óvodai nevelés 2510 Dorog, Schmidt
ltp. 28.

Petõdi Sándor Naköziottho-
nos Óvoda 2510 Dorog,
Iskola u. 2.

389. Vas Éva óvodai nevelés 3458 Tiszakeszi, Község-
háza út 18.

Hétszínvirág Óvoda 3458 Ti-
szakeszi, Kossuth út 2/a

390. Vasas Dezsõné óvodai nevelés 1205 Budapest, Háromszék
u. 19.

Pesterzsébeti Pedagógiai In-
tézet 1204 Budapest, Ady
Endre u. 98.

391. Vaskor Gabriella pedagógiai értékelés, szaktárgyi
oktatás, tankönyv, taneszköz

pedagógiai program, oktatásfejlesztés,
földrajz, biológia

1223 Budapest, Tûzliliom
u. 23. IV/20.

Kempelen Farkas Gimnázium
1223 Budapest, Közgazdász
u. 9–11.

392. Végsõ Pálné óvodai nevelés 7632 Pécs, Nagy Imre
út 80.

Siklósi Úti Óvoda 7622 Pécs,
Siklósi út 18.

393. Végváriné Roznai
Zsuzsanna

szaktárgyi oktatás német nyelv és irodalom 2800 Tatabánya, Sárberki
ltp. 711/5.

Kossuth Lajos Közgazdasági
és Humán Középiskola 2800
Tatabánya, Cseri u. 35.

394. Velkey Péter pedagógiai értékelés, tanügyigaz-
gatás

magyar nyelv és irodalom, ének-zene,
összevont intézmények

8900 Zalaegerszeg, Dózsa
Gy. u. 33.

Zalaegerszeg M. J. V. Polgár-
mesteri Hivatala 8900 Zala-
egerszeg, Kossuth u. 17–19.

395. Veressné Dr. Gönczi
Ibolya

pedagógiai értékelés 4026 Debrecen, Bem tér
23. IV/13.

Debreceni Egyetem BTK Ne-
veléstudományi Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem
tér 1.

396. Veszprémi Jenõné pedagógiai értékelés magyar nyelv és irodalom, NYIK-prog-
ram, ÉKP-program (1–8. évfolyam)

1152 Budapest, Beller Imre
u. 31.

Károlyi István 12 Évfolya-
mos Gimnázium 1041 Buda-
pest, Erzsébet u. 69.

397. Vincze Beatrix pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés

történelem, német, filozófia, vezetõtaná-
ri tevékenység, intézmény pedagógiai
értékelése, minõségbiztosítás

1147 Budapest, Lõcsei u.
76/A II/13.

Friedrich Schiller Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Kol-
légium 2085 Pilisvörösvár,
Szabadság út 21.
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398. Vinczéné Petik
Erzsébet

tanügyigazgatás 3060 Pásztó, Cserhát ltp.
28. II/3/a

Kodály Zoltán Ált. Iskola
3073 Tar, Liget út 3.

399. Virág Tiborné tanügyigazgatás 3413 Cserépfalu, Kifli
köz 15.

Hórvölgye Ált. Iskola 3413
Cserépfalu, Kossuth út 15.

400. Virágné Katona
Zsuzsanna

pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazga-
tás, uniós (közösségi) pályázatírás
és projektmenedzsment

korszerû vezetési módszerek, csoportve-
zetés, szervezetek minõségirányítása,
minõségfejlesztés, szervezeti és dolgo-
zói értékelés, önértékelés, pedagógiai
program, intézményértékelés, vezetõi
pályázat, projekttervezés és -szervezés,
monitoring, értékelés

5430 Tiszaföldvár, Kossuth
út 109/A

Bethlen Gábor Református
Tagozatos Ált. Iskola, Szak-
iskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézmény 5200 Török-
szentmiklós, Bethlen Gábor
út 1.

401. Viszóczky Zsuzsanna pedagógiai értékelés 3100 Salgótarján, Meredek
u. 1. IV/25.

Bolyai János Gimnázium és
Szakközépiskola 3100 Salgó-
tarján, Kissomlyó út 1.

402. Vitányi György szaktárgyi oktatás, tanügyigazga-
tás

földrajz (ált. iskola), közoktatás-vezetés,
pedagógiai program, vezetõi pályázat
értékelése

4456 Tiszadob, Rákóczi
u. 2.

Széchenyi István Általános
és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la 4456 Tiszadob, Károlyi M.
u. 7.

403. Vithalm Antalné óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, tanügyigazgatás,
térségi (kistérségi, megyei, régiós)
tervezés és fejlesztés

drámajáték és kommunikáció, tanulási
képességek fejlesztése Ayres módszer-
rel, IMIP és HOP értékelése, vezetõi pá-
lyázat értékelése, kistérségi óvodák
együttmûködése

2870 Kisbér, Diófa u. 16. Kistérségi Közös Fenntartású
Óvoda 2882 Kerékteleki, Fõ
u. 60.

404. Walz Jánosné tanügyigazgatás pedagógiai program, közoktatás-fejlesz-
tés

7761 Kozármisleny, Mik-
száth Kálmán u. 4.

nyugdíjas

405. Zátonyiné Fazekas
Erzsébet

pedagógiai értékelés, szervezet- és
minõségfejlesztés, tanügyigazga-
tás, uniós (közösségi) pályázatírás
és projektmenedzsment

matematika, fizika, szervezés- és veze-
tés-menedzsment, pedagógiai program

5600 Békéscsaba, Harkály
köz 10.

Belvárosi Ált. Iskola és Gim-
názium 5600 Békéscsaba,
Haán Lajos u. 2–4.

406. Zielbauer György szervezet- és minõségfejlesztés,
tanügyigazgatás

ált. iskola, német nemzetiségi ált. iskola 9700 Szombathely, Szent
Flórián krt. 53. II/9.

Reguly Antal Ált. Iskola
9700 Szombathely, Rákóczi
F. u. 79.

407. Zóka Éva Ágota alapfokú mûvészetoktatás táncmû-
vészeti ága

népi játék, néptánc 7477 Zselickisfalud, Külsõ
sor 16.

Fekete László Ált. Iskola
7477 Szenna, Árpád u. 1.

408. Zolcsák István tantervi szakértõi tevékenység,
tanügyigazgatás

tantervfejlesztés (ált. iskola), iskolame-
nedzseri tevékenység

1201 Budapest, Rózsás
út 37.

Ady Endre Ált. Iskola 1204
Budapest, Ady Endre út 98.
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409. Zsbánné Forrai Judit pályaorientáció, szakmai elõkészí-
tõ ismeretek, szakmai alapozó,
szakmai orientáció, elméleti és
gyakorlati szakmacsoportos alapo-
zó oktatás, sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelése és ta-
nulók iskolai nevelése-oktatása, in-
tegrált nevelés-oktatás

pályairányítás, pályaorientáció, szoma-
topedagógia

1147 Budapest, Jávorka
Ádám u. 20.

Mozgásjavító Ált. Iskola,
Módszertani Központ és
Diákotthon 1145 Budapest,
Mexikói út 60.

410. Zsember Gyurcsy
Márta

óvodai nevelés, szervezet- és mi-
nõségfejlesztés, tanügyigazgatás,
térségi (kistérségi, megyei, régiós)
tervezés és fejlesztés

intézményvezetés (óvoda), helyi nevelé-
si program

7751 Szederkény, Ságvári
u. 3.

nyugdíjas

411. Zsoldosné Borosi Beáta szaktárgyi oktatás informatika 3200 Gyöngyös, Hársfa
u. 1.

Vak Bottyán János Mûszaki
és Közgazdasági Szakközép-
iskola 3200 Gyöngyös, Than
Károly u. 1.

412. Zsuffa Ruth Katalin tankönyv, taneszköz német nyelv, francia nyelv 2092 Budakeszi, Felkeszi
u. 6.

Lónyay Utcai Református
Gimnázium és Kollégium
1092 Budapest, Kinizsi
u. 1–7.
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Közlemény az Országos vizsgáztatási névjegyzék közzétételérõl

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 101. §-ának (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási
Közlöny XLIX. évfolyam 3. számában 2005. február 18-án, a 19/I. számában július 18-án, a 29. számában 2005. október 17-én, az L. évfolyam 6. számában 2006.
március 13-án, a 18/I. számában 2006. július 17-én, valamint a 26. számában 2006. október 16-án megjelent Országos vizsgáztatási névjegyzék kiegészítését.

Pósfai Péter s. k.
OKÉV fõigazgatója

Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0002

Az Országos vizsgáztatási névjegyzék kiegészítése

Sor-
szám

Név Vizsgáztatási terület Lakcím Munkahely

1. Ábrahámné Csákányi Ildikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia, matematika tantárgyak)

7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 12. II/3. Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnázium
7400 Kaposvár, Szondi u. 3.

2. Ádámné Koós Erzsébet érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

4031 Debrecen, István út 73. fszt. 2. Könnyûipari Szakközép- és Szakiskola
4027 Debrecen, Sétakert u. 1–3.

3. Aranyi Imre érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

4032 Debrecen, Böszörményi út 49. III/12. Fazekas Mihály Gimnázium 4025 Debre-
cen, Hatvan u. 44.

4. Dr. Árgyelán Dánielné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgyak)

8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 4. I/6. Teleki Blanka Gimnázium és Ált. Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai út 7.

5. Bajkó Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

1072 Budapest, Rákóczi út 8. Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Buda-
pest, Mészáros u. 5–7.

6. Bakk Bálint érettségivizsga-elnök 4031 Debrecen, Derék u. 142. V/44. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezet-
védelmi Szakközépiskola 4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.

7. Bakonyi Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(biológia tantárgy)

2120 Dunakeszi, Görgey u. 12. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógim-
názium és Kollégium 1053 Budapest, Pap-
növelde u. 4–6.

8. Balangó László érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (biológia tantárgy)

2740 Abony, Radák Katalin út 59/A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola
2740 Abony, Kossuth tér 18.
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9. Balaskóné Hummel Margit érettségivizsga-elnök 1157 Budapest, Páskom park 4. V/30. Belváros Lipótváros Gyermekjóléti Szol-
gálat 1056 Budapest, Havas u. 2.

10. Balázs Ferenc érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

2370 Dabas, Bajcsy u. 19. Pálóczi Horváth István Szakképzõ Iskola
és Kollégium 2377 Örkény, Fõ u. 5–7.

11. Balogh András érettségivizsga-elnök 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 199. I/6. Csete Balázs Ált. Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola 1215 Buda-
pest, Csete Balázs u. 6–8.

12. Balogh Andrásné érettségivizsga-elnök 1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 199. I/6. Fodor József Szakképzõ Iskola és Gimná-
zium 1214 Budapest, Tejút u. 12.

13. Balogh Edit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

1118 Budapest, Beregszász u. 62/B Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Buda-
pest, Mészáros u. 5–7.

14. Baloghné Biró Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(dráma, magyar nyelv és irodalom tantár-
gyak)

7400 Kaposvár, Semmelweis u. 20. Toldi Ltp-i Általános Iskola és Gimnázium
7400 Kaposvár, Szondi u. 3.

15. Baloghné Pálfy Zsuzsanna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1185 Budapest, Gömbakác u. 53. Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest,
Veres Pálné u. 38.

16. Bánky Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

2045 Törökbálint, Katona J. u. 39. Kempelen Farkas Gimnázium 1223 Buda-
pest, Közgazdász u. 9–11.

17. Bárány Hedvig érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

6000 Kecskemét, Nagy Lajos király
körút 35.

Katedra Informatikai és Mûvészeti Szak-
középiskola 6000 Kecskemét, Izsáki u. 8.

18. Baranyai Zoltánné érettségivizsga-elnök 8263 Badacsonylábdihegy, Római út 84. Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képzõ- és
Iparmûvészeti Szakközépiskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény 8258 Ba-
dacsonytomaj, Kert út 14.

19. Dr. Baranyai Zsolt érettségivizsga-elnök 6722 Szeged, Szentháromság u. 15. Szegedi Tudományegyetem 6722 Szeged,
Egyetem u. 2.

20. Dr. Baranyi Béláné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4024 Debrecen, Zöldfa u. 15. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
4024 Debrecen, Csengõ u. 4.

21. Bärnkopf Péter érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1026 Budapest, Sodrás u. 10/B Városmajori Gimnázium 1122 Budapest,
Városmajor u. 71.

22. Bartha Dénes érettségivizsga-elnök 4551 Nyíregyháza-Oros, Csermely u. 20. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29–37.
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23. Bartha Dénesné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4551 Nyíregyháza-Oros, Csermely u. 20.

24. Bartha István érettségivizsga-elnök 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 11. DE Mûszaki Fõiskolai Kar Villamosmér-
nöki Tanszék 4028 Debrecen, Ótemetõ
u. 2–4.

25. Barthos Zoltánné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

2170 Aszód, Hatvani u. 7. Gödöllõi Református Líceum Gimnáziuma
és Kollégiuma 2100 Gödöllõ, Szabadság
tér 9.

26. Bazsóné Sõrés Marianna PhD érettségivizsga-elnök 4405 Nyíregyháza, Lakatos u. 52. Nyíregyházi Fõiskola Német Nyelv és Iro-
dalom Tanszék 4400 Nyíregyháza, Sóstói
u. 31/B

27. Bedõ Csaba érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

8360 Keszthely, Sági J. u. 28. Keszthely Város Vendéglátó, Idegenfor-
galmi, Kereskedelmi Szakképzõ Iskolája és
Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok
útja 1.

28. Bedõ Stella érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

8360 Keszthely, Sági J. u. 28. Közgazdasági Szakközépiskola 8360
Keszthely, Rózsa u. 12.

29. Belláné Kis Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

5675 Telekgerendás, Petõfi u. 53. Ált. Iskola 5675 Telekgerendás, Ady u. 10.

30. Dr. Benczné Horváth Gizella érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

2112 Veresegyház, Karacs Teréz u. 7. Gödöllõi Református Líceum Gimnáziuma
és Kollégiuma 2100 Gödöllõ, Szabadság
tér 9.

31. Berger József érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

6500 Baja, Borz u. 2/A Türr István Gazdasági Szakközépiskola
6500 Baja, Bácska tér 1.

32. Berger Józsefné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(biológia tantárgy)

6500 Baja, Borz u. 2/A Jelky András Általános Mûvelõdési Köz-
pont 6500 Baja, Petõfi S. u. 1.

33. Bergholdné Kézdi Katalin érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

1034 Budapest, Selmeci u. 11. fszt. 1. Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola
és Gimnázium 1032 Budapest, Bécsi
út 134.

34. Berta Ákos érettségivizsga-elnök 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 55. Kodolányi János Fõiskola 8000 Székesfe-
hérvár, Fürdõ u. 1.

35. Berta József Tibor érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (portugál nyelv, spanyol
nyelv)

6724 Szeged, Makkos-erdõ sor 9. SZTE BTK Hispanisztika Tanszék 6722
Szeged, Petõfi sgt. 30–34.

36. Berzi Imre érettségivizsga-elnök 4032 Debrecen, Görgey u. 2. VIII/67. nyugdíjas
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37. Birk Ferenc érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika tantárgy)

4440 Tiszavasvári, Rákóczi u. 2. Vasvári Pál Középiskola, Szakiskola és
Kollégium 4440 Tiszavasvári, Petõfi u. 1.

38. Bisz Anna Emõke érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-elnök
a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai neve-
lés-oktatás tekintetében (román nemzetiség),
érettségivizsga-elnök a két tanítási nyelvû
nevelés-oktatás tekintetében (román nyelv,
spanyol nyelv), emelt szintû érettségi

1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 42. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyel-
vû Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi
Zsigmond u. 33.

39. Boda Imréné érettségivizsga-elnök 9400 Sopron, Deák tér 6. Handler Nándor Szakképzõ Iskola 9400
Sopron, Halász u. 9–15.

40. Bodorné Misley Tünde érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(biológia tantárgy)

4700 Mátészalka, Gárdonyi G. u. 6. Esze Tamás Gimnázium 4700 Mátészalka,
Kazinczy út 7.

41. Bogyayné Szabó Szilvia érettségivizsga-elnök 2317 Szigetcsép, Fõ u. 57. Csonka János Mûszaki Szakközépiskola
2313 Szigetszentmiklós, Csonka u. 5.

42. Borbola Erika érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom, történelem tan-
tárgyak)

1104 Budapest, Sörgyár u. 82. III. II/4. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.

43. Borosné Szlávik Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(biológia, földrajz tantárgyak)

5000 Szolnok, Bercsényi u. 35. II/4. Verseghy Ferenc Gimnázium 5000 Szol-
nok, Tisza park 1.

44. Dr. Borsi Lõrinc érettségivizsga-elnök 8220 Balatonalmádi, Apáczai u. 6.

45. Bosnyák Sándorné érettségivizsga-elnök 1042 Budapest, József Attila u. 16. fszt. 1. nyugdíjas

46. Bödör Márta érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

8640 Fonyód, Harmatos u. 17. Mátyás Király Gimnázium és Postaforgal-
mi Szakközépiskola 8640 Fonyód, Hunya-
di János u. 3.

47. Bökönyi Benedek Csilla érettségivizsga-elnök 8000 Székesfehérvár, Hübner A. u. 18.
II/5.

Szent István Mezõgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképzõ Iskola 8000 Székesfehér-
vár, Ady Endre u. 17.

48. Csajányi Melinda érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

5600 Békéscsaba, Dobozi út 76. Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Ze-
neiskola 5600 Békéscsaba, Szabadság
tér 4.

49. Csapóné Blinszki Erzsébet érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

6527 Nagybaracska, Árpád u. 1. Jelky András ÁMK Szakképzõ Iskolája
6500 Baja, Petõfi S. u. 1.

50. Csarmasz János érettségivizsga-elnök 8471 Káptalanfa, Kossuth u. 33. Bánki Donát Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.

51. Császár József érettségivizsga-elnök 4014 Debrecen, Mezõgazdász u. 40. Baross Gábor Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A
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52. Dr. Cselik Ágnes érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (spanyol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (magyar nyelv és irodalom, spanyol
nyelv tantárgyak)

1192 Budapest, Kós Károly tér 3. I/8. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyel-
vû Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi
Zsigmond u. 33.

53. Cseréné Kátai-Urbán Katalin érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

6640 Csongrád, Tulipán u. 6. Sághy Mihály Szakképzõ Iskola, Középis-
kola és Kollégium 6640 Csongrád,
Gyöngyvirág u. 16.

54. Csordás-Nagy Sára érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (német nyelv tantárgy)

6044 Kecskemét, Hetény vezér u. 17. Katona József Gimnázium és Számítás-
technikai Szakközépiskola 6000 Kecske-
mét, Dózsa György út 3.

55. Csupák Adrien érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(biológia, földrajz tantárgyak)

2422 Mezõfalva, Káposztás u. 13. Bolyai János Gimnázium 6000 Kecskemét,
Irinyi u. 49.

56. Dániel Péter érettségivizsga-elnök 4400 Nyíregyháza, Alkony u. 31. Nyíregyházi Fõiskola Apáczai Csere János
Gyakorló Ált. Iskola 4400 Nyíregyháza,
Erdõsor 7.

57. Daubner Béla érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

3200 Gyöngyös, Kakastánc u. 43. József Attila Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium 3200 Gyöngyös, Kócsag
u. 36–38.

58. Dede Ágnes érettségivizsga-elnök 4029 Debrecen, Csapó u. 92. VII/21. Bethlen Gábor Közgazdasági és Postafor-
galmi Szakközépiskola Móricz Zsigmond
Tagintézménye 4032 Debrecen, Jerikó
u. 17–21.

59. Dénes Magdolna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

7621 Pécs, Rákóczi F. u. 44. III/6. Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs,
Batthyány u. 1–3.

60. Détári Csaba érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(földrajz, történelem tantárgyak)

6000 Kecskemét, Széna u. 19. Katedra Informatikai és Mûvészeti Szak-
középiskola 6000 Kecskemét, Izsáki út 8.

61. Détáriné Szabó Anikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

6000 Kecskemét, Széna u. 19. Katona József Gimnázium és Számítás-
technikai Szakközépiskola 6000 Kecske-
mét, Dózsa György út 3.

62. Dr. Dobi János érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 22. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium
6722 Szeged, Szentháromság u. 2.

63. Dobosné Csordás Andrea érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nyelv tantárgy)

6500 Baja, Vajk u. 7. Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola 6500 Baja, Köztár-
saság tér 1.
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64. Dr. Dobszay Ambrus érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

2072 Zsámbék, Szilágyság u. 1. Weöres Sándor Ált. Iskola, Gimnázium és
Szakközépiskola 1098 Budapest, Torony-
ház u. 21.

65. Dr. Draskóczy István érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1165 Budapest, Futórózsa u. 94. I/2. ELTE BTK 1088 Budapest, Múzeum
krt. 4/A

66. Dr. Englerné Khim Márta érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 9. Kodolányi János Középiskola 8000 Szé-
kesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.

67. Erdei Istvánné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

7761 Kozármisleny, Móra Ferenc u. 8. Pollack Mihály Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 7622 Pécs,
Batthyány u. 1–3.

68. Etédi Péter érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (magyar nyelv és irodalom tantárgy)

2131 Göd, Béke út 40. Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Buda-
pest, Mészáros u. 5–7.

69. F. Tóth Zoltán érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1112 Budapest, Igmándi u. 18. III/1. Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Ált.
Iskola és Gimnázium 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

70. Faragóné Kiss Ágnes érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4150 Püspökladány, Kálvin u. 22. Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium 4150 Püs-
pökladány, Gagarin u. 2.

71. Farkas István érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

8200 Veszprém, Egry József u. 25/A Lovassy László Gimnázium 8200 Veszp-
rém, Cserhát ltp. 11.

72. Fekete Péter érettségivizsga-elnök 9495 Kópháza, Vasút u. 30. Vas- és Villamosipari Szakképzõ Iskola és
Gimnázium 9400 Sopron, Ferenczy János
u. 7.

73. Dr. Ferschné Várnai Tímea érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (angol nyelv tantárgy)

8000 Székesfehérvár, Németh L. u. 10. Kodály Zoltán Ált. Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.

74. Dr. Figula Erika érettségivizsga-elnök 4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 21. Nyíregyházi Fõiskola Pszichológia Tan-
szék 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b

75. Filepné Szentpétery Éva érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv)

3561 Felsõzsolca, Bartók B. u. 31. Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Szakközépiskola 3525 Mis-
kolc, Hõsök tere 1.
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76. Fiumei Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom, történelem tan-
tárgyak)

7500 Nagyatád, Munkás u. 53. Nagyatád Város Önkormányzata Ady End-
re Gimnázium és Szakközépiskola 7500
Nagyatád, Dózsa György u. 13.

77. Forgonyné Viszlai Margit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

3744 Múcsony, Kossuth L. u. 1. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1.

78. Fork Rózsa érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai
nevelés-oktatás tekintetében (német nem-
zetiség), érettségivizsga-elnök a két tanítási
nyelvû nevelés-oktatás tekintetében (német
nyelv), emelt szintû érettségi vizsga tantár-
gyi bizottságának elnöke (német nyelv, tör-
ténelem tantárgyak)

7064 Gyönk, Ifjúsági ltp 37. „Tolnai Lajos” Német Nemzetiségi és Két-
tannyelvû Gimnázium 7064 Gyönk, Rákó-
czi u. 555.

79. Frank Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

1119 Budapest, Etele út 37. VII/22. Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Veres Péter Gimnázium
1039 Budapest, Csobánka tér 7.

80. Füle Bernadett érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

2700 Cegléd, Rákóczi út 26–28. I/9. Ceglédi Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola 2700 Cegléd, Kossuth Fe-
renc u. 32.

81. Fülöp Ottilia érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

2051 Biatorbágy, Karikó János u. 5. Kelenföldi Mûszaki Középiskola
1119 Budapest, Fehérvári út 159.

82. Gaál Jánosné érettségivizsga-elnök 1142 Budapest, Dorozsmai u. 3.

83. Gáspárné Hegedûs Ilona
Eszter

érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

2750 Nagykõrös, Batthyány u. 1/A Arany János Református Gimnázium és
Diákotthon 2750 Nagykõrös, Hõsök tere 6.

84. Géczi Nándorné érettségivizsga-elnök 4031 Debrecen, István út 65. IX/28. Dienes László Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakképzõ Iskola 4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.

85. Gellén János érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

5630 Békés, Bocskai u. 11/1. Szegedi Kis István Református Gimnázi-
um, Ált. Iskola és Kollégium 5630 Békés,
Petõfi S. u. 11–13.

86. Gembiczki Ferenc érettségivizsga-elnök 3078 Bátonyterenye, Ybl M. út 7. Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium 3070 Bátonyterenye, Ózdi
út 39.

87. Gombosné Hegedüs Andrea érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

1222 Budapest, Zentai u. 16. Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest,
Veres Pálné u. 38.
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88. Gonda Gáspár érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

3531 Miskolc, Aba u. 9. 5/2. Andrássy Gyula Mûszaki Középiskola
3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10.

89. Grõber Attila érettségivizsga-elnök 8500 Pápa, Puskás T. u. 26. Türr István Gimnázium 8500 Pápa, Fõ
u. 10.

90. Gurbán Sándor érettségivizsga-elnök 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 3. Sz-Sz-B. Megyei Munkaügyi Központ
4400 Nyíregyháza, Egyház u. 15.

91. Gurbánné Papp Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 3. Wesselényi Miklós Szakközépiskola és
Szakiskola 4400 Nyíregyháza, Dugonics
u. 10–12.

92. Gyengéné Beé Andrea érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1031 Budapest, Zsófia u. 5/C Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest,
Reáltanoda u. 7.

93. Gyula Ferencné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

4100 Berettyóújfalu, Kádár vitéz u. 30. Bessenyei György Szakközépiskola 4100
Berettyóújfalu, Honvéd u. 9–11.

94. Gyuricza Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3528 Miskolc, Mezõ u. 9. Herman Ottó Gimnázium 3525 Miskolc,
Tizeshonvéd u. 21.

95. Hajnissné Anda Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. II/27. Csík Ferenc Ált. Iskola és Gimnázium
1027 Budapest, Medve u. 5–7.

96. Hámori Veronika érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1083 Budapest, Losonci tér 4. Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Ált.
Iskola és Gimnázium 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 8.

97. Hegedûs Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3100 Salgótarján, Báthory út 3. Lónyay Utcai Református Gimnázium és
Kollégium 1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7.

98. Hegedüs Károlyné érettségivizsga-elnök 8000 Székesfehérvár, Zobori u. 6. Szent István Mezõgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképzõ Iskola 8000 Székesfehér-
vár, Ady Endre u. 17.

99. Dr. Hegyi Ágota érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (olasz nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (olasz nyelv tantárgy)

1027 Budapest, Bajvívó u. 3.

100. Hertrich Ágnes érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nemzetiségi népismeret, német
nemzetiségi nyelv, német nyelv tantár-
gyak)

7621 Pécs, Felsõmalom u. 6. Leõwey Klára Gimnázium 7621 Pécs,
Szent István tér 8–10.
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101. Hlacs Norbert érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv)

1039 Budapest, Sramli u. 2. II/9. Általános Vállalkozási Fõiskola 1114 Bu-
dapest, Villányi út 14.

102. Dr. Hoffmann Rózsa érettségivizsga-elnök 1095 Budapest, Soroksári út 38–40. IV/2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
Pedagógia Intézet 2087 Piliscsaba, Egye-
tem u. 1.

103. Hortobágyi János érettségivizsga-elnök 7150 Bonyhád, Mester u. 7. Jókai Mór Szakképzõ Iskola 7150 Bony-
hád, Perczel M. u. 51.

104. Horváth Gyula érettségivizsga-elnök 7625 Pécs, István u. 28. Zipernowszky Károly Mûszaki Szakközép-
iskola 7622 Pécs, 48-as tér 2.

105. Horváth Katalin érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1134 Budapest, Dunyov István u. 5. II/10. Zsigmond Király Fõiskola 1039 Budapest,
Kelta u. 2

106. Horváthné Tajti Ágnes érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia, matematika tantárgyak)

3155 Mátramindszent, Táncsics út 1/1. Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközép-
iskola 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.

107. Hraskó András érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1141 Budapest, Tornóc u. 17. Fazekas Mihály Fõvárosi Gyakorló Ált. Is-
kola és Gimnázium 1082 Budapest, Hor-
váth Mihály tér 8.

108. Illés Nándor érettségivizsga-elnök 8500 Pápa, Szent István út 1/B Batthyány Lajos Szakképzõ Iskola és Kol-
légium 8500 Pápa, Külsõ-Veszprémi út 2.

109. Ilyés Gábor érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

4034 Debrecen, Dézsi András u. 14. Brassai Sámuel Gimnázium és Mûszaki
Szakközépiskola 4029 Debrecen, Vízto-
rony u. 3.

110. Imets Márta Erzsébet érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

1182 Budapest, Batthyány L. u. 152. Pestszentlõrinc-Pestszentimrei Felnõttek
Gimnáziuma és Továbbképzõ Központja
1183 Budapest, Kossuth tér 2.

111. Ivády Emil Miklósné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

3700 Kazincbarcika, Munkás út 37. Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1.

112. Jagicza Zsolt érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

2119 Pécel, Felsõsor u. 117. Ráday Pál Gimnázium 2119 Pécel, Isasze-
gi út 3.

113. Jaross Béláné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

4024 Debrecen, Batthyány u. 3–5. II/12. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépis-
kola és Szakiskola Móricz Zsigmond Tag-
intézménye 4032 Debrecen, Jerikó
u. 17–21.

114. Jászai Gyöngyvér Ibolya érettségivizsga-elnök 4700 Mátészalka, Alkotmány út 18. I/5. Esze Tamás Gimnázium 4700 Mátészalka,
Kazinczy út 7.

115. Juhászné Sáros Márta érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

5000 Szolnok, Szántó krt. 22. III/17. nyugdíjas (Egészségügyi és Szociális
Szakközép- és Szakiskola és Alternatív
Gimnázium)
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116. Juray Miklós érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(földrajz tantárgy)

6723 Szeged, Budapesti krt. 22/A Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged,
József Attila sgt. 118–120.

117. Kamenár Gabriella érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

7623 Pécs, Tulipán u. 10. Pécsi Testnevelési Ált. Iskola és Középis-
kola, Sportiskola 7633 Pécs, Radnóti M.
u. 2.

118. Kárainé Mosolygó Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4150 Püspökladány, Batthyány u. 21 Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium 4150 Püs-
pökladány, Gagarin u. 2

119. Karlik Natália dr. érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(egészségügyi alapismeretek tantárgy)

1074 Budapest, Szövetség u. 9/A III/5. Csongrád Megyei Önkormányzat Boros
Sámuel Szakközépiskola és Szakiskola
6600 Szentes, Ady E. u. 6–8.

120. Karsai Ferenc érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (újgörög nyelv)

1104 Budapest, Kada u. 125. Harsányi János Gazdasági Szakközépisko-
la 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.

121. Karsai József érettségivizsga-elnök 2377 Örkény, Arany János u. 1. Pálóczi Horváth István Szakképzõ Iskola
és Kollégium 2377 Örkény, Fõ út 5–7.

122. Kazimity György érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1126 Budapest, Márvány u. 28. mfszt. 1. nyugdíjas

123. Kékesi Raymundné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom, történelem tan-
tárgyak)

1132 Budapest, Alig u. 7/B I/1. Lónyay Utcai Református Gimnázium és
Kollégium 1092 Budapest, Kinizsi u. 1–7.

124. Kelemen Adrienne érettségivizsga-elnök 2400 Dunaújváros, Kossuth u. 2/A fszt. 1. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola 2400
Dunaújváros, Vasmû tér 1.

125. Dr. Kelemen Gyula érettségivizsga-elnök 2400 Dunaújváros, Kossuth u. 2/A fszt. 1. Dunaújvárosi Fõiskola Tanárképzõ Intézet
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A

126. Dr. Kenyeres Ambrusné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

2600 Vác, Mária u. 9. Boronkay György Mûszaki Középiskola és
Gimnázium 2600 Vác, Németh László
u. 4–6.

127. Keserû Zoltán érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nyelv tantárgy)

8630 Balatonboglár, Tamás tanító u. 10. Mátyás Király Gimnázium és Postaforgal-
mi Szakközépiskola 8640 Fonyód, Hunya-
di J. u. 3.

128. Kisgergely Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

3300 Eger, Malomárok u. 54. V/14. Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakis-
kola és Kollégium 3300 Eger, Kertész
u. 128.

129. Kiskóné Cserkuti Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

7500 Nagyatád, Mezõ u. 124. Nagyatád Város Önkormányzata Ady End-
re Gimnázium és Szakközépiskola 7500
Nagyatád, Dózsa György u. 13.
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130. Kiss Józsefné dr. érettségivizsga-elnök 1143 Budapest, Hungária krt. 134. Budapest Fõváros XIII. ker. Polgármesteri
Hivatal Ady Endre Gimnázium 1139 Bu-
dapest, Röppentyû u. 62.

131. Kiss Judit érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (német nyelv tantárgy)

4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 110. III/11. Vasvári Pál Gimnázium 4400 Nyíregyhá-
za, Kiss Ernõ u. 8.

132. Kiss László érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatikai alapismeretek, informatika
tantárgyak)

4440 Tiszavasvári, Krúdy Gyula u. 1. 1/4. Tiszavasvári Város Önkormányzata Vasvá-
ri Pál Középiskola, Szakiskola és Kollégi-
um 4440 Tiszavasvári, Petõfi út 1.

133. Dr. Kiszely Zoltán érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv)

8000 Székesfehérvár, Almássy ltp. 10/A
I/3.

Kodolányi János Fõiskola 8000 Székesfe-
hérvár, Fürdõ u. 1.

134. Kitajkáné Szántai Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

5540 Szarvas, Ady E. u. 11. Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 5540 Szarvas, Vajda P.
u. 18–20.

135. Klenovics Endre érettségivizsga-elnök 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság út 7. Kaposvári Egyetem Testnevelési Tanszék
7400 Kaposvár, Guba Sándot út 40.

136. Kocsmárné Vancsay Andrea érettségivizsga-elnök 6600 Szentes, Szegfû u. 12. Horváth Mihály Gimnázium 6600 Szentes,
Szent Imre herceg u 2.

137. Kokits Gizella érettségivizsga-elnök 1115 Budapest, Fraknó u. 8/b

138. Komári Judit érettségivizsga-elnök 4400 Nyíregyháza, Északi krt. 23. I/5. Bessenyei György Középiskolai Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2.

139. Komlósi Imre érettségivizsga-elnök 3525 Miskolc, Bruckner Gyõzõ u. 2. Eötvös József Építõipari, Mûvészeti Szak-
képzõ Iskola és Kollégium 3534 Miskolc,
Gagarin út 54.

140. Kondor Lászlóné érettségivizsga-elnök 2400 Dunaújváros, Vörösmarty M. u. 9.
II/2.

Rudas Közgazdasági Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 2400 Dunaújvá-
ros, Római krt. 47–49.

141. Dr. Koós Ferenc érettségivizsga-elnök 2310 Szigetszentmiklós, Varga László u. 2. Batthyány Kázmér Gimnázium és Kollégi-
um 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai
u. 6–14.

142. Dr. Kormos József érettségivizsga-elnök 1038 Budapest, Botond u. 54. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK
2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1.

143. Kósa László Ferenc érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1121 Budapest, Kakukk út 17. Budapest Kõbányai Önkormányzat Szent
László Gimnázium és Szakközépiskola
1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor
út 28–32.
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144. Kosztelnik Erzsébet Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

1031 Budapest, Váci M. tér 3. III/7. Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat Óbudai Gimnázium 1035
Budapest, Szentlélek tér 10.

145. Kovács Gábor érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4031 Debrecen, Derék u. 181. III/7. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
4029 Debrecen, Csengõ u. 4.

146. Kovács Zsuzsanna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

9025 Gyõr, Dankó Pista tér 1. Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bercsényi Miklós Középiskola 9025 Gyõr,
Cinka Panna u. 2.

147. Dr. Kovácsné Kószás
Erzsébet

érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (német nyelv tantárgy)

9024 Gyõr, Ikva u. 46. nyugdíjas

148. Kõvári Zoltán érettségivizsga-elnök 7627 Pécs, Bokor u. 73. Pannon Volán ZRt. 7621 Pécs, Siklósi u. 1.

149. Kövendy Angéla érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1149 Budapest, Répásy M. u. 3. V/46. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Szakképzõ Iskola 1097 Budapest,
Ecseri út 5–7.

150. Krajnyák Tibor érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

3796 Borsodszirák, Rákóczi u. 37. Izsó Miklós Gimnázium, Szakképzõ Iskola
és Diákotthon 3780 Edelény, Borsodi
u. 34.

151. Dr. Kudron Nándor érettségivizsga-elnök 6200 Kiskõrös, Kodály Zoltán u. 1. Imperial-Holding Kft. 6200 Kiskõrös,
Kodály Z. u. 7.

152. Kunstár Béla érettségivizsga-elnök 8083 Csákvár, Árpád u. 28. Ált. Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 8083 Csákvár, Szabadság tér 8.

153. Labanczné Andrási Ilona érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3580 Tiszaújváros, Krisztina u. 27. Eötvös József Gimnázium, Szakképzõ
Iskola és Kollégium 3580 Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 13.

154. Dr. Laczkó András érettségivizsga-elnök 8638 Balatonlelle, Szövetség u. 42/A

155. Lakatos András érettségivizsga-elnök 4561 Baktalórántháza, Petõfi út 38/a ALEXANDRA Ált. Iskola és Gimnázium
4561 Baktalórántháza, Vásártér út 1.

156. Lakatos Károlyné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nyelv tantárgy)

8000 Székesfehérvár, Beregszászi u. 63. Kodolányi János Középiskola 8000 Szé-
kesfehérvár, Szabadságharcos u. 57.

157. Lami Pál érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (magyar nyelv és irodalom tantárgy)

1138 Budapest, Párkány u. 24. Németh László Gimnázium 1131 Buda-
pest, Nõvér u. 15-17.

158. Lang Mónika érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

1043 Budapest, István u. 5. III/13. Bõrfeldolgozóipari Szakközépiskola és
Szakiskola 1047 Budapest, Baross u. 39.
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159. Lange Péter Tamás érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(földrajz tantárgy)

3518 Miskolc, Lugas út 4. Eötvös József Építõipari, Mûvészeti Szak-
képzõ Iskola és Kollégium 3534 Miskolc,
Gagarin u. 54.

160. Lange Péter Tamásné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3518 Miskolc, Lugas út 4. Diósgyõri Gimnázium 3534 Miskolc, Kiss
tábornok u. 42.

161. Leányvári Lászlóné érettségivizsga-elnök 3526 Miskolc, Pozsonyi u. 30. Herman Ottó Gimnázium 3525 Miskolc,
Tizeshonvéd u. 21.

162. Dr. Légrády György érettségivizsga-elnök 3300 Eger, Széchenyi u. 49. Eszterházy Károly Fõiskola Növényéletta-
ni Tanszék 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

163. Lehmann László érettségivizsga-elnök 2315 Szigethalom, Mû út 266. 21/1. Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 1146
Budapest, Istvánmezei út 1–3.

164. Lerch Zsuzsanna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

7634 Pécs, Százszorszép u. 6. Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközép-
iskola 7622 Pécs, 48-as tér 2.

165. Dr. Liptainé Reszegi Ágnes érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

3300 Eger, Bercsényi u. 7. Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi u. 48.

166. Lovas Lászlóné érettségivizsga-elnök 4032 Debrecen, Bolyai u. 40. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezet-
védelmi Szakközépiskola 4024 Debrecen,
Csapó u. 29–35.

167. Luca Enikõ Magdolna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

3300 Eger, Mátyás király út 49. II/6. Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium 3300 Eger,
Csíky Sándor u. 1.

168. Maczik Mihály érettségivizsga-elnök 5553 Kondoros, Áchim u. 42. Gépészeti és Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 7.

169. Mádai Ágnes érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

2840 Oroszlány, Fürst S. u. 43. I/3. Fellner Jakab Általános Iskola, Szakiskola
és Szakközépiskola 2800 Tatabánya, Sár-
berki ltp.

170. Dr. Magyarné Ulrich
Zsuzsanna

érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom, történelem tan-
tárgyak)

2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 15/C ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
1088 Budapest, Trefort u. 8.

171. Dr. Mándy Tihamér érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

4400 Nyíregyháza, Írisz u. 17. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29–37.

172. Mányi Judit érettségivizsga-elnök 4029 Debrecen, Monostor u. 4. III/10. Dienes László Gimnázium és Szakképzõ
Iskola 4027 Debrecen, Thomas Mann
u. 16.

173. Marosi Józsefné érettségivizsga-elnök 1165 Budapest, Céltábla u. 10. Centenáriumi Általános Iskola és Szakis-
kola 1165 Budapest, Sasvár u. 101.
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174. Martin Tamás Attila érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika tantárgy)

5820 Mezõhegyes, Kozma Ferenc u. 10/2. Mezõhegyesi Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 5820 Mezõhegyes, Kozma F. u. 23.

175. Dr. Mátrai István érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, kémia tantárgyak)

9730 Kõszeg, Borsmonostori u. 3. Jurisich Miklós Gimnázium 9730 Kõszeg,
Hunyadi János u. 10.

176. Medgyes Sándorné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

1212 Budapest, Dunadülõ 5/B I/6. Nemzeti Tankönyvkiadó ZRt. 1143 Buda-
pest, Szobránc u. 6–8.

177. Megyesiné Vikor Aranka érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nyelv tantárgy)

6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert
u. 2.

Bolyai János Gimnázium 6000 Kecskemét,
Irinyi u. 49.

178. Mendelovics Zsuzsanna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1025 Budapest, Zsindely u. 5/B fszt. 2. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Ált.
Iskola, Szakképzõ Iskola és Pedagógiai
Szakmai Szolgáltató Intézet 1035 Buda-
pest, Raktár u. 1.

179. Mesterné Subicz Erika érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, informatika tantárgy, informatikai
alapismeretek, matematika tantárgyak)

7500 Nagyatád, Honvéd u. 47/B Nagyatád Város Önkormányzata Ady End-
re Gimnázium és Szakközépiskola 7500
Nagyatád, Dózsa György u. 13.

180. Mestra Ágota érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (angol nyelv tantárgy)

6726 Szeged, Bérkert u. 29. Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépisko-
la 6722 Szeged, Gutenberg u. 11.

181. Mestyanek Zsolt érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1144 Budapest, Gvadányi út 118. Neumann János Számítástechnikai Szakkö-
zépiskola és Gimnázium 1144 Budapest,
Kerepesi út 124.

182. Dr. Mihálcz Pál érettségivizsga-elnök 2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 49. Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós
2311 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
Pf. 40.

183. Mihály László érettségivizsga-elnök 6800 Hódmezõvásárhely, Munkácsy
Mihály u. 5. III/11.

Kossuth Zsuzsanna Mûszaki Szakközépis-
kola és Gimnázium 6800 Hódmezõvásár-
hely, Kaszap u. 29.

184. Dr. Miklós Zoltán érettségivizsga-elnök 1095 Budapest, Mester u. 33–35. I/19. Telepy Iskola 1096 Budapest, Telepy
u. 17.

185. Milosné Domokos Ilona érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nyelv, történelem tantárgyak)

6753 Szeged, Szék u. 5. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium 6720
Szeged, Tisza Lajos krt. 6–8.

186. Mintler Erzsébet Erika érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

8500 Pápa, Kodály Z. u. 4. Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.
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187. Molnár Anna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(földrajz, matematika tantárgyak)

7400 Kaposvár, Füredi u. 41. X/40. KE CSVM PFK Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75.

188. Dr. Molnár Attila érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

8200 Veszprém, Billege u. 13. Medgyaszay István Szakképzõ Iskola,
Gimnázium és Kollégium 8200 Veszprém,
Tüzér u. 42.

189. Molnár Zsolt János érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

9024 Gyõr, Répce u. 16. IX/25. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és
Diákotthon 9022 Gyõr, Széchenyi tér 8–9.

190. Molnárné Somogyi Margit érettségivizsga-elnök 5100 Jászberény, Festõ u. 4. Terplán Zénó Mûszaki és Közgazdasági
Szakképzõ Iskola 5100 Jászberény, Sza-
badság tér 1.

191. Nagy István érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1027 Budapest, Varsányi Irén u. 17. Szent Benedek Általános Iskola és Két Ta-
nítási Nyelvû Gimnázium 1011 Budapest,
Fõ u. 30.

192. Nagy Márta Katalin érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (német nyelv tantárgy)

7633 Pécs, Lugos u. 17. Pécsi Testnevelési Ált. Iskola és Középis-
kola, Sportiskola 7633 Pécs, Radnóti M.
u. 2.

193. Nagy Sándor érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(közgazdasági-marketing alapismeretek
tantárgy)

8900 Zalaegerszeg, Csutor Imre út 2.
fszt. 2.

Páterdombi Szakképzõ Iskola 8900 Zala-
egerszeg, Báthory u. 58.

194. Nagy Sándorné érettségivizsga-elnök 9028 Gyõr, Tárogató út 67/A Móra Ferenc Ált. és Középiskola 9023
Gyõr, Kodály Z. út 20–24.

195. Nagyné dr. Schmelczer Erika érettségivizsga-elnök 4623 Tuzsér, Lónyay u. 6. Nyíregyházi Fõiskola 4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/B

196. Nagyné Kotroczó Andrea érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, kémia tantárgyak)

5711 Gyula, József A. u. 19/1. Békés Megyei Munkácsy Mihály Gimnázi-
um, Szakképzõ Iskola és Kollégium 5700
Gyula, Szent István u. 38.

197. Németh Ibolya érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

5340 Kunhegyes, Feketehegy út 2/a Nagy László Szakképzõ Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium 5340 Kunhegyes, Kos-
suth Lajos út 30–32.

198. Némethné Fehér Beáta érettségivizsga-elnök 8372 Cserszegtomaj, Pajtika u. 21. Közgazdasági Szakközépiskola 8360
Keszthely, Rózsa u. 12.

199. Novákné Szilas Szilvia érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv)

8200 Veszprém, Tátorján u. 1/F VE IOK Nyelvi Lektorátus és Egyetemi
Nyelviskola 8200 Veszprém, Egyetem
u. 10.

200. Nyirati Klára érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

6500 Baja, Szent Antal u. 16. Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola 6500 Baja, Köztár-
saság tér 1.
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201. Nyírcsákné Végh Ilona érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika, matematika tantárgyak)

4225 Debrecen, Rózsástelep u. 90. Tóth Árpád Gimnázium 4024 Debrecen,
Szombathi István u. 12.

202. Nyiri Lajosné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

4731 Tunyogmatolcs, Arany János út 19. Deák Ferenc Gimnázium 4900 Fehérgyar-
mat, Kiss Ernõ u. 3.

203. Nyitrai-Polyák Anikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

4028 Debrecen, Nagyerdei krt. 2. I/1. Povolny Ferenc Szakképzõ Intézet 4028
Debrecen, Kassai u. 25.

204. Dr. Oroszné Herczeg Anna érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (német nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (német nyelv, olasz nyelv tantárgyak)

4400 Nyíregyháza, Erdõsor 2. I/8. Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Szent Ist-
ván u. 17–19.

205. Osváth Csabáné érettségivizsga-elnök 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 47.

206. Pallosné Sobor Angéla érettségivizsga-elnök 2459 Rácalmás, Vasvirág út 35. Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 2400 Dunaújvá-
ros, Radnóti M. u. 6.

207. Palotás Károly érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika, matematika tantárgyak)

4400 Nyíregyháza, Ószõlõ u. 79. III/13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõ-
dési és Képzési Intézete 4400
Nyíregyháza, Búza u. 5.

208. Pálovics Róbert érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika tantárgy)

8983 Nagylengyel, Cser u. 25. Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaeger-
szeg, Rákóczi u. 30.

209. Palya Tamás érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4150 Püspökladány, Nagykárolyi u. 6/A Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium 4150 Püs-
pökladány, Gagarin u. 2.

210. Dr. Pandurics István érettségivizsga-elnök 7400 Kaposvár, 48-as ifjúság u. 58. Kaposvári Egyetem CSVM Pedagógiai Fõ-
iskolai Kar 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.
u. 10.

211. Papp Andrea érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

8315 Gyenesdiás, Park u. 6. Keszthely Város Vendéglátó, Idegenfor-
galmi, Kereskedelmi Szakképzõ Iskolája és
Kollégiuma 8360 Keszthely, Mártírok
útja 1.

212. Dr. Papp István Géza érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv)

6723 Szeged, Debreceni u. 5/B SZTE 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

213. Papp Sándorné érettségivizsga-elnök 6721 Szeged, Dugonics u. 16. II/1. nyugdíjas

214. Pappné Lepp Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

4033 Debrecen, Nyereg u. 16. Povolny Ferenc Szakképzõ Iskola 4028
Debrecen, Kassai u. 25.
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215. Pats Krisztina érettségivizsga-elnök 2066 Újbarok, Barok u. 12. Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán
Szakközépiskola 2800 Tatabánya, Cseri
u. 35.

216. Dr. Pelles Tamás érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (olasz nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (matematika tantárgy)

7741 Nagykozár, Ifjúság u. 27. Kodály Zoltán Gimnázium és Szakközép-
iskola 7629 Pécs, Dobó István u. 35–37.

217. Peragovics Ferenc érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

2500 Esztergom, Bánomi ltp. 15. IV/1. K-EMÖ Dobó Katalin Gimnáziuma 2500
Esztergom, Bánomi út 8.

218. Pergéné Mankovics Anikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3326 Ostoros, Ady Endre út 11. Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakis-
kola és Kollégium 3300 Eger, Kertész
út 128.

219. Pésó Viktória érettségivizsga-elnök 1024 Budapest, Káplár u. 2/D II/8. Tizenkét Karátos Magániskola és Gimnázi-
um 1021 Budapest, Hárshegyi út 1.

220. Péterfalvi Lajos érettségivizsga-elnök 8143 Sárszentmihály, Jankovics u. 1. Comenius Iskola 8000 Székesfehérvár,
Koppány u. 2/A

221. Pongrácz László érettségivizsga-elnök 2030 Érd, Kéknyelû u. 33. OKÉV Központi Fõigazgatóság 1054 Bu-
dapest, Báthori u. 10.

222. Prékopa Tibor Zoltán érettségivizsga-elnök 9725 Kõszegszerdahely, Kossuth u. 45. Gépipari és Informatikai Mûszaki Szakkö-
zépiskola 9700 Szombathely, Rohonci út 1.

223. Dr. Purczi Géza érettségivizsga-elnök 4033 Debrecen, Zoványi Jenõ u. 26. OKTA-D Oktató és Szolgáltató Bt. 4033
Debrecen, Zoványi Jenõ u. 26.

224. Pusztai Szilvia érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

2700 Cegléd, Széchenyi út 43–45. 2/32. Bem József Mûszaki Szakközép- és Szak-
iskola 2700 Cegléd, Jászberényi út 2.

225. Rábl Erzsébet érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

1034 Budapest, Bécsi út 99. Veres Pálné Gimnázium 1053 Budapest,
Veres Pálné u. 38.

226. Ráczné Cseh Erzsébet érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3508 Miskolc, Dohány u. 15. Baross Gábor Közlekedési és Postaforgal-
mi Szakközépiskola 3532 Miskolc, Rácz
Ádám u. 54–56.

227. Reich Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, informatika tantárgyak)

1043 Budapest, Munkásotthon u. 27.
VIII/33.

Arany János Ált. Iskola és Gimnázium
1124 Budapest, Meredek u. 1.

228. Révész György érettségivizsga-elnök 8400 Ajka, József A. u. 19. Bánki Donát Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.

229. Ruprecht István érettségivizsga-elnök 4031 Debrecen, István út 29/A VII/23. nyugdíjas

230. Rusvainé Barta Márta érettségivizsga-elnök 5100 Jászberény, Álmos u. 22/A Lehel Vezér Gimnázium 5100 Jászberény,
Szentháromság tér 1.

4.szám
O

K
T

A
T

Á
S

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

565



Sor-
szám

Név Vizsgáztatási terület Lakcím Munkahely

231. Saitzné Ország Viktória érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

8411 Veszprém-Kádárta, Lánczi u. 27. Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola
8200 Veszprém, Vár u. 10.

232. Sári Dénesné érettségivizsga-elnök 8640 Fonyód, Reviczky u. 1/1. Mátyás Király Gimnázium és Postaforgal-
mi Szakközépiskola 8640 Fonyód, Hunya-
di J. u. 3.

233. Dr. Sávoly Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

1126 Budapest, Márvány u. 31. 1/1. Szent István Király Zenemûvészeti Szak-
középiskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 1145 Budapest, Columbus
u. 11.

234. Schmidt Tibor érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika, informatikai alapismeretek
tantárgyak)

6725 Szeged, Hópárduc u. 17/2. Gábor Dénes Gimnázium, Mûszaki Szak-
középiskola és Kollégium 6724 Szeged,
Mars tér 14.

235. Schõnné Bak Ágnes Gizella érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

8000 Székesfehérvár, Verebélyi köz 2. Comenius Angol-Magyar Két Tanítási
Nyelvû Ált. Iskola és Gimnázium 8000
Székesfehérvár, Óvoda u. 4.

236. Dr. Sebestyén Zoltánné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

1071 Budapest, Damjanich u. 23. III/24. Budapest-Csepel Önkormányzata Jedlik
Ányos Gimnázium 1212 Budapest, Tán-
csics Mihály u. 92.

237. Sima Zoltán Emil érettségivizsga-elnök 2365 Inárcs, Rákóczi u. 4/B Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ Iskola és
Kollégium 2370 Dabas, József Attila
u. 107

238. Sinkóné Szrenka Anikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

2660 Balassagyarmat, Jószív u. 2. Szondi György Szakközépiskola és Szakis-
kola 2660 Balassagyarmat, Régimalom
út 2.

239. Som Béla érettségivizsga-elnök 1114 Budapest, Eszék u. 10. mfszt. 2. Kölcsey Ferenc Ált. Iskolaa 2143 Kistar-
csa, Kölcsey F. u. 1.

240. Somogyi László érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika, matematika tantárgyak)

9026 Gyõr, Ady Endre u. 14. II/4. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium
9021 Gyõr, Jókai u. 21.

241. Dr. Stettner Eleonóra érettségivizsga-elnök 7200 Dombóvár, Teleki u. 68. Kaposvári Egyetem 7400 Kaposvár, Guba
S. u. 40.

242. Suhai Zsolt érettségivizsga-elnök 8800 Nagykanizsa, Nagyváthy u. 3/1. Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola 8800 Nagykanizsa, Hu-
nyadi u. 18.

243. Svachulayné Tomik Szilvia érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(német nyelv tantárgy)

1157 Budapest, Nyírpalota u. 87. II/12. Bõrfeldolgozóipari Szakközépiskola és
Szakiskola 1047 Budapest, Baross u. 39

244. Szabados Béláné érettségivizsga-elnök 8640 Fonyód, Vitorlás u. 10. Mátyás Király Gimnázium és Postaforgal-
mi Szakközépiskola 8460 Fonyód, Hunya-
di János u. 3.
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245. Szabó Attila érettségivizsga-elnök 7900 Szigetvár, Muszola u. 5. Szigetvár Város Önkormányzata Zrínyi
Miklós Gimnázium, Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 7900 Szigetvár,
Rákóczi u. 18.

246. Szabó László érettségivizsga-elnök 3231 Gyöngyössolymos, Szabadság út 23. Vak Bottyán János Mûszaki és Közgazda-
sági Szakközépiskola és Kollégium 3200
Gyöngyös, Than Károly u. 1.

247. Szabó Lászlóné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(testnevelés tantárgy)

6000 Kecskemét, Vajda János u. 2. I/3. Csanádi Árpád Ált. Iskola és Gimnázium
1143 Budapest, Õrnagy u. 5–7.

248. Szabó Sándor érettségivizsga-elnök 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Csokonai Vitéz Mihály Református Gim-
názium, Ált. Iskola és Kollégium 8840
Csurgó, Széchenyi tér 9.

249. Szabóné Szommer Ildikó érettségivizsga-elnök 8083 Csákvár, Gánti út 85. Jáky József Mûszaki Szakközépiskola
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11.

250. Szabóné Varga Julianna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4405 Nyíregyháza, Palánta u. 47. Abigél Többcélú Intézmény Szakképzõ-,
Középiskola, Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és Mûvészeti Középiskola 4481
Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 50.

251. Szalóczy Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

7192 Szakály, Kossuth u. 31. Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégi-
um 7090 Tamási, Bezerédj u. 1.

252. Szarka Attiláné érettségivizsga-elnök 8565 Béb, Esterházy u. 15. OKÉV Közép-dunántúli Regionális Igaz-
gatóság 8200 Veszprém, Óváros tér 21.

253. Szathmári Tamás érettségivizsga-elnök 1114 Budapest, Kosztolányi Dezsõ tér 7. Kvassay Jenõ Mûszaki Szakközépiskola
1068 Budapest, Rippl Rónai u. 26.

254. Szécsi Mária érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika tantárgy)

1085 Budapest, Csepreghy u. 4. fszt. 5. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192
Budapest, Gutenberg krt. 4.

255. Szécsiné Tamasi Katalin érettségivizsga-elnök 5200 Törökszentmiklós, Batthyány út 172. Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégi-
um 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1.

256. Dr. Szederkényi József érettségivizsga-elnök 7636 Pécs, Polgárszõlõ u. 4. II/4. Zipernowsky Károly Mûszaki Szakközép-
iskola 7622 Pécs, 48-as tér 2.

257. Szegváriné Balogh Valéria érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 6. I/8. Páterdombi Szakképzõ Iskola, Báthory Ist-
ván Székhelyiskola 8900 Zalaegerszeg,
Báthory u. 58.

258. Székely Tünde érettségivizsga-elnök 4030 Debrecen, Marokszedõ u. 11. I. Rákóczi György Gimnázium, Szakkö-
zép- és Általános Iskola 4130 Derecske,
Lengyel u. 1.

259. Széll Károly érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

8840 Csurgó, Széchenyi tér 4. Csokonai Vitéz Mihály Református Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégium
8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
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260. Szemenyei István érettségivizsga-elnök 2400 Dunaújváros, Berán Lajos u. 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala 2500 Dunaújváros, Város-
háza tér 2.

261. Szemes Péter érettségivizsga-elnök 8360 Keszthely, Martinovics u. 40. Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szak-
iskola és Kollégium 8360 Keszthely, Ga-
garin u. 2–4.

262. Szénásy Zoltán érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika tantárgy)

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 6. Ciszterci Szent István Gimnázium 8000
Székesfehérvár, Jókai u. 20.

263. Szendi Györgyné érettségivizsga-elnök 8420 Zirc, Hóvirág u. 46. Reguly Antal Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 8420 Zirc, Alkotmány u. 16.

264. Szendrei György érettségivizsga-elnök 4030 Debrecen, Povolny Ferenc u. 18. Magiszter Alapítványi Középiskola és
Szakiskola 4034 Debrecen, Faraktár u.
107.

265. Szendrei Péter érettségivizsga-elnök 1148 Budapest, Egressy út 75. V/32. Budapest Kõbányai Önkormányzat Szent
László Gimnázium és Szakközépiskola
1102 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út
28–34.

266. Szép Ilona érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(biológia tantárgy)

6600 Szentes, Honvéd u. 26/6. Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola
6600 Szentes, Szent Imre herceg u. 1.

267. Dr. Szerdahelyiné Hutter
Angéla

érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (angol nyelv tantárgy)

3300 Eger, Egészségház u. 11. II/20. Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégi-
um 3300 Eger, Ifjúság út 2.

268. Szerencsi Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3300 Eger, Barkóczy u. 15. Pásztorvölgyi Ált. Iskola és Gimnázium
3300 Eger, Pásztorvölgy u. 25.

269. Szigeti Béláné érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

9026 Gyõr, Kálóczy tér 17. Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium
9021 Gyõr, Eötvös tér 1.

270. Sziklai Marianna érettségivizsga-elnök 1154 Budapest, Bercsényi u. 108. Terézvárosi Esti és Levelezõ Tagozatú
Gimnázium 1063 Budapest, Munkácsy M.
u. 26.

271. Szilágyi Erzsébet érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

2626 Nagymaros, Hell F. u. 14. Boronkay György Mûszaki Középiskola és
Gimnázium 2600 Vác, Németh László u.
4–6.

272. Szilágyiné Polgár Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

9300 Csorna, Szent István tér 14. II/4. Csornai Középiskola, Kollégium Alapfokú
Mûvészetoktatási és Ált. Iskola, Óvoda
Hunyadi János Gimnázium és Szakközép-
iskolája 9300 Csorna, Soproni u. 97.
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273. Talabérné Piros Hajnalka érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(földrajz, történelem tantárgyak)

8900 Zalaegerszeg, Csendes u. 25. Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaeger-
szeg, Rákóczi u. 30.

274. Tálasné Pandur Rózsa érettségivizsga-elnök 7530 Kadarkút, Petõfi u. 8. Jálics Ernõ Ált. Mûvészeti és Szakképzõ
Iskola, Diákotthon 7530 Kadarkút, Fõ u. 1.

275. Temes István érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

4032 Debrecen, Mikszáth K. u. 73. fszt. 3. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 4032
Debrecen, Békessy Béla u. 12.

276. Dr. Temesiné Tari Gabriella érettségivizsga-elnök 1148 Budapest, Mogyoródi út 64/C Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki
Szakközépiskola 1149 Budapest, Egressy
út 71.

277. Tiszlavicz János érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(informatika tantárgy)

3732 Kurityán, Kossuth u. 79. Dienes László Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakképzõ Iskola 4027 Debrecen,
Thomas Mann u. 16.

278. Tóth János érettségivizsga-elnök 5400 Mezõtúr, Tamkó Sirató Károly u. 12. Szegedi Kis István Református Gimnázi-
um, Szakközépiskola 5400 Mezõtúr, Kos-
suth Lajos út 2.

279. Tóth Judit érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

1162 Budapest, Délceg u. 26/A III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormány-
zata Árpád Gimnázium 1034 Budapest,
Nagyszombat u. 19.

280. Tóth Marianna Katalin érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (francia nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (francia nyelv)

4031 Debrecen, István út 69. III/11. DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
4024 Debrecen, Csengõ u. 4.

281. Tóth Zsolt érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(kémia tantárgy)

6000 Kecskemét, Nagy László u. 8. Katona József Gimnázium és Számítás-
technikai Szakközépiskola 6000 Kecske-
mét, Dózsa György út 3.

282. Tóthné Bíró Andrea érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4600 Kisvárda, Kákástó u. 40. Szent László Szakközépiskola, Kollégium
és Óvoda 4600 Kisvárda, Flórián tér 3.

283. Tóthné Krankovics Ildikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(angol nyelv tantárgy)

4220 Hajdúböszörmény, Debreceni u. 3. Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola 4242 Hajdúhadház,
Bocskai tér 6.

284. Tóthné Nagy Emese érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

9970 Szentgotthárd, Radnóti M. u. 31. III. Béla Szakképzõ Iskola és Kollégium
9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.
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285. Tóthné Pál Gabriella érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (angol nyelv, magyar nyelv és iroda-
lom tantárgyak)

8500 Pápa, Irinyi u. 21. Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola
és Leánykollégium 8500 Pápa, Veszprémi
út 45.

286. Tulok Jenõ érettségivizsga-elnök 9400 Sopron, Juharfa út 20. Vas- és Villamosipari Szakképzõ Iskola és
Gimnázium 9400 Sopron, Ferenczy János
u. 7.

287. Unghváry Márta érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

3530 Miskolc, Szent István u. 13. I/1. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendég-
látó Szakközépiskola és Szakiskola 3532
Miskolc, Herman Ottó u. 2.

288. Varga Ilona érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (angol nyelv tantárgy)

5000 Szolnok, Kulich Gyula út 1. fszt. 3. Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok,
Szabadság tér 6.

289. Varga László érettségivizsga-elnök 1161 Budapest, Szent Korona u. 83. Szabó Ervin Gimnázium és Szakközépis-
kola Felnõttek Általános Iskolája és Gim-
náziuma 1139 Budapest, Üteg u. 30.

290. Dr. Vármonostory Endre érettségivizsga-elnök 6726 Szeged, Karánsebesi u. 14/3. SZTE Juhász Gyula TFK Matematika Tan-
szék 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

291. Vass Zoltán érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

4400 Nyíregyháza, Alpár Ignác u. 21. Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola és
Szakiskola 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyu-
la u. 32.

292. Vazul Attila Márton érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(testnevelés tantárgy)

6000 Kecskemét, Vacsihegy 52/A Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok)
Ward Mária Leánygimnáziuma és Kollégi-
uma 6000 Kecskemét, Czollner tér 5.

293. Velkey Péter érettségivizsga-elnök 8900 Zalaegerszeg, Dózsa Gy. u. 33. Zalaegerszeg M. J. V. Polgármesteri Hiva-
tala 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

294. Dr. Veres Ferenc érettségivizsga-elnök 4600 Kisvárda, Nagyboldogasszony u. 46. Nyíregyházi Fõiskola 4400 Nyíregyháza,
Sóstói u. 31/B

295. Veres Zoltánné érettségivizsga-elnök 1203 Budapest, Ilona u. 21.

296. Veressné Dr. Gönczi Ibolya érettségivizsga-elnök 4026 Debrecen, Bem tér 23. IV/13. Debreceni Egyetem BTK Neveléstudomá-
nyi Tanszék 4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.

297. Dr. Véri Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(magyar nyelv és irodalom tantárgy)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 4. nyugdíjas
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298. Vihartné Balogh Éva érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(fizika, matematika tantárgyak)

2800 Tatabánya, Dózsa György u. 59.
II. lh. I/2.

Péch Antal Mûszaki Szakközépiskola Réti
Úti Telephely 2800 Tatabánya, Réti u. 1–5.

299. Vincze Teréz érettségivizsga-elnök, érettségivizsga-el-
nök a két tanítási nyelvû nevelés-oktatás
tekintetében (angol nyelv), emelt szintû
érettségi vizsga tantárgyi bizottságának el-
nöke (angol nyelv tantárgy)

4032 Debrecen, Görgey u. 9. II/22. Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakközép-
iskola és Kollégium 4024 Debrecen,
Vár u. 1.

300. Viszóczky Zsuzsanna érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

3100 Salgótarján, Meredek u. 1. IV/25. Bolyai János Gimnázium és Szakközépis-
kola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1.

301. Vitéz Gyula érettségivizsga-elnök 1119 Budapest, Etele út 16. I/5. KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási
Alapítvány Gazdaságfejlesztési Szakkö-
zépiskola 1065 Budapest,
Nagymezõ u. 37–39.

302. Zábrádi Antal érettségivizsga-elnök 9026 Gyõr, Rónay Jácint u. 11. III/7. NYME Apáczai Csere János Tanítóképzõ
Fõiskolai Kar Matematika és Természettu-
dományi Tanszék 9021 Gyõr,
Liszt Ferenc u. 42.

303. Zemplényi Kornél érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(matematika tantárgy)

8564 Ugod, Kossuth u. 108. Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenfor-
galmi Szakközép és Szakiskola 2800 Tata-
bánya, Kós Károly u. 17.

304. Zsákai Ildikó érettségivizsga-elnök, emelt szintû érettsé-
gi vizsga tantárgyi bizottságának elnöke
(történelem tantárgy)

4130 Derecske, Viola u. 30. Eötvös József Szakképzõ Intézet 4100 Be-
rettyóújfalu, Eötvös u. 1.
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Közlemény az Országos szakmai szakértõi névjegyzék közzétételérõl

Az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási névjegyzékrõl, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a
szakértõi tevékenységrõl szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében és az OKÉV-rõl szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 9. § b) pontjá-
ban foglaltaknak megfelelõen a közlemény mellékleteként közzéteszem az Oktatási Közlöny XLIX. évfolyam 3. számában 2005. február 18-án, és az L. évfolyam
6. számában 2006. március 13-án megjelent Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítését azon szakképesítések tekintetében, amelyeket az Országos Kép-
zési Jegyzékrõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján az oktatási miniszter a szakmai és vizsgáztatási követelmények meghatározására feljogosított miniszter
közzétett.

Pósfai Péter s. k.,
OKÉV fõigazgatója

Adatvédelmi nyilvántartás azonosítója: 348-0003

Országos szakmai szakértõi névjegyzék kiegészítése
(Az oktatási miniszter – mint szakképesítésért felelõs miniszter – illetékességébe tartozó szakképesítések tekintetében )

Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

1. Albrecht Gyula 3. Oktatás; 9. Építészet 8073 Csákberény, István u. 41. Vörösmarty Mihály Ipari Szakképzõ Iskola
és Kollégium 8000 Székesfehérvár,
Balatoni út 143.

2. Angyal Tóth Anna 19. Egyéb szolgáltatások (Fodrász, Koz-
metikus)

1119 Budapest, Náday F. u. 14. I/3. nyugdíjas (NSZI)

3. Apostol Tamás 9. Építészet 1068 Budapest, Rippl Rónai u. 25. Schulek Frigyes Kéttannyelvû Építõipari
Mûszaki Szakközépiskola 1087 Budapest,
Mosonyi u. 6.

4. Babcsa József 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

2660 Balassagyarmat, Jószív út 45. Madách Imre Kollégium 2660 Balassagyar-
mat, Régi malom út 2.

5. Dr. Bábolnai Terézia 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

3100 Salgótarján, Hargita körút 21. Budapesti Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolai Kar Salgótarjáni Intézet
3100 Salgótarján, Kistarján út 5–7.

6. Bagi Mihály 5. Gépészet 1212 Budapest, Kolozsvári u. 70. Kossuth Lajos Kéttannyelvû Fõvárosi Gya-
korló Mûszaki Középiskola 1211 Budapest,
Kossuth L. u. 12.

7. Balogh Gábor 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

1213 Budapest, Repkény út 14. Egressy Béni Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény Zenemûvészeti Szakközépiskola
1211 Budapest, Rákóczi F. út 121.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

8. Bányai Sándor 3. Oktatás 1182 Budapest, Kétújfalu u. 159/a Paamon Oktatási és Szolgáltató Bt. 1182 Bu-
dapest, Kétújfalu u. 159/a

9. Baranyai Zoltánné 3. Oktatás (oktatás, pedagógia); 4. Mûvé-
szet, közmûvelõdés, kommunikáció (kép-
zõ- és iparmûvészet)

8263 Badacsonylábdihegy, Római út 84. Balatonfelvidéki Szín-Vonal Képzõ- és Ipar-
mûvészeti Szakközépiskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény 8258
Badacsonytomaj, Kert út 14.

10. Barcsay Andrea 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció (Fazekas, Kerámiakészítõ)

5624 Doboz, Fokhát-zug 5. Békés Megyei Mûvelõdési Központ Kézmû-
ves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
5600 Békéscsaba, Luther u. 6.

11. Dr. Barta Tamás 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció; 16. Ügyvitel; 17. Keres-
kedelem-marketing, üzleti adminisztráció

1043 Budapest, Munkásotthon u. 18. II/26. BGF Külkereskedelmi Fõiskolai Kar 1165
Budapest, Diósy Lajos u. 22–24.

12. Bayer János 16. Ügyvitel; 17. Kereskedelem-marke-
ting, üzleti adminisztráció

2600 Vác, Botond u. 26. I. Géza király Közgazdasági Szakközépisko-
la és Karacs Teréz Kollégium 2600 Vác,
Géza király tér 8.

13. Békési István 15. Közgazdaság; 17. Kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció

9023 Gyõr, Mester u. 20. nyugdíjas

14. Dr. Benics László 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

1031 Budapest, Kazal u. 107. nyugdíjas

15. Berente László 11. Faipar 5130 Jászapáti, Utasi út 6/A JNSZM Ipari, Mezõgazdasági, Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola és Kol-
légium 5130 Jászapáti, Vasút u. 4.

16. Béresné Kádár Erzsébet 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1112 Budapest, Võfély u. 3. nyugdíjas (Nemzeti Szakképzési Intézet)

17. Bernáth József 5. Gépészet 3528 Miskolc, Laborc u. 14. vállalkozó

18. Bernáth László 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

1076 Budapest, Dózsa György u. 16. nyugdíjas

19. Berta Imre László 5. Gépészet 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 29/B IV/426.

20. Dr. Berta János 5. Gépészet 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 216. II/5. Artifex-B Mûszaki Tanácsadó és Szolgáltató
Bt. 1186 Budapest, Margó Tivadar u. 216.
II/5.

21. Bertli József 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

4400 Nyíregyháza, Kincs köz 12. Szabolcs Alapfokú Táncmûvészeti Iskola
4644 Mándok, Szent István tér 3.

22. Bige Péter 5. Gépészet 2835 Tata-Agostyán, Török Ignác u. 6. nyugdíjas

23. Bodor János 9. Építészet (Magasépítõ technikus, Kõ-
mûves, Ács, állványozó)

1025 Budapest, Pusztaszeri u. 18/B I/4. nyugdíjas

24. Bohnné Keleti Katalin 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1071 Budapest, Dózsa György út 80. II/4. Argumentum-Mix Kft. 1139 Budapest, Pet-
neházy u. 50–52.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

25. Borók Rita 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció (Látszerész és fotocikk-keres-
kedõ)

2113 Erdõkertes, Tégla u. 2. FOTEX-OFOTÉRT Optikai és Fotocikk Ke-
reskedelmi Kft. 1126 Budapest,
Nagy Jenõ u. 12.

26. Dr. Boza Pál 5. Gépészet 6000 Kecskemét, Futár u. 11. Kecskeméti Fõiskola GAMF Kar Gépgyár-
tás-technológia Tanszék 6000 Kecskemét,
Izsáki út 10.

27. Böde Andrásné 15. Közgazdaság; 17. Kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció

4400 Nyíregyháza, Szalag u. 5. Széchenyi István Közgazdasági Szakközép-
iskola 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

28. Budavári Zoltán 5. Gépészet 1119 Budapest, Pajkos u. 70. BUDAVÉ Oktató és Oktatásszervezõ Bt.
1119 Budapest, Pajkos u. 70.

29. Buskóné Szatai Marianna 10. Könnyûipar 1172 Budapest, Kecel u. 13. Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és
Gimnázium 1084 Budapest, Rákóczi tér 4.

30. Cseh Sándor 5. Gépészet 5420 Túrkeve, Debreczeni u. 4. Euro-transparens Oktatási és Pályázatírási
Vállalkozás 5420 Túrkeve, József Attila
u. 23.

31. Cseh Tamásné 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

3672 Borsodnádasd, Budaberke út 27. Bolyai Farkas Szakképzõ Iskola 3600 Ózd,
Petõfi u. 20.

32. Csere Béla 5. Gépészet 6640 Csongrád, Tulipán u. 6. Panol-Plusz Kft. 6640 Csongrád, Szegedi
út 1.

33. Cserhalmi Imre 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 25. nyugdíjas

34. Csók Csabáné 18. Vendéglátás-idegenforgalom 1033 Budapest, Kórház u. 7. V/29. nyugdíjas

35. Dr. Czegle Tibor 15. Közgazdaság 1026 Budapest, Gábor Áron u. 37. nyugdíjas (Dr. Czegle és Társa Könyvvizs-
gáló és Szakoktató Kft.)

36. Dr. Deák László 8. Vegyipar 1174 Budapest, Vörösmarty u. 29. Gépipari Tudományos Egyesület 1027 Buda-
pest, Fõ u. 68.

37. Desits Endre 5. Gépészet 9600 Sárvár, Katona József u. 5. Barabás György Mûszaki Szakközépiskola
és Szakiskola 9600 Sárvár, Kisfaludy S.
u. 2/a

38. Deutsch György 5. Gépészet 1213 Budapest, Cseresznyés u. 14. CSÚCS '91 Oktatási és Vezetési Tanácsadó
Kft. 1212 Budapest, Erdõalja u. 12.

39. Durda József 5. Gépészet; 16. Ügyvitel; 17. Kereskede-
lem-marketing, üzleti adminisztráció

3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 18. 4/2. nyugdíjas

40. Dzurdzik János 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

1126 Budapest, Királyhágó u. 2. Budapesti Szolgáltató- és Kézmûvesipari
Szakképzõ Iskola 1083 Budapest, Práter
u. 31.

41. Dr. Éger Istvánné 3. Oktatás 9400 Sopron, Áfonya u. 7. NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépis-
kola és Kollégium 9400 Sopron, Szent
György u. 9.
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Sor-

szám
Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

42. Endrõdyné Bató Éva 18. Vendéglátás-idegenforgalom 1181 Budapest, Bókay Árpád u. 96/b BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Fõiskolai Kar 1054 Budapest,
Alkotmány u. 9–11.

43. Farkas Imre 10. Könnyûipar 6723 Szeged, Erõs János u. 1. III/13. SWS Cipõipari Oktató és Termelõ Kft. 6723
Szeged, Erõs J. u. 1. III/13.

44. Fazekasné Visnyei Irma 3. Oktatás; 19. Egyéb szolgáltatások (Gra-
fológus, Grafológus szakasszisztens)

7300 Komló, Majális tér 17/A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája,
Ált. Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és
Gyermekotthona 7300 Komló,
Tompa M. u. 14.

45. Dr. Fekete Mátyás PhD 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

9022 Gyõr, Batthyány tér 7. Heller Farkas Fõiskola 1077 Budapest, Ró-
zsa u. 4.

46. Fenyvesi Ottó Pál 5. Gépészet 2509 Esztergom-Kertváros,
Wesselényi u. 25.

K-EMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzõ Is-
kolája és Kollégiuma 2500 Esztergom, Budai
Nagy Antal u. 38.

47. Ferenczi István 6. Elektrotechnika-elektronika 4431 Nyíregyháza, Sikló u. 12. Wesselényi Miklós Szakközépiskola és
Szakiskola 4400 Nyíregyháza, Dugonics
u. 10–12.

48. Fésüs Sarolta 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

8800 Nagykanizsa, Jókai Mór u. 75. Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa,
Platán sor 3.

49. Fischer Gábor 6. Elektrotechnika-elektronika 1202 Budapest, Nagyszõlõs u. 4. JUFI Oktatási és Szolgáltató Bt. 1202 Buda-
pest, Nagyszõlõs u. 4.

50. Forrai Jánosné 5. Gépészet; 9. Építészet 3530 Miskolc, Toronyalja u. 69. Eötvös József Építõipari, Mûvészeti Szak-
képzõ Iskola és Kollégium 3534 Miskolc,
Gagarin u. 54.

51. Fülöp Béla 5. Gépészet 5100 Jászberény, Jókai Mór u. 18/a METÁLPLASZT Kft. 5100 Jászberény, Jó-
kai Mór u. 18/a

52. Dr. Fülöp Ilona 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

4027 Debrecen, Gyöngyösi u. 13/A III/16. Debreceni Egyetem BTK Mûvelõdéstudomá-
nyi és Felnõttnevelési Tanszék 4032 Debre-
cen, Egyetem tér 1.

53. Fülöp Zsolt 5. Gépészet 2400 Dunaújváros, Mátyás király út 7. IV/3. Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola
2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.

54. Fülöp Zsoltné 5. Gépészet 2400 Dunaújváros, Mátyás király út 7. 4/3. DUNAFERR Zrt. Innovációs Menedzsment
2400 Dunaújváros, Vasmû tér 1–3.

55. Géczi József 5. Gépészet; 6. Elektrotechnika-elektro-
nika

3530 Miskolc, Zamenhof u. 1. II/2. Észak-magyarországi Regionális Képzõ
Központ 3518 Miskolc, Erenyõ u. 1.

56. Gerber Gábor Ferdinánd 5. Gépészet 9730 Kõszeg, Táncsics Mihály u. 9. Evangélikus Mezõgazdasági, Kereskedelmi
és Informatikai Szakközépiskola 9730 Kõ-
szeg, Árpád tér 1.
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Sor-
szám

Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

57. Gerber Tamásné 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

8000 Székesfehérvár, Gorkij u. 29. Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképzõ Iskola 8000 Székesfehérvár,
Károly János u. 32.

58. Gyarmati Ildikó 18. Vendéglátás-idegenforgalom (Proto-
koll ügyintézõ)

1032 Budapest, Szõlõ köz 5.

59. Dr. Gyarmati Lajos 5. Gépészet; 17. Kereskedelem-marke-
ting, üzleti adminisztráció

8000 Székesfehérvár, Murányi u. 13/A nyugdíjas

60. Gyöngyösi János 5. Gépészet 4033 Debrecen, Kisfaludy u. 18. Baross Gábor Szakképzõ Iskola és Kollégi-
um 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

61. Gyuris Ferenc 6. Elektrotechnika-elektronika 5430 Tiszaföldvár,
Kõrösi Csoma Sándor út 33.

Pálfy János Mûszeripari és Vegyipari Szak-
középiskola 5001 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

62. Gyülingné Schindler Rózsa 3. Oktatás; 6. Elektrotechnika-elektronika 8000 Székesfehérvár, Géza u. 90. II/1. Regionális Képzõ Központ 8002 Székesfe-
hérvár, Seregélyesi u. 123.

63. Hajdu Sándor 3. Oktatás; 16. Ügyvitel 4400 Nyíregyháza, Rózsa u. 38. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor-
mányzat Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési
és Képzési Intézete 4400 Nyíregyháza,
Búza u. 5.

64. Dr. Halász Imre C.Sc. 18. Vendéglátás-idegenforgalom 8900 Zalaegerszeg, Sas u. 12/2. BGF Pénzügyi és Számviteli Fõiskolai Kar
Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg,
Gasparich Márk u. 18/A

65. Halászné Végh Ilona 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

8800 Nagykanizsa, Honvéd út 45. Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola 8800 Nagykanizsa,
Platán sor 3.

66. Harmati Ágnes 19. Egyéb szolgáltatások (Kozmetikus) 8600 Siófok, Wesselényi u. 27. KLA-SZI és Társa Bt. 8600 Siófok, Wesse-
lényi u. 27.

67. Harmati István 5. Gépészet 1181 Budapest, Baross u. 66. nyugdíjas (NSZI)

68. Dr. Hoffmann Rózsa 3. Oktatás 1095 Budapest, Soroksári út 38–40. IV/2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pe-
dagógia Intézet 2087 Piliscsaba,
Egyetem u. 1.

69. Holczinger Istvánné 3. Oktatás; 16. Ügyvitel (Ügyintézõ titkár,
Iskolatitkár); 19. Egyéb szolgáltatások
(Kéz- és lábápoló, mûkörömépítõ)

1067 Budapest, Podmaniczky u. 43. Humán Rent Magyarország Kft. 1139 Buda-
pest, Váci út 99.

70. Horváth Gréta 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció; 5. Gépészet (minõségbiz-
tosítás); 11. Faipar; 16. Ügyvitel; 17. Ke-
reskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció

2040 Budaörs, Szépkilátó u. 32. H&H Quality Bt. 1112 Budapest,
Menyecske u. 11.

71. Höflinger Ferenc 3. Oktatás; 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

3600 Ózd, Bulcsú u. 13. nyugdíjas
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Név Szakmacsoport(ok) Lakcím Munkahely

72. Jakab Andrásné 16. Ügyvitel 3508 Miskolc, Igazság u. 16. Jakab Oktatási és Szakképzési Kft. 3508
Miskolc, Igazság u. 16.

73. Jekõ György 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 15. II/5 nyugdíjas

74. Kádas József 9. Építészet 3519 Miskolc, Homonnai u. 39. Paintway Vállalkozási Kft. 3516 Miskolc,
Erzsébet királyné útja 32.

75. Dr. Kádas Lajos 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

1131 Budapest, Násznagy u. 23. BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Fõiskolai Kar 1054 Budapest,
Alkotmány u. 9–11.

76. Katona Ágnes 19. Egyéb szolgáltatások (Grafológus,
Grafológus szakasszisztens)

3300 Eger, Dobó tér 1. 2. e. Országos Írásszakértõ Intézet Kft. 3300
Eger, Érsek út 10.

77. Dr. Kelemen Gyula 5. Gépészet 2400 Dunaújváros, Kossuth u. 2/A fszt. 1. Dunaújvárosi Fõiskola Tanárképzõ Intézet
2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A

78. Kemény Andrásné 18. Vendéglátás-idegenforgalom (Cuk-
rász)

1139 Budapest, Forgách u. 29. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakközépis-
kola 1062 Budapest, Andrássy u. 63–65.

79. Király László 6. Elektrotechnika-elektronika 2000 Szentendre, Csend u. 14. Bolyai János Fõvárosi Gyakorló Mûszaki
Szakközépiskola és Kollégium 1134 Buda-
pest, Váci út 21.

80. Kiss Ferenc 6. Elektrotechnika-elektronika 5008 Szolnok, Tersánszky J. J. út 43. Pálfy János Mûszeripari és Vegyipari Szak-
középiskola 5000 Szolnok, Tiszaparti
sétány 2–3.

81. Dr. Kiss János 15. Közgazdaság; 17. Kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció

6000 Kecskemét, Kapisztrán János u. 2. nyugdíjas (Szintézis Modern Tudományok
Szakközépiskola)

82. Kiszely Orsolya Eszter 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció; 10. Könnyûipar

2822 Szomor, Jánoshegyi u. 18/A Magyar Mûvelõdési Intézet Népmûvészeti
Fõosztály 1011 Budapest, Corvin tér 8.

83. Knirsch Györgyné 8. Vegyipar 1149 Budapest, Kelevéz u. 8.

84. Kovács László 5. Gépészet 1048 Budapest, Székpatak u. 16. III/10. nyugdíjas (egyéni vállalkozó)

85. Kovács Sándor 12. Nyomdaipar 5600 Békéscsaba, Kemény u. 14/A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium 5600 Békéscsaba,
Gyulai út 55–57.

86. Kovácsyné Szemenyei Katalin 10. Könnyûipar (bõr-, cipõipar) 2000 Szentendre, Piszke köz 1. Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor
Könnyûipari Mérnöki Kar Bõrtechnológia
Tanszék 1033 Budapest, Doberdó u. 6.

87. Kovátsné Vörös Ágnes 3. Oktatás 6000 Kecskemét, Reviczky Gyula u. 2. III/7. Kecskeméti Regionális Képzõ Központ 6000
Kecskemét, Szolnoki út 20.

88. Krompaszky Gábor 18. Vendéglátás-idegenforgalom 1113 Budapest, Ábel Jenõ u. 6. Gyermekház Ált. Iskola, Gimnázium és
Szakképzõ Iskola 1041 Budapest,
Virág u. 32.

89. Laczik Ferenc 6. Elektrotechnika-elektronika 1113 Budapest, Ulászló u. 47. SZTÁV Felnõttképzõ ZRt. 1149 Budapest,
Angol u. 36.
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90. Dr. Lénárd Sándor 3. Oktatás 1119 Budapest, Rozsnyó tér 6. ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 1075
Budapest, Kazinczy u. 23–27.

91. Lõkkös Gabriella 5. Gépészet 8000 Székesfehérvár, Jankovich Ferenc u. 6.
III/12.

Váci Mihály Ipari Szakképzõ Iskola és Kol-
légium 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 105.

92. Dr. Madarász Sándor 5. Gépészet 8419 Csesznek, Vár u. 79/B Foglalkoztatási Hivatal 1089 Budapest, Kál-
vária tér 7.

93. Magyar Lászlóné dr. 3. Oktatás 6640 Csongrád, Csemegi Károly u. 4.

94. Magyar Szilvia Anna 5. Gépészet 1139 Budapest, Hajdú u. 12. III/21. Nemzeti Szakképzési Intézet 1087 Budapest,
Berzsenyi u. 6.

95. Markovich Iván 6. Elektrotechnika-elektronika 1098 Budapest, Pöttyös u. 3. I. lh. II/11. nyugdíjas

96. Martonosiné Csertõ Brigitta 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1042 Budapest, Venetianer u. 9. SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.
2060 Bicske, Spar út

97. Máténé Sej Jolán 3. Oktatás 7634 Pécs, Park u. 10. Éltes Mátyás Ált. Iskola, Szakiskola és Kol-
légium 7633 Pécs, Építõk útja 9.

98. Mendly Ildikó 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

7632 Pécs, Szövetség u. 14. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépis-
kola 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 6.

99. Dr. Mészáros Gyula 16. Ügyvitel 2900 Komárom, Madách Imre út 50. K-EMÖ Kultsár István Szakközépiskolája
2900 Komárom, Klapka György út 56.

100. Mészáros Tibor 18. Vendéglátás-idegenforgalom 9400 Sopron, Bécsi u. 85/A/3. Corso Étterem Kft. 9400 Sopron,
Várkerület 73.

101. Mócz Dóra 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció

8000 Székesfehérvár, Verbói u. 1. Kodolányi János Fõiskola 8000 Székesfehér-
vár, Fürdõ sor 1.

102. Molnár János 16. Ügyvitel 4400 Nyíregyháza, Kert u. 20. V/21. Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

103. Molnár Tünde Edit 19. Egyéb szolgáltatások (Fodrász) 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 90. Wesselényi Miklós Szakközépiskola és
Szakiskola 4400 Nyíregyháza,
Dugonics u. 10.

104. Molnárné Somogyi Margit 5. Gépészet; 15. Közgazdaság; 17. Keres-
kedelem-marketing, üzleti adminisztráció

5100 Jászberény, Festõ u. 4. Terplán Zénó Mûszaki és Közgazdasági
Szakképzõ Iskola 5100 Jászberény, Szabad-
ság tér 1.

105. Mucsina Gáborné 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

3060 Pásztó, Derkovits út 8. MÁTRA-PAPÍR Kft. Cherie Tours Utazási
Irodája 3060 Pásztó, Fõ út 67.

106. Dr. Murányi Pál 5. Gépészet 1205 Budapest, Irányi u. 3. Mûszaki Oktatási (Kamara) Egyesület 1146
Budapest, Thököly út 48–54.

107. Nagy István 11. Faipar 3535 Miskolc, Puskás Tivadar u. 14. NAGY-BÜKK Oktató, Oktatásszervezõ és
Kereskedelmi Bt. 3535 Miskolc, Puskás Ti-
vadar u. 14.

108. Nagy István 6. Elektrotechnika-elektronika 2073 Tök, Fõ u. 12. nyugdíjas (NSZI)
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109. Nagy László 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció (Fazekas, Kerámiakészítõ)

8000 Székesfehérvár, Basa u. 1. School of Business Székesfehérvár Üzleti
Szakközépiskola 8000 Székesfehérvár, Vár-
körút 52.

110. Némethné Dr. Tömõ Zsu-
zsanna

17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 63. Berzsenyi Dániel Fõiskola 9700 Szombat-
hely, Károlyi Gáspár tér 4.

111. Novák Gyuláné 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1161 Budapest, Rózsa u. 34. Mustármag Keresztény Óvoda, Ált. Iskola és
Gimnázium 1038 Budapest, Templom u. 5.

112. Dr. Nyári Erzsébet 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

2000 Szentendre, Árpád u. 3. nyugdíjas

113. Okolicsny Márta 3. Oktatás; 17. Kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció

1119 Budapest, Vahot u. 3. I/4. Informatikai és Hírközlési Minisztérium
1075 Budapest, Dob u. 75–81.

114. Oláh Jánosné 16. Ügyvitel; 17. Kereskedelem-marke-
ting, üzleti adminisztráció

2400 Dunaújváros, Római körút 40. III/1. nyugdíjas

115. Ónódi Ferenc 18. Vendéglátás-idegenforgalom 8151 Szabadbattyán, Dózsa György u. 65. nyugdíjas

116. Otto Vilmosné 18. Vendéglátás-idegenforgalom 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 65.
VI/3.

117. Dr. Ötvös Károly 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1133 Budapest, Gogol u. 29. III/10. Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest,
Fõvám tér 8.

118. Pádár Zoltánné 15. Közgazdaság; 16. Ügyvitel; 17. Ke-
reskedelem-marketing, üzleti adminisztrá-
ció

6600 Szentes, Kossuth L. u. 14. III/16. Csongrád Megyei Önkormányzat Boros Sá-
muel Szakközépiskola és Szakiskola 6600
Szentes, Ady E. u. 6–8.

119. Pap Zoltán 16. Ügyvitel 3300 Eger, Tárkányi Béla u. 2. II/7. Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola és Gimná-
zium az EKF Gyak. Iskolája 3300 Eger, Bar-
tók Béla tér 4.

120. Papp Gyula 9. Építészet 6400 Kiskunhalas, Vári Szabó István u. 5. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garbai
Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma 6400 Kiskunhalas,
Kazinczy u. 3–5.

121. Dr. Péchy Benjaminné 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

7100 Szekszárd, Vincellér u. 38. Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazda-
sági Szakközépiskola és Kereskedelmi Szak-
iskola 7100 Szekszárd, Szent László u. 8–12.

122. Pécsi László Lukács 10. Könnyûipar 6762 Sándorfalva, Árpád u. 49. Tisza Lajos Könnyûipari Szakközépiskola és
Szakiskola 6723 Szeged,
József Attila sgt. 115.

123. Dr. Pelsõczi Kovács István 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

6000 Kecskemét, Jégvirág u. 10. nyugdíjas

124. Perkó László 6. Elektrotechnika-elektronika 1023 Budapest, Zsigmond tér 8. III/21. Öveges József Gyakorló Középiskola és
Szakiskola 1118 Budapest, Beregszász út 10.
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125. Petõ Imre 5. Gépészet 6800 Hódmezõvásárhely, Rudnay Gyula u.
31. I/10.

Kalmár Zsigmond Ipari Szakközép- és Szak-
iskola 6800 Hódmezõvásárhely, Bajcsy-Zsi-
linszky E. u. 7–9.

126. Pichler József 18. Vendéglátás-idegenforgalom 7694 Hosszúhetény, Szõlõhegy 63. Pécsi Tudományegyetem 7624 Pécs, Szántó
Kovács János u. 1/b

127. Dr. Radenkovits Péter 5. Gépészet 1146 Budapest, Abonyi u. 8. Transelektro Energetikai és Környezetvédel-
mi Rt. 1051 Budapest, Nádor u. 13.

128. Radetzky András 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

8000 Székesfehérvár,
Móricz Zsigmond u. 10.

Fehérvár Rádió Kft. 8000 Székesfehérvár,
Petõfi u. 5.

129. Dr. Rapos Nóra 3. Oktatás 1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 12/B
II/8.

ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 1075
Budapest, Kazinczy u. 23–27.

130. Révay Ágnes 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

2600 Vác, Sirály u. 8. Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Szakképzõ Iskola 2600 Vác, Brusz-
nyai Árpád u. 6.

131. Rick Tamás 5. Gépészet 8123 Soponya, Dózsa György u. 23–25. Székesfehérvári Regionális Képzõ Központ
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

132. Riegler Gyula 10. Könnyûipar 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 46. Zichy Mihály Iparmûvészeti, Ruhaipari
Szakképzõ Iskola 7400 Kaposvár,
Szántó u. 10.

133. Riegler Gyuláné 10. Könnyûipar 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 46. Zichy Mihály Iparmûvészeti, Ruhaipari
Szakképzõ Iskola 7400 Kaposvár,
Szántó u. 10.

134. Rikk János 19. Egyéb szolgáltatások (Fodrász) 1073 Budapest, Kertész u. 33. II/5. XVII. Ker. Fodrász Kft. 1171 Budapest,
Toldi u. 1.

135. Sarkadi Nagy Péter 3. Oktatás 9028 Gyõr, Õrhely út 8. E.ON Hungária Zrt. 1054 Budapest,
Széchenyi rkp. 8.

136. Schlett Zoltán 3. Oktatás; 4. Mûvészet, közmûvelõdés,
kommunikáció; 5. Gépészet; 16. Ügyvitel;
17. Kereskedelem, marketing, üzleti ad-
minisztráció; 19. Egyéb szolgáltatások

1212 Budapest, Barcs tér 1. Csepel-Sziget Szakközépiskola
1211 Budapest, Posztógyár u. 10.

137. Dr. Sibelka György 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

3300 Eger, Zöldfa u. 27. ITDH Kht. 3300 Eger, Katona István tér 1.

138. Simon József 5. Gépészet 8000 Székesfehérvár, Bem József u. 32. SIKER Oktatási Stúdió 8000 Székesfehér-
vár, Bem József u. 32.

139. Sipos Józsa Gábor 5. Gépészet; 6. Elektrotechnika-elektro-
nika

5400 Mezõtúr, Ifjúsági ltp. 16. ép. IV/18. Szolnoki Fõiskola Mezõgazdasági Fõiskolai
Kar 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.

140. Soós László 5. Gépészet; 6. Elektrotechnika-elektro-
nika

1237 Budapest, Szilágyi Dezsõ u. 138. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fel-
nõttképzési és Szakképzési Fõosztály 1054
Budapest, Alkotmány u. 3.
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141. Soós Roland 3. Oktatás; 16. Ügyvitel; 17. Kereskede-
lem-marketing, üzleti adminisztráció

3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 103. Észak-magyarországi Regionális Képzõ
Központ 3518 Miskolc, Erenyõ út 1.

142. Dr. Sugár János 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció; 18. Vendéglátás-idegenforga-
lom

3532 Miskolc, Vas u. 9. egyéni vállalkozó 3532 Miskolc, Vas u. 9.

143. Dr. Szabó Imre 3. Oktatás 1162 Budapest, Wesselényi u. 121. nyugdíjas

144. Szabó Imre 5. Gépészet 6100 Kiskunfélegyháza, Illésházy u. 22/A Petõfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola és
Fiúkollégium 6100 Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 24.

145. Szabó Viktorné 18. Vendéglátás-idegenforgalom 4033 Debrecen, Irén u. 4/b Aranybika Iskola Alapítvány Aranybika
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola 4026
Debrecen, Gyergyó u. 10.

146. Szabóné dr. Gondos Piroska 3. Oktatás 7400 Kaposvár, Zaranyi ltp. 20/B I/2.

147. Szemcsák Imre 16. Ügyvitel 4451 Nyíregyháza–Oros, Tiszafa u. 48. Nyíregyházi Regionális Képzõ Központ
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 13.

148. Szentandrássy Ferenc 6. Elektrotechnika-elektronika 5052 Újszász, Iskola u. 19. Pálfy János Mûszeripari és Vegyipari Szak-
középiskola 5001 Szolnok, Tiszaparti sétány
2–3.

149. Szentkirályi Andrea 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1172 Budapest, Aranykút u. 6. Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi
Szakközépiskola 1174 Budapest, Széchenyi
u. 9–11.

150. Szerencse Ágnes 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció; 10. Könnyûipar

7030 Paks, Arany J. u. 63.

151. Szilágyi Lajos 11. Faipar 7700 Mohács, Hóvirág u. 4. I/8. Montenuovo Nándor Szakmunkásképzõ és
Szakközépiskola 7754 Bóly, Rákóczi u. 2.

152. Szilágyiné Vincze Judit 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1091 Budapest, Üllõi út 63. III/16/A Gyermekház Ált. Iskola, Gimnázium és
Szakképzõ Iskola 1026 Budapest,
Bajza u. 26.

153. Szladek Mária 19. Egyéb szolgáltatások (Fodrász) 1068 Budapest, Beczúr u. 5. Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedel-
mi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Bu-
dapest, Kossuth u. 35.

154. Szondy Jenõ 5. Gépészet 4034 Debrecen, Malvin u. 70. Területi Integrált Szakképzõ Központ Debre-
cen 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A

155. Dr. Temesi Gábor 18. Vendéglátás-idegenforgalom 1095 Budapest, Soroksári út 8–10. NSZI Szaktanácsadási és Minõségfejlesztési
Osztály 1087 Budapest, Berzsenyi u. 6.

156. Tenk Béla Zoltán 5. Gépészet 9024 Gyõr, Táncsics M. u. 20. Lukács Sándor Szakképzõ Iskola 9027 Gyõr,
Mártírok útja 13–15.

157. Thanhoffer Ferenc 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

2700 Cegléd, Felház út 63. Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Szakképzõ Iskola 2700 Cegléd, Kos-
suth Ferenc út 18.
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158. Tímár Péter 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció (Alkalmazott fotográfus)

1182 Budapest, Olt u. 18. Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola
1093 Budapest, Török Pál u. 1.

159. Dr. Tóth Edit 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

1125 Budapest, Diósárok u. 65/b

160. Tóth Piroska 9. Építészet 1118 Budapest, Torbágy u. 14. IX/33. Építõipari és Diszítõmûvészeti Szakképzõ Is-
kola 1149 Budapest, Várna u. 21/B

161. Dr. Tóth Zoltán 9. Építészet; 11. Faipar; 19. Egyéb szol-
gáltatások (Lakberendezõ)

4024 Debrecen, Szent Anna u. 8. II/12. nyugdíjas

162. Trautmann Szilvia 17. Kereskedelem-marketing, üzleti admi-
nisztráció

2097 Pilisborosjenõ, Fõ u. 57. Hunfalvy János Fõvárosi Gyakorló, Kéttan-
nyelvû Külkereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty u. 3.

163. Dr. Undi Jánosné 3. Oktatás 7400 Kaposvár, Damjanich u. 8–10. OKÉV Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

164. Vallató Péter 18. Vendéglátás-idegenforgalom 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel u. 49. nyugdíjas

165. Varga Lajos 3. Oktatás 1033 Budapest, Szérûskert u. 3. III/10. nyugdíjas

166. Vida Lóránd 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció

7754 Bóly, Petõfi Sándor u. 7. Pécsi Mûvészeti Szakközépiskola 7624 Pécs,
Radnics u. 9.

167. Vincze István 5. Gépészet 3600 Ózd, Vasvár út 4. I/2. Bolyai Farkas Szakképzõ Iskola 3600 Ózd,
Petõfi út 20.

168. Wichnalek József 4. Mûvészet, közmûvelõdés, kommuniká-
ció; 16. Ügyvitel; 17. Kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció

2111 Szada, Kõrösi Csoma Sándor u. 1. nyugdíjas

169. Zsbánné Hámory Márta 15. Közgazdaság; 17. Kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció

7636 Pécs, Fenyer dûlõ 32. Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépis-
kola 7633 Pécs, Esztergár L. u. 6.

170. Zsid László 9. Építészet 3600 Ózd, Vasvár út 49. Bolyai Farkas Szakképzõ Iskola 3600 Ózd,
Bolyki fõút 2.
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A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ határozatai

A Coventry House Nyelviskola (6000 Kecskemét, Budai u. 1.) mint a Trinity College London (89 Albert Embankment
London SEI 7TP UK.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaközpont által bejelentett vizsgahely létesítése iránt
benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. november 6-i ülésén a következõ döntést hozta:
A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a kö-
vetkezõk szerint engedélyezi.

Név: Smile Nyelviskola Budapest
Cím: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 10.

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre kerül.
Ez a határozat csak az AK-XIII/2/2001. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 09. 25-én átvett hiánytalan kérelem, valamint a helyszíni szemle alapján
2006. 11. 06-án megállapította, hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye –
tárgyi és infrastrukturális feltételei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételek-
nek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag elismert
nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-XIII/30/2006.

* * *

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.), mint a Weiterbildungs – Testsyste-
me GmbH (D–60386 Frankfurt am Main, Wächtersbacher Str. 83.) magyarországi képviselõje, akkreditált vizsgaköz-
pont által további nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló
Testület 2006. november 6-i ülésén a következõ döntést hozta:
A kérelmezõnek a TELC B2 Certificate in English, mint további nyelvvizsgarendszer akkreditációja iránti kérelmét az
OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ elutasítja.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre került.
A Szakértõi Bizottság összetétele ellen a kérelmezõ kifogással nem élt.
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INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület, a 2006. 10. 16-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. november 6-i ülésén azt
a döntést hozta, hogy nem támogatja a kérelemben szereplõ nyelvvizsgarendszer mûködését, mert az nem érvényes és
megbízható módon méri a középfokú nyelvtudást, vagyis
– a szóbeli vizsgán alkalmazott értékelési kritériumrendszer nem megfelelõen minõsíti a vizsgázók nyelvtudását, így
nem felel meg az AK 3. fejezetének 3.3. pontjában megfogalmazott követelménynek,
– az AK 3. fejezetének 3.4.2. és 3.4.3. pontjában megfogalmazott követelmények csak részben vagy csak látszólag való-
sulnak meg.

Fentiek alapján a Testület a benyújtott nyelvvizsgarendszert nem találta akkreditációra alkalmasnak.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésének d) pontjában, az állami-
lag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, va-
lamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. §-ában és az Akkreditációs Kézikönyvben foglal-
tak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-V/64/2006.

* * *

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (1085 Budapest, Rigó u. 16.) akkreditált vizsgaközpont által bejelen-
tett vizsgahely létesítése iránt benyújtott kérelem tárgyában a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület 2006. november 20-i
ülésén a következõ döntést hozta:
A kérelmezõ bejelentett vizsgahely létesítése iránti kérelmét az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a kö-
vetkezõk szerint engedélyezi.

Név: Magyar Helikon Társaság
Cím: 6A–170 The Donway West, Box 811 Toronto, ON M3C 2E8 Canada

A kérelmezõ köteles a vizsgahely tekintetében folyamatosan biztosítani a hatályos jogszabályokban, illetve az Akkredi-
tációs Kézikönyvben foglalt feltételeket.
A határozat ellen a kézhezvételtõl számított 15 napon belül jogszabálysértésre, illetve elfogultságra hivatkozva a minisz-
ternél lehet fellebbezni.
Az akkreditációs eljárás díja kiegyenlítésre kerül.
Ez a határozat csak az AK-I/1/2000. számú határozattal együtt érvényes.

INDOKLÁS

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület a 2006. 11. 20-án átvett hiánytalan kérelem alapján 2006. 11. 20-án megállapította,
hogy a rendelkezõ részben jelölt vizsgahely – mint a kérelmezõ bejelentett vizsgahelye – tárgyi és infrastrukturális felté-
telei megfelelnek a jogszabályokban és az Akkreditációs Kézikönyvben foglalt feltételeknek.
A határozat rendelkezéseire az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizs-
ga-bizonyítványokról szóló, többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében, az államilag elismert
nyelvvizsga egységes követelményrendszerérõl és annak felülvizsgálatáról, az akkreditációs eljárásról, valamint a
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nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet 7. § (1) bekezdésében, a 12. § (1) bekezdésében és az Akkre-
ditációs Kézikönyvben foglaltak az irányadók.
Az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ illetékessége a 71/1998. Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésén
alapul.
A fellebbezés lehetõségérõl a többször módosított 71/1998. Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése rendelkezik.

Fazekas Márta s. k.,
OKÉV

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs
Központ
igazgató

Ügyszám: AK-I/93/2006.

Országos Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázat Zánka, 2007

A zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. Gyermekalkotások Galériája 19. alkalommal hirdeti meg Országos Gyer-
mek Képzõ- és Iparmûvészeti pályázatát Magyarország összes gyermeke számára.

Pályázati feltételek
Életkor: 4–18 év.
Téma: tetszõleges, lehet a környezet és a körülötted élõk bemutatása, vagy a fantáziád által megelevenedett gondolatvi-
lág.
Technika: szabadon választott, lehet grafika, festés, plasztika, bármilyen iparmûvészeti technika, fotó, video vagy szá-
mítógépes eljárás, nem lehet termésekbõl összeállított kép!
Mérete: rajz esetén maximum 50×70 cm-es, más technikában tetszõleges.
Egyéb feltételek: egyénenként max. 3 mûvel, alkotómûhelyenként maximum 20 db alkotással lehet pályázni (kivéve so-
rozat). Csak eredeti példányban, 2006-ban vagy 2007-ben készült, más pályázaton még nem szerepelt munkát fogadunk
el.
A pályamunkákról összesítõ listát kérünk, amely tartalmazza a beküldõ intézmény nevét, címét, az alkotók nevét,
életkorát és alkotásaik címét.
A pontos adatokat az Adatlapon kell feltüntetni. (A formátum fénymásolható!)
A sérült, késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelõ munkákat nem fogadjuk el, az alkotásokat nem küldjük
vissza!
A galéria a pályázattal kapcsolatos minden jogot fenntart. A beküldött alkotások a Zánkai GYIC Kht. Gyermekalkotások
Galériája tulajdonába kerülnek, a galéria azokkal szabadon rendelkezhet.
A pályamunkákat mûvésztanárokból álló zsûri értékeli. A legjobbnak ítélt alkotásosokat különdíjjal, fõdíjjal, korosztály-
díjjal, valamint arany-, ezüst- és bronzdiplomával jutalmazza.
A díjazott mûvek a Gyermekalkotások Galériája gyûjteményébe kerülnek, a továbbiakban bel- és külföldi kiállításokon
vesznek részt, illusztrációként stb. kerülnek bemutatásra. A nem díjazott alkotásokat továbbküldjük külföldi pályázatok-
ra, ajándékozásra, reklámgrafikai felhasználásra stb.
Beküldési határidõ: 2007. március 15.
Beküldési cím: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 8250 Zánka, Gyermekalkotások Galériája „Országos pályá-
zat”.
További információ: 06 (87) 568-590.
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ADATLAP

A mû címe:..........................................................................................................................................................................

Technikája:..........................................................................................................................................................................

Az alkotó neve: ...................................................................................................................................................................

Életkora: ..............................................................................................................................................................................

Lakcíme: .............................................................................................................................................................................

Beküldõ intézmény címe:....................................................................................................................................................

Pedagógus neve:..................................................................................................................................................................

Alulírott, mint kiskorú törvényes képviselõje kijelentem, hogy az általa készített alkotást a Zánkai GYIC Kht. Gyermek-
alkotások Galériája tulajdonába adom, azzal szabadon rendelkezhet.

Dátum:

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

aláírás
a kiskorú szülõje, ill. törvényes képviselõje

Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi, oktatói állásaira

A BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
pályázatot hirdet a
VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR, valamint a
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
dékáni megbízatása ellátására

A megbízandó dékán feladata: a kar vezetése a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervezeti felépítés
és mûködési rend 34. §-ában, ill. a kar Szervezeti és mûködési szabályzatában foglalt feladatai ellátásában.
A dékáni megbízásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. és 41. §-ában, a felsõoktatás-
ról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 96. §-ában, e törvények végrehajtásáról rendelkezõ 53/2006. (III. 14.) Korm. ren-
delet 2–5. §-ában, valamint a BME szabályzataiban foglaltak az irányadók.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó munkahelyének és beosztásának a megjelölését, tudományos fokozatát, szak-
mai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, illetõleg oktatási, kutatási-tudományos munkáját, valamint vezetõi tevékeny-
ségét összefoglaló tájékoztatót; hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a
nemzetközi tudományos életben való részvételét.
A pályázó ismertesse pályázatában a vezetõi feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elkép-
zeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzékét, továbbá az azokra történt viszonthivatkozások jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A dékánt – a kari tanács és a rektori tanács állásfoglalása alapján – az egyetem rektora bízza meg.
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A megbízásra 2007. augusztus 1-jei hatállyal kerül sor, amely – a pályázatot benyújtó teljes munkaidõben foglalkoztatott
egyetemi tanárnak, illetve egyetemi docensnek a BME állományában fennálló közalkalmazotti jogviszonya mellett – ha-
tározott idõre, legalább három és legfeljebb négy évre szól.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. május 31.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információt az illetékes kar dékáni hivatala ad.
A pályázatokat a közzétételtõl számított 30 napon belül lehet benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban az alábbi
címre: Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Titkárság 1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3., köz-
ponti épület I. em. 4.

Dr. Molnár Károly s. k.,
a BME rektora

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK INTÉZETE
Kisebbségszociológia Tanszék
pályázatot hirdet
egyetemi docensi állásra

A kinevezendõ egyetemi docens feladata: a karon folyó BA- és MA-, valamint a PhD-képzés keretében kurzusok tartása
a migráció, a hálózatok szervezése, a munkaerõpiac és a munkanélküliség szociális aspektusainak témaköreiben; nem-
zetközi és hazai kutatási pályázatok beadása és kutatásszervezés; részvétel a Társadalomtudományi Szakkollégium
szakmai munkájának irányításában.
A pályázónak tudományos fokozattal kell rendelkeznie, és meg kell felelnie az ELTE foglalkoztatási követelményrend-
szerében elõírt egyéb követelményeknek.

A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– a szakképzettséget, a tudományos fokozatot, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
– tudományos publikációk jegyzékét,
– hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– hozzájárulási nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi szabályzatokban megje-
lölt bizottságok és testületek tagjai megismerhetik.

A pályázatot a megjelenéstõl számított 30 napon belül a Társadalomtudományi Kar dékánjához kell benyújtani (1117
Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A).

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A DUNAÚJVÁROSI FÕISKOLA
pályázatot hirdet
tudományos rektorhelyettesi tisztségre

A kinevezésre kerülõ tudományos rektorhelyettes feladatai: tudományos kutatómunka irányítása, tudományos tovább-
képzés és nemzetközi képzés koordinálása, a fõiskola nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és ápolása, a pályázati tevé-
kenység koordinálása, a fõiskolán folyó kutató- és fejlesztõtevékenység összefogása és jelentõs élénkítése, fejlesztése.
Feladatát a Szervezeti és mûködési szabályzat, valamint a rektor – részletes munkaköri leírásban – határozza meg.
A pályázat feltételei: legalább egyetemi doktori fokozat, a fõiskola tudományterületének valamelyikén elismert szakem-
ber, legalább 10 éves szakmai, valamint 5 éves felsõoktatási és jelentõs pályázatkészítési, valamint nemzetközi kapcso-
latok során szerzett gyakorlat, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete.
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oktatási rektorhelyettesi tisztségre

A kinevezésre kerülõ oktatási rektorhelyettes feladatai: az oktatási programok fejlesztésének összehangolása, a felvételi
ügyek irányítása, a hallgatók tanulmányi ügyeivel kapcsolatos feladatok koordinálása. Feladatát a Szervezeti és mûkö-
dési szabályzat, valamint a rektor – részletes munkaköri leírásban – határozza meg.
A pályázat feltételei: legalább egyetemi doktori fokozat, a fõiskola tudományterületének valamelyikén elismert szakem-
ber, legalább 10 éves szakmai, valamint 5 éves vezetõi gyakorlat, legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– tudományos fokozatát, szakmai és egyéb díjait, idegennyelv-tudását,
– szakmai, illetõleg oktatási, tudományos kutatási munkáját, eddigi vezetõi tevékenységét,
– hazai és nemzetközi tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi tudományos élet-
ben való részvételét,
– a fõiskola vezetésével kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– a végzettséget és szakképzettséget, egyetemi tanári vagy egyetemi docensi, illetve fõiskolai tanári vagy fõiskolai do-
censi kinevezést, az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– a fontosabb publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Bognár László rektor ad.
A pályázatot az intézmény székhelyének címére kell benyújtani: Dunaújvárosi Fõiskola 2400 Dunaújváros, Táncsics
M. u. 1/A Rektori Hivatal.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Dunaújvárosi Fõiskola rektorhelyettesi megbízatására”.

gazdasági fõigazgató megbízatásának ellátására

A megbízás 2007. augusztus 1-jétõl legfeljebb 5 éves idõtartamra szól.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû végzettség és közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli szakképzettség,
– legalább ötéves vezetõi gyakorlat.

Elõnyt élvez az a pályázó, akinek:
– költségvetési szervnél szerzett tapasztalata,
– és mérlegképes könyvelõi gyakorlata van.

A gazdasági fõigazgató feladata:
– a fõiskola mûködésével összefüggõ gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint az intéz-
mény szervezeti és mûködési szabályzata szerint, továbbá a fõiskola gazdálkodási szabályzatában meghatározott gazda-
sági szervezetének irányítása.
A gazdasági fõigazgató feladatát a rektorának közvetlen irányítása és ellenõrzése mellett látja el.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
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– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,
– a fõiskola mûködtetésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi terveit,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a fõiskola szervezeti és
mûködési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30. nap.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást az intézményben dr. Bognár László rektor ad.
A pályázatot az intézmény székhelyének címére kell benyújtani: Dunaújvárosi Fõiskola 2400 Dunaújváros, Táncsics
M. u. 1/A Rektori Hivatal.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Dunaújvárosi Fõiskola gazdasági fõigazgatói megbízatására”.

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
pályázatot hirdet
intézetigazgatói tisztségének betöltésére

Az egyes intézetek élére kerülõ intézetigazgatók feladatai: az intézet gazdálkodásának, oktató- és tudományos munkájá-
nak, bevételszerzõ tevékenységének irányítása és szervezése. Elõadások tartása a szakterületén fõiskolai alap-, valamint
a posztgraduális képzésben résztvevõknek. Felelõs az intézet eredményes oktató- és tudományos munkájáért. A kiala-
kult helyzetnek megfelelõen irányítja az egész intézet, vagy a közvetlen, saját kutatási területén folyó tudományos mun-
kát, külsõ támogatások megszervezésével javítja a kutatás mûködési feltételeit.

A pályázat feltétele: a pályázónak rendelkeznie kell tudományos minõsítéssel, az általa mûvelt szakterület átfogó ismere-
tével, kiemelkedõ szakmai, tudományos tevékenységgel, kapcsolatokkal, egyetemi vagy fõiskolai oktatási tapasztala-
tokkal, egy világnyelv tárgyalóképes ismeretével, jó kommunikációs, csoportmunka-szervezési és konfliktuskezelési
készséggel, a vezetéshez szükséges emberi tulajdonságokkal. Alkalmasnak és képesnek kell lennie a gazdálkodási és
menedzsment BA-szak szakfelelõsi teendõinek ellátására.
A pályázó feleljen meg a Dunaújvárosi Fõiskola Foglalkoztatási Követelményrendszerében elõírt követelményeknek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– megpályázott állás közlöny szerinti pontos megnevezését,
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot,
– szakmai munkájára vonatkozó elképzeléseit,
– tudományos munkáinak jegyzékét,
– nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és a fõiskolai szabályzatokban rögzített bizottságok és tes-
tületek megismerhetik,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, illetve PhD-tanulmányokat igazoló dokumentumokat, valamint egyéb kép-
zettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– személyi adatlap beszerezhetõ a Dunaújvárosi Fõiskola Humánerõforrás Igazgatóságon (Fõépület fszt. 142. számú iro-
da),
– külsõ pályázó esetén három hónapnál nem régebbi hatósásig erkölcsi bizonyítványt.

A pályázatot az elõírt mellékletekkel a pályázati kiírás megjelenésétõl számított 30 napon belül 3 példányban kell be-
nyújtani a Dunaújvárosi Fõiskola Humánerõforrás Igazgatóság 142. számú irodájába (2400 Dunaújváros, Táncsics M.
u. 1/A) személyesen vagy postán. Részletes felvilágosítást ad: dr. Gyarmati Mariann fõtitkár, tel.: (25) 551-108.

Dr. Bognár László s. k.,
rektor
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Pályázati felhívás
nevelési-oktatási intézmények vezetõi állásaira és egyéb vezetõi állásokra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Pályázati felhívás óvodavezetõi, iskolaigazgatói és egyéb vezetõi állásokra

Budapest Fõváros II.
Ker. Önkormányzat
Képviselõ-testülete
Budapest II.,
Mechwart liget 1.

Fillér Utcai Óvoda
1022 Budapest,
Fillér u. 29.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
10 év szgy.
Elõny: a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
60 napon belül.
Juttatás: a Kjt. elõírása és a
22/2000. (VII. 1.) Önkormány-
zati rendelet szerint.
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Mosonmagyaróvár Vá-
ros Önkormányzata
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Fõ u. 11.

Kékcinke Óvoda
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Frankell Leó ltp. 12.

Lurkóvár Óvoda
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Lajtaszer 27.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., ötéves szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Kastélykert Körzeti
Óvoda
8412 Veszprém-Gyula-
firátót,
Kastélykert u. 6.

Jogszabályban megha-
tározott képesítési felté-
telek, öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai ön., az intéz-
mény sajátosságait figyelembe
vevõ vezetõségi programot is.
Pc: Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Okta-
tási és Sport Iroda
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.

Zákány Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8852 Zákány,
Május 1. u. 6.
Tel.: (82) 596-056
Fax: (82) 596-055

Zákánytelepi Napközi
Otthonos Óvoda
8852 Zákány,
Május 1. u. 37.

Felsõfokú szakirányú
v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól, szl. nincs.
A pályázathoz csatolni kell: ok-
levél hiteles másolatát, legalább
öt év pedagógus szakmai gya-
korlatot igazoló okirat másolatát.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Tóth Judit polgármester

Budapest Fõváros II.
Ker. Önkormányzatá-
nak Képviselõ-testülete
Budapest II.,
Mechwart liget 1.

Budenz J. Általános Is-
kola és Gimnázium
1021 Budapest,
Budenz J. u. 20–22.

Csik F. Általános Iskola
és Gimnázium
1027 Budapest, Medve
u. 5/7.

Klebelsberg Kuno Álta-
lános Iskola és Gimná-
zium
1029 Budapest,
Szabadság u. 23.

Pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
legalább 10 év szgy.
Elõny: a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
60 napon belül.
Juttatás: a Kjt. elõírása és a
22/2000. (VII. 1.) Önkormány-
zati rendelet szerint.
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Szabó L. Kéttannyelvû
Általános Iskola és
Gimnázium
1026 Budapest,
Pasaréti út 191/193.

Újlaki Általános Iskola
1023 Budapest,
Ürömi u. 64.

Budapest I. Kerület Bu-
davári Önkormányzat
polgármestere
1014 Budapest I.,
Kapisztrán tér 1.

Toldy Ferenc Gimná-
zium
1015 Budapest I.,
Toldy F. u. 9.

Lisznyai Utcai Általá-
nos Iskola
1016 Budapest I.,
Lisznyai u. 40–42.

Egyetemen szerzett ta-
nári v., öt év szgy.

Egyetemen vagy fõis-
kolán szerzett tanári v.,
öt év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás 2012. aug. 31-ig,
öt évre szól.
Pbhi: a megjelenés napját követõ
naptól számított 30 napon belül.
Ha a határnap munkaszüneti
napra esik, akkor a beadás határ-
ideje az azt követõ elsõ munka-
nap 12 óráig.
Pehi: 2007. júl. 31.
Juttatás: vp.
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.

Eger Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata
3300 Eger,
Dobó tér 2.

Bölcsõdei Igazgatóság
(regionális módszertani
feladatokat is ellátó)
részben önálló költség-
vetési intézmény

Szakirányú v., legalább
öt év szgy.
A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. mel-
lékletében meghatáro-
zott képesítési elõírások
a 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendeletben
meghatározottak szerint
az intézményvezetõi
megbízás feltételeként
elõírt legalább öt éves
szgy.
Elõny: vezetõi és mód-
szertani feladatokban
szerzett gyakorlat.

ÁEI: legkorábban 2007. márc. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: a benyújtási határidõtõl
számított 60 nap.
A pályázathoz csatolni kell: a re-
gionális módszertani feladatok
ellátására vonatkozó szakmai
programot is.
A pályázatot egy példányban
zárt borítékban kell benyújtani.
Pc: Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Egészség-
ügyi és Szociális Irodája
3300 Eger,
Dobó tér 2.
f: Dr. Palotai Zsuzsanna iroda-
vezetõ
Tel.: (36) 523-765

Egyházasfalu Község
Képviselõ-testülete
9473 Egyházasfalu,
Fõ u. 89.

Egyházasfalu–Új-
kér–Répceszemere Ál-
talános Iskola és Óvoda
9473 Egyházasfalu,
Fõ u. 76–78.

Fõiskolai v., öt év szgy. ÁEI: 2007. szept. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: 2007. máj. 15.
Pehi: 2007. aug. 10.
A pályázathoz csatolni kell: nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázat-
ba az elbírálásban résztvevõk
betekinthetnek.
Pc: Egyházasfalu község polgár-
mestere.
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyûlés
Oktatási és Sport
Bizottsága
3525 Miskolc,
Városház tér 1.

Serényi Béla Gimnázi-
um, Mezõgazdasági
Szakközépiskola és
Kollégium
3630 Putnok,
Bajcsy-Zsilinszky út 31.

Egyetemen szerzett pe-
dagógusi v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
30. nap, a hivatali munkaidõ vé-
géig.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni harmincadik napot
követõ elsõ testületi ülés idõ-
pontja.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okmányok köz-
jegyzõ által hitelesített
másolatát.
Pc: BAZ Megyei Önkormányza-
ti Hivatal, Oktatási és Mûvelõ-
dési Fõosztály.
f: az intézményben és a BAZ
Megyei Önkormányzati Hivatal
Oktatási és Mûvelõdési Fõosztá-
lyán.

Általános Iskola, Elõké-
szítõ Szakiskola és Diák-
otthon
3732 Kurityán,
Kossuth L. u. 130.

Értelmileg akadályozot-
tak pedagógiája és ta-
nulásban
akadályozottak pedagó-
giája, vagy oligofrénpe-
dagógia szakos
gyógypedagógiai tanári
v., öt év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: azonnal.
A megbízás öt évre szól.
Pbhi: megjelenéstõl számított
30. nap, a hivatali munkaidõ vé-
géig.
Pehi: a véleményezési határidõ le-
járta utáni harmincadik napot kö-
vetõ elsõ testületi ülés idõpontja.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló okmányok köz-
jegyzõ által hitelesített
másolatát.
Pc: BAZ Megyei Önkormányza-
ti Hivatal Oktatási és Mûvelõdé-
si Fõosztály.
f: az intézményben és a BAZ
Megyei Önkormányzati Hivatal
Oktatási és Mûvelõdési Fõosztá-
lyán.

Mosonmagyaróvár Vá-
ros Önkormányzata
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Fõ u. 11.

Újhelyi Imre Általános
Iskola
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Újhelyi I. u. 69.

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, ötéves
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.

Haller János Általános,
Szakképzõ és Szak-
középiskola
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Mosonvár u. 15.

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség, öt
év szgy.
Elõny: középfokú ide-
gennyelv-ismeret.
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Éltes Mátyás Általános
Iskola, Óvoda, Diákott-
hon, Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani
Intézmény és Pedagó-
giai Szakszolgálat
9200 Mosonmagyar-
óvár

A közoktatási törvény
18. §-ában az intéz-
ménytípusra vonatkozó
elõírások szerint.

Komárom-Esztergom
Megyei Közgyûlés
elnöke
2800 Tatabánya,
Fõ tér 4.

Általános Iskola, Speci-
ális Szakiskola, Diák-
otthon és
Gyermekotthon
2890 Tata,
Új u. 21.
(az intézmény típusa:
többcélú gyógypedagó-
giai nevelési-oktatási
intézmény tanulásban
akadályozottak számá-
ra)

Hegyháti Alajos Általá-
nos Iskola, Készségfej-
lesztõ Szakiskola,
Diákotthon és Gyer-
mekotthon
2853 Kömlõd,
Szabadság u. 23.

Gyógypedagógiai szak-
képesítés, legalább 10
év gyógypedagógiai in-
tézményi gyakorlat, ne-
velési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló munkaviszony,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga
„B” kategóriás jogosít-

vány.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 2012. júl. 31.-ig
szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: vég-
zettséget igazoló oklevél köz-
jegyzõ által hitelesített
másolatát.
Eddigi munkaviszonyokról szóló
igazolást (ezt csak külsõ pályázó
esetén).
A pályázatot két példányban kell
benyújtani.

Középfokú Kollégium
2900 Komárom,
Laboráns u. 1.

Jókai Mór Gimnázium
és Szakképzõ Iskola
2900 Komárom,
Táncsics u. 73.

Géza Fejedelem Ipari
Szakképzõ Iskola
2500 Esztergom,
Budai Nagy Antal u.
38.

Kultsár István Szakkö-
zépiskola
2900 Komárom,
Klapka u. 56.

Egyetemi szintû tanári
v., legalább öt év kollé-
giumi, középiskolai
gyak. Nevelési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló munkaviszony,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõ
szakképzettség, vezetõi
gyakorlat.
„B” kategóriás jogosít-
vány.
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Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs Bizott-
ság
2800 Tatabánya,
Réti u. 83.

Gyógypedagógiai szak-
képesítés, legalább 10
év gyógypedagógiai in-
tézményi gyakorlat. Ne-
velési-oktatási
intézményben pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló, határozatlan idõre
szóló munkaviszony,
ill. a megbízással egy-
idejûleg pedagó-
gus-munkakörben
történõ, határozatlan
idõre szóló alkalmazás.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Bárczi Gusztáv Általá-
nos Iskola és Speciális
Szakiskola
8200 Veszprém,
Batthyány u. 12.

Rózsa Úti Általános Is-
kola
8200 Veszprém,
Rózsa u.

Gyulaffy László Általá-
nos Iskola
8412 Veszprém-Gyula-
firátót,
Vízi u. 24.

Lovassy László Gimná-
zium
8200 Veszprém,
Cserháti ltp. 11.

Dohnányi Ernõ Zene-
mûvészeti Szakközépis-
kola és Diákotthon
8200 Veszprém,
Völgyhíd tér 2.

Jendrassik-Venesz Kö-
zépiskola és Szakiskola
8200 Veszprém,
Március 15. u. 5.

Jogszabályban megha-
tározott képesítési felté-
telek.
Öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig öt
évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény sajátosságait figye-
lembe vevõ vpr. (sajátos nevelé-
si igényû gyermekek ellátása).
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Veszprémi Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Okta-
tási és Sport Iroda
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Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata
8200 Veszprém,
Óváros tér 9.

Nevelési Tanácsadó
8200 Veszprém,
Lóczy L. u. 22.

Jogszabályban megha-
tározott képesítési felté-
telek (14/1994. MKM
r.) Öt év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig,
öt évre szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
A pályázathoz csatolni kell: az
intézmény sajátosságait figye-
lembe vevõ vpr. (sajátos nevelé-
si igényû gyermekek ellátása).
A pályázatot három példányban
kell benyújtani.
Pc: Veszprém Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal Okta-
tási és Sport Iroda.

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket és a pályázati feltételeket a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
– többször módosított – 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, illetve a közlemény szövegében feltüntetett egyéb jogszabály tartalmazza.

A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.
Eltérõ pályázati feltétel hiányában a pályázathoz az iskolai végzettség igazolására az oklevél másolatát, a büntetlen

elõélet igazolására erkölcsi bizonyítványt kell csatolni.
A pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb idõt nem határoz meg – a közzétételtõl számított

30. nap.
A pályázat elbírálásának határidejét a pályázati felhívásban kell meghatározni.
A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve, ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl

meg.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
ls: letelepedési segély
szl: szolgálati lakás
szsz: szolgálati szoba
szf: szolgálati férõhely
if: illetményföld
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat
b: erkölcsi bizonyítvány
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Pedagógusállások

Budapest Fõváros XV.
Ker. Önkormányzat Har-
tyán Nevelési-Oktatási
Központ Óvoda, Általá-
nos Iskola
Igazgatótanácsa
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.
Tel.: 418-2111
e-mail: hartyanisko-
la@axelero.hu

Hartyán Nevelési-Okta-
tási Központ Általános
Iskola
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.
Német nyelvtanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2007. aug. 1.
Pehi: 2007. máj. 31.
A pályázatot írásban kell be-
nyújtani.
Pc: Hartyán Nevelési-Oktatási
Központ Általános Iskola
1157 Budapest,
Hartyán köz 2–4.
f: Csörgõ Mária elnök-igazgató.
Tel.: 418-2111

Molnár Antal Zeneiskola
Alapfokú Mûvészetokta-
tási Intézmény
1073 Budapest,
Erzsébet krt. 32.

Gitártanár Zenemûvészeti fõisko-
lai v.

ÁEI: azonnal.
Tel.: 342-6128

Grassalkovich Antal
Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola
1239 Budapest,
Hõsök tere 18–20.
Tel.: 286-1184
Tel./fax: 283-0811

Német–biológia szakos
tanár

német–angol szakos ta-
nár

Fõiskola vagy egyetem ÁEI: 2007. aug. 15.
Pbhi: 2007. ápr. 30.

Jász-Nagy-Szolnok Me-
gyei Mészáros Lõrinc
Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégium
5130 Jászapáti,
Vasút út 2.
Tel.: (57) 540-960,
(57) 540-961

Matematika és/vagy fi-
zika szakos tanár

informatika–bármely
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2007. aug. 15.
Juttatás: étkh., szf. (3 szobás),
vagy utazási hozzájárulás
Pc: iskolaigazgató.

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenésérõl
és a közlemények közzétételének módjáról

Az Oktatási Közlöny havi három alkalommal jelenik meg, ennek megfelelõen havonta háromszor (a hónap 10., 20., 30.
napján) van közlönyzárás.
Az ún. kötelezõ közzététel körébe tartozó (jogszabályban elõírt módon közzétett) álláshelyekre meghirdetett pályázati
felhívások közzé tétele normál vagy sürgõs eljárás szerint történhet az alábbiak szerint.
A normál eljárás szerint a zárás napjáig az Oktatási Közlöny szerkesztõségéhez (1055 Budapest, Szalay utca 10–14., te-
lefon/fax: 302-4843) két példányban eljuttatott pályázati felhívások kb. hat-nyolc hét múlva jelennek meg. A közzététel
ebben az esetben ingyenes.
A sürgõs megjelenést igénylõ pályázati felhívások a „zárás után” rovatban jelennek meg, a közzététel díja kéziratolda-
lanként 10 000 Ft + 20% áfa (12 000 Ft). A sürgõs eljárás szerint a megjelentetni kívánt közleményeket a cégszerûen alá-
írt megrendelõvel együtt a „Sürgõs eljárás szerint” megjelöléssel a szerkesztõség vagy a Magyar Hivatalos Közlönyki-
adó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6.) kell megküldeni. A kéziratok a beérkezés után kb. két-három hét múl-
va jelennek meg. A megjelenést követõen a kiadó számlát küld a megrendelõnek.
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A sürgõs megjelenést igénylõ „zárás utáni” rovatban megjelentetni kért pályázati felhívásokban elõforduló esetleges
nyomdahibák javítására a szerkesztõségnek nincs módja, ezért az elírásokért felelõsséget nem vállalunk.
A pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat az álláshelyre meghirdetett pályáza-
ti felhívások fejlécében jelöljük. A jogszabályok által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az egyes pályázatoknál a
szerkesztõség értelemszerûen nem tünteti fel.
A pályázati felhívások nagy számára tekintettel a megjelenés pontos idõpontjáról, illetõleg arról, hogy a pályázati felhí-
vás az Oktatási Közlöny melyik számában jelenik meg, a szerkesztõségnek nem áll módjában írásban tájékoztatást adni.
Ugyanezen okból nem biztosítható az álláshelyekre meghirdetett felhívásoknak – a pályázati felhívás lényeges elemein
túlmenõ – szó szerinti közlése.
Az ún. kötelezõ közzététel körén kívül esõ egyéb hirdetmények, közlemények közzététele – az eljárás módjától (normál
vagy sürgõs) függetlenül – díjköteles. A díjak a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2007. január 1-jétõl érvényes tarifa-
jegyzéke alapján kerülnek megállapításra. Ugyanez vonatkozik az üzleti célú hirdetésekre is.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 13. § (1) be-
kezdése alapján a minisztériumok hivatalos lapjaikat a honlapjukon is közzéteszik. Ennek megfelelõen 2006. január
1-jét követõen az Oktatási Közlöny számai is elérhetõek az OM honlapjáról (www.om.hu/Közérdekû adatok/Szervezeti,
személyzeti adatok/Lapok/Oktatási Közlöny).

Dr. Somogyi Éva s. k.,
fõszerkesztõ

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

A LISZT FERENC ZENEMÛVÉSZETI EGYETEM
pályázatot hirdet
hazai és külföldi pályázók számára az alábbi vezetõi állásra
karmester és karvezetés tanszék vezetõje

A megbízás határozott idõre szól, a feladattal a vezetõ, akár pályázat kiírása nélkül, ismételten megbízható. Az állás be-
töltésének idõpontja: 2007. július 1.
A tanszék az egyetemen nagy hagyományokkal rendelkezõ ének-zene–karvezetés tanszékének (ÉTK) és a korábban a
zeneszerzés tanszék alatt mûködõ karmesterképzõ csoportnak az átszervezésével jött létre.
A tanszékvezetõ feladata az egyetem Szervezeti és Mûködési Rendjének 43. §-ában foglaltak ellátása, így többek között
a tanszék oktatói és mûvészeti munkájának irányítása, szervezése és vezetése, mûvészeti-tudományos szervezési felada-
tok ellátása, a szakra történõ felvételi eljárás irányítása. A tanszéken folyik az ének-zene tanár–karvezetés szakos hallga-
tók képzése kimenõ rendszerben 2010-ig, a karmester szakos hallgatók képzése kimenõ rendszerben, ugyancsak
2010-ig, valamint a bolognai osztott képzési rendszerben a 2007-ben kezdõ karmester/karvezetés elõadómûvész szak-
irány BA hallgatóinak és 2009-tõl a karmester mester szak és karvezetõ mester szak hallgatóinak képzése. Pályázhatnak
karmester vagy karvezetés végzettségû szakemberek, akik a feladat ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznek.

A munkakör betöltésének feltételei:
Legalább egyetemi docensi munkakör, vagy a pályázó rendelkezzen az egyetemi docensi kinevezéshez szükséges felté-
telekkel {DLA/PhD végzettség, vagy azzal egyenértékû fokozat [Ftv. 150. § (3) bek. ill. egyenértékû külföldi minõsítés],
legalább 8 évi oktatási tevékenység, vagy 3 év kivételes mûvészeti tevékenység}.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a tanszékre vonatkozó szakmai elképzelések ismertetése,
– egyetemi végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– tudományos fokozat (DLA) megszerzését igazoló okirat hiteles másolata vagy mûvészeti díj másolata,
– felsõoktatási gyakorlat, vagy mûvészeti tevékenység igazolása,
– szakmai önéletrajz, mûvészeti és oktatói tevékenységgel, ill. publikációs jegyzékkel kiegészítve,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályza-
tokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.
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A pályázatokat az egyetem rektorának címezve a fõtitkári irodában kell leadni, a pályázat Oktatási Közlönyben történõ
megjelenésétõl számított 30. napig. A pályázatokat az ezt követõ 30 nap alatt bírálja el az egyetem. A benyújtott pályáza-
tokat egyrészt az egyetem rektora által összeállított szakmai bírálóbizottság véleményezi, amelyben helyet kapnak a kar-
mester és karvezetõ szakmai kiválóságai, másrészt a korábbi ÉTK tanszék oktatói.

Karmester és Karvezetés Tanszéken
szakcsoport vezetõje

A megbízás határozott idõre szól, a feladattal a vezetõ, akár pályázat kiírása nélkül, ismételten megbízható. Az állás be-
töltésének idõpontja: 2007. július 1.
A tanszék az egyetemen nagy hagyományokkal rendelkezõ ének-zene–karvezetés tanszékének (ÉTK) és a korábban a
zeneszerzés tanszék alatt mûködõ karmesterképzõ csoportnak az átszervezésével jött létre. A meghirdetett vezetõi állás a
tanszéken karmester vagy karvezetõ szakcsoportvezetõi kinevezés betöltésére szól. (Az egyidejûleg meghirdetett kar-
mester és karvezetõ tanszékvezetõi állás betöltésétõl függõen: ha a tanszékvezetõ karmester végzettségû mûvész, akkor
a szakcsoportvezetõ a karvezetés feladatait irányítja, ha a tanszékvezetõ karvezetõ, a szakcsoportot karmester irányítja.)

A szakcsoportvezetõ feladata az egyetem Szervezeti és Mûködési Rendjének 43. §-ában foglaltak alapján a szakcsoport
oktatói és mûvészeti munkájának irányítása, szervezése és vezetése, mûvészeti-tudományos szervezési feladatok ellátá-
sa, a szakra, szakirányra történõ felvételi eljárás irányítása. A tanszéken folyik az ének-zene tanár–karvezetés szakos
hallgatók képzése kimenõ rendszerben 2010-ig, a karmester szakos hallgatók képzése kimenõ rendszerben, ugyancsak
2010-ig, valamint a bolognai osztott képzési rendszerben a 2007-ben kezdõ karmester/karvezetés elõadómûvész szak-
irány BA hallgatóinak és 2009-tõl a karmester mester szak és karvezetõ mester szak hallgatóinak képzése. Pályázhatnak
karmester vagy karvezetés végzettségû szakemberek, akik a feladat ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznek.

A munkakör betöltésének feltételei:
Legalább fõiskolai docensi vagy egyetemi adjunktusi kinevezés, vagy a pályázó rendelkezzen a kinevezéshez szükséges
feltételekkel {DLA/PhD végzettség, vagy azzal egyenértékû fokozat [Ftv. 150. § (3) bek.], legalább 8 évi oktatási tevé-
kenység, vagy 3 év kivételes mûvészeti tevékenység}.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a szakcsoportra vonatkozó elképzelések ismertetése,
– egyetemi végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– tudományos fokozat (DLA) megszerzését igazoló okirat hiteles másolata vagy mûvészeti díj másolata,
– felsõoktatási gyakorlat, vagy mûvészeti tevékenység igazolása,
– szakmai önéletrajz, mûvészeti és oktatói tevékenységgel, ill. publikációs jegyzékkel kiegészítve,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályza-
tokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve a fõtitkári irodában kell leadni, a pályázat Oktatási Közlönyben történõ
megjelenésétõl számított 30. napig. A pályázatokat az ezt követõ 30 nap alatt bírálja el az egyetem. A benyújtott pályáza-
tokat egyrészt az egyetem rektora által összeállított szakmai bírálóbizottság véleményezi, amelyben helyet kapnak a kar-
mester és karvezetõ szakmai kiválóságai, másrészt a korábbi ÉTK tanszék oktatói.

Pedagógiai Tanszék
vezetõje

A megbízás határozott idõre szól, a feladattal a vezetõ, akár pályázat kiírása nélkül, ismételten megbízható. Az állás be-
töltésének idõpontja: 2007. július 1.

A tanszék az egyetemnek a többciklusú, bolognai képzésre történõ áttérése kapcsán jött létre. A tanszékvezetõ feladata
az egyetem Szervezeti és Mûködési Rendjének 43. §-ában foglaltak alapján a tanszék oktatói, és mûvészeti munkájának
irányítása, szervezése és vezetése, mûvészeti–tudományos szervezési feladatok ellátása, az egyetemen folyó tanári kép-
zések pedagógiai tárgyainak oktatás-szervezése, a tanári képzés gyakorlati oktatásának megszervezése, az e tanszéken
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oktatott alapképzési szakra és mesterképzési szakirányokra történõ felvételi eljárás irányítása. A tanszéken folyik
2007-tõl a zeneismeret alapképzés szakos hallgatók képzése, valamint 2009-tõl az ének-zene tanár, és a második tanári
szakként felvehetõ szakok közül a karvezetõ tanár, zeneelmélet-improvizáció tanár, népzene tanár és Kodály zenepeda-
gógia tanár mester szakok hallgatóinak képzése. Pályázhatnak egyetemi végzettségû szakemberek, akik rendelkeznek
pedagógiai és oktatásszervezési ismeretekkel, és elhivatottságot éreznek az egyetemen kialakított új tanszék oktatási
hagyományainak megteremtésére.

A munkakör betöltésének feltételei:
Legalább fõiskolai docensi, vagy egyetemi adjunktusi kinevezés, vagy a pályázó rendelkezzen a kinevezéshez szükséges
feltételekkel {DLA/PhD végzettség, vagy azzal egyenértékû fokozat [Ftv. 150. § (3) bek.], legalább 8 évi oktatási tevé-
kenység, vagy 3 év kivételes mûvészeti tevékenység}.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a tanszékre vonatkozó szakmai elképzelések ismertetése,
– egyetemi végzettséget és szakmai képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– tudományos fokozat (DLA) megszerzését igazoló okirat hiteles másolata vagy mûvészeti díj másolata,
– felsõoktatási gyakorlat, vagy mûvészeti tevékenység igazolása,
– szakmai önéletrajz, mûvészeti és oktatói tevékenységgel, ill. publikációs jegyzékkel kiegészítve,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályza-
tokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék.

A pályázatokat az egyetem rektorának címezve a fõtitkári irodában kell leadni, a pályázat Oktatási Közlönyben történõ
megjelenésétõl számított 30. napig. A pályázatokat az ezt követõ 30 nap alatt bírálja el az egyetem. A benyújtott pályáza-
tokat az egyetem rektora által összeállított szakmai bírálóbizottság véleményezi.

Vezetõi állások

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Berhida Város Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
8181 Berhida,
Veszprémi út 1–3.
Tel.: (88) 585-621
Fax: (88) 585-620

Süni Napköziotthonos
Óvoda
Óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v. és
szakképzettség, büntet-
len elõélet, 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vezetõ óvodape-
dagógusi v. és szakvizs-
ga.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2007. máj. 31., amelyen a
pályázó személyes jelenléte
szükséges, e nélkül pályázata
nem vehetõ figyelembe. Szak-
mai tevékenységet bemutató ön.,
vezetési program, om., b., maga-
sabb vezetõi p: a közalkalmazot-
ti illetményalap 200%-a, ill. a
Kjt. szerint.
Pc: polgármester

Balatonszárszó Nagy-
község Általános Mû-
velõdési Központ
9624 Balatonszárszó,
Vörösmarty u. 6.

ÁMK Napközi Ottho-
nos Óvoda
8624 Balatonszárszó,
Radnóti u. 10.
Intézményegységként
mûködõ óvoda
Óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus-szakképesítés,
legalább 5 év szgy.

A megbízás 5 évre 2007. júl.
1-jétõl 2012. jún. 30-ig szól.
Pehi: a pályázatok beadási határ-
idejétõl számított 30 nap., szak-
mai ön., vpr., hiteles om., ill.: a
Kjt. szerint.
Pc: György Ágnes ÁMK vezetõ
Tel.: (84) 362-931
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Baltonszárszó Nagy-
községi Önkormányzat
8624 Balatonszárszó,
Hõsök tere 1.

József Attila Általános
Iskola
8624 Balatonszárszó
Vörösmarty u. 6.
Igazgató
(Az álláshely betöltése
egyben a több intéz-
ményegységbõl álló Ba-
latonszárszói Általános
Mûvelõdési Központ
igazgatói álláshelyének
betöltését is jelenti.)

Felsõfokú pedagógiai
szakképesítés, legalább
5 év szgy., elõny: peda-
gógus-szakvizsga, ill.
vezetõi gyakorlat

A megbízás 2007. júl. 1-jétõl
5 évre 2012. jún. 30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
ill.: a Kjt. szerint.
Pc.: dr. Méhész László polgár-
mester.
Tel.: (84) 362-501

Budapest Fõváros
Önkormányzata

2007/2008 tanévtõl (ne-
velési évtõl)

Budapest Fõváros Ön-
kormányzatának Gyer-
mekotthona
1186 Budapest,
Tövishát u. 2/a
Intézményvezetõ

Budapest Fõváros Ön-
kormányzatának Gyer-
mekotthona
1158 Budapest, Pestúj-
helyi út 66.
Intézményvezetõ

Budapest Fõváros Ön-
kormányzatának Zirzen
Janka Gyermekotthona
1021 Budapest,
Heinrich István u. 2.
Intézményvezetõ

Budapest Fõváros Ön-
kormányzatának Gyer-
mekotthona
1211 Budapest, Temp-
lom u. 13.
Intézményvezetõ

A meghirdetett maga-
sabb vezetõi beosztás
betöltésére vonatkozó
képesítési elõírásokat a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. mellékle-
te I. rész II. Szakellátá-
sok 2. Gyermekottho-
nos sora határozza meg.
Ennek alapján a képesí-
tési követelmény a
gyermekvédelmi szak-
ellátó intézményekben:
felsõfokú szociális
alapvégzettség, pedagó-
gus, pszichológus vagy
mentálhigiénés szakem-
ber, gyermek- és ifjú-
ságvédelmi tanácsadó,
jogi szakokleveles csa-
ládvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatás-szer-
vezõ oklevéllel rendel-
kezõ: jogász, igazgatás-
szervezõ, szociológus,
közgazdász szociálpoli-
tikai szakon, népmû-
velõ, mûvelõdés-
szervezõ, védõnõ, teo-
lógus, hittanár, hittanta-
nár vagy szociális
menedzser oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ, te-
ológus, hittanár, hittan-
tanár,
5 év szgy.

ÁEI: 2007. szept. 1.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. aug. 31-ig szól.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 nap, de leg-
késõbb 2007. jún. 30.
Pbhi: a pályázati felhívás a
Magyar Közlöny Hivatalos Érte-
sítõjében, a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium hivatalos
lapjában, továbbá az Oktatási
Minisztérium hivatalos lapjában
kerül közzétételre.
A pályázat benyújtásának határ-
ideje a pályázati felhívás utolsó
közzétételét követõ 30. nap.
A pályázó 5 év szakmai gyakorla-
tát igazoló részletes szakmai ön.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
közjegyzõ által hitelesített okle-
vélmásolatok, 3 hónapnál nem ré-
gebbi b., nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot (beleértve a pá-
lyázó személyes adatait is tartal-
mazó szakmai önéletrajzot is) a
pályázati eljárásban résztvevõk
megismerhetik.
ill.-p: a közalkalmazotti besoro-
lásától függõen a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. alapján és az
azonos intézménytípus igazgató-
inak illetményével összhangban
kerül megállapításra.
Pc: Budapest Fõváros Önkor-
mányzata Fõpolgármesteri Hivatal
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügy-
osztály 1052 Budapest, Városház
u. 9–11. I. em. 104. szoba (írás-
ban, 3 db azonos szövegû pél-
dányban, azonos mellékletekkel
felszerelve zárt borítékban „Igaz-
gatói pályázat” megjelöléssel.
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Budapest XV. ker.,
Kolozsvár Általános Is-
kola és Összevont Óvo-
da elnök-igazgatója
1155 Budapest,
Kolozsvár u. 1.
Tel./fax: 419-2413,
416-0437

Általános Iskola élére
intézményegység-veze-
tõ

Összevont Óvoda élére
intézményegység-ve-
zetõ

Felsõfokú tanári v., 5
év szgy., vezetõi képe-
sítés, szakvizsga

ÁEI: 2007. jún. 1.
A megbízás 5 évre 2012. aug.
11-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 30 napon belül.
ill.: a Kjt. szerint
Pc: iskola 2 példányban

Budapest fõváros XV.
ker. Önkormányzat
Száraznád Nevelé-
si-Oktatási Központ
Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola, Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Gyógypedagógiai Szak-
mai Szolgáltató Igazga-
tótanácsa
1156 Budapest,
Pattogós u. 6–8.

Neptun utcai Általános
Iskola
1157 Budapest,
Neptun u. 57.
(Normál tanulási képes-
ségû fiatalokat neve-
lõ-oktató iskola)

Szakirányú fõiskolai
vagy egyetemi v., leg-
alább 5 év szgy., bün-
tetlen elõélet, magyar
állampolgárság.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi és pedagógiai-szak-
vizsga.

A megbízás 2007. aug. 16-tól
5 évre 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: a törvényben meghatáro-
zottak szerint.
Részletes szakmai ön., vpr., om.,
3 hónapnál nem régebbi b.
ill.-p: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. szabályai szerint, valamint a
XV. ker. Önkormányzat minden-
kori illetménypótlék rendelete
szerint kerül megállapításra.
f: Brazzorottó Jenõné el-
nök-igazgató
Tel.: (20) 983-3537
Pc: iskola (gépelve 3 pld.-ban)

Budapest Fõváros XX.
Kerület Pesterzsébet
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1201 Budapest,
XX. Kossuth tér 1.
Tel./fax: 285-6321

Lajtha László Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény
1204 Budapest,
Ady Endre u. 98.
Intézményvezetõ

Központi Mûhely
1202 Budapest, XX.
Lázár u. 20.
Intézményvezetõ

A mûvészeti szakmai
tantárgyak oktatásához
(zenemûvészet, képzõ-
mûvészet) megfelelõ ta-
nári vagy mûvész
felsõfokú iskolai v., és
szakképzettség, és leg-
alább 5 év szgy. [mely
a Kt. 18. § (6) bekezdé-
se alapján is számítha-
tó].
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.
Technikatanári szak-
képzettség, vagy mû-
szaki egyetemi,
illetõleg mûszaki fõis-
kolai v.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 2012. aug. 15-ig
szól.
Pehi: 2007. július.
A pályázat tartalmi követelmé-
nyei: a 138/1992. (X. 8.) Korm.
rend. 5. § (8) bekezdése szerint.
Részletes szakmai ön., vpr., om.,
b., adatvédelmi nyilatkozat.
ill.: a Kjt. szerint
f: 284-1122
Pc: Budapest fõváros XX. kerü-
let Pesterzsébet Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri titkárság 1201
Budapest, XX. Kossuth tér 1.
(zárt borítékban, 2 példányban
„Pályázat” megjelöléssel)

Pest Megye Önkor-
mányzatának Hivatala
1052 Budapest, Város-
ház u. 7.
Tel.: 485-6800
Fax: 266-1266

Petõfi Sándor Gimnázi-
um, Gépészeti Szakkö-
zépiskola és Kollégium
2170 Aszód,
Hatvani u. 3.
Igazgató (általános kö-
zépfokú oktatás, 6-5-4
évfolyamos gimnáziumi

Egyetemi szintû tanári
v., és szakképzettség,
legalább 5 év a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy., elõny: peda-
gógus-szakvizsga,

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a pályázatokat bizottság
véleményezi, a megbízásról Pest
Megye Önkormányzatának Köz-
gyûlése a 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet 5. § (13) be-
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képzés, francia kéttan-
nyelvû gimnáziumi
képzés, 4 évfolyamos
szakközépiskola, szak-
mai középfokú oktatás,
kollégiumi ellátás)

Török János Mezõgaz-
dasági és Egészségügyi
Szakképzõ Iskola
2700 Cegléd,
Széchenyi u. 16.
igazgató
(általános középfokú
oktatás, szakiskola, 4
évfolyamos szakközép-
iskola, szakmai közép-
fokú oktatás)

a közoktatás területén
szerzett vezetõi gyakor-
lat.

kezdése szerint a véleményezési
határidõ lejártát követõ elsõ ren-
des közgyûlésen dönt.
Szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelések, om., érvényes
b., esetleges publikációk jegyzé-
ke.
ill.: a Kjt. szerint, a beosztáshoz
kapcsolódó juttatások: Pest Me-
gye Önkormányzata Közgyûlé-
sének 12/2002. (V. 17.) sz.
rendelete – a megyei fenntartású
intézményekben dolgozó közal-
kalmazottak juttatásainak szabá-
lyairól – szerint.
Pc: Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatala Oktatási, Mûvelõ-
dési és Turisztikai Iroda
1052 Budapest,
Városház u. 7.
(2 példányban)

Bem József Mûszaki
Szakközép- és Szakis-
kola
2700 Cegléd,
Jászberényi u. 2.
Igazgató
(általános középfokú
oktatás, szakiskola, 4
évfolyamos szakközép-
iskola, szakmai közép-
fokú oktatás)

Táncsics Mihály Gim-
názium és Szakközépis-
kola,
2370 Dabas,
Szent István tér 2.
Igazgató
(általános középfokú
oktatás, 8-5-4 évfolya-
mos gimnáziumi okta-
tás, szakmai középfokú
oktatás)
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Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
2373 Dabas,
Kossuth L. u. 1.
Igazgató
(az intézmény feladata:
nevelési tanácsadás, lo-
gopédiai ellátás)

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 éves szgy.
Elõny: klinikai/pedagógi-
ai szakvizsga, elõnyt je-
lent még a 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet
3. § (7) bek. szerinti, vagy
pedagógus-szakvizsga
megléte, valamint a kö-
zokta- tás területén szer-
zett vezetõi gyakorlat.

Általános Iskola Speci-
ális Szakiskola, Kész-
ségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Diákotthon
és Gyermekotthon
2230 Gyömrõ, Teleki
kastély, Üllõi u. 3.
Igazgató
(sajátos nevelési igényû
tanulók iskolai nevelé-
se-oktatása, enyhe értel-
mi fogyatékos tanulók
számára 1–8 évfolya-
mon), általános közép-
fokú oktatás, szakiskola,
szakmai középfokú ok-
tatás, szakiskolai szak-
képzõ évfolyamon
enyhe és középsúlyos
fogyatékos tanulók szá-
mára, kollégiumi és la-
kásotthoni ellátás.

Az intézmény tevé-
kenységének megfelelõ
gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduk-
tor-tanítói, terapeuta v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év a közoktatás-
ról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat.

Monori Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
2200 Monor, Kossuth
Lajos u. 88.
Igazgató
(alapfokú mûvészetok-
tatás, zenemûvészeti
ág)

Alapfokú mûvészetok-
tatási intézményben pe-
dagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év a közoktatás-
ról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, a közoktatás
területén szerzett veze-
tõi gyakorlat.
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Damjanich János Gim-
názium, Szakközépis-
kola és Kollégium
2760 Nagykáta, Dózsa
György u. 26.
Igazgató
általános középfokú ok-
tatás, 5 és 4 évfolyamos
gimnáziumi oktatás,
4 évfolyamos szakközép-
iskolai oktatás, szakmai
középfokú oktatás, kollé-
giumi ellátás)

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat.

Nevelési Tanácsadó és
Logopédiai Intézet
2000 Szentendre,
Széchenyi tér 1.
Igazgató
(nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás)

Pszichológus vagy
gyermekpszichiáter
szakképesítés, a szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.
Elõny: klinikai/pedagó-
giai szakvizsga, elõnyt
jelent még a 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet
3. § (7) bek. szerinti,
vagy pedagógus-szak-
vizsga megléte, vala-
mint a közoktatás
területén szerzett veze-
tõi gyakorlat.

Selye János Humán
Szakközépiskola
2600 Vác,
Jávorszky sétány 2.
Igazgató
(általános középfokú
oktatás, 5 és 4 évfolya-
mos szakközépiskolai
oktatás, sajátos nevelési
igényû tanulók integrált
nevelése, szakmai kö-
zépfokú oktatás)

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év a közok-
tatásról szóló 1993. évi
LXXIX. tv. 18. §-ában
megfogalmazottak sze-
rinti szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, a közoktatás te-
rületén szerzett vezetõi
gyakorlat.

Belvárosi Lipótváros
Budapest Fõváros V.
ker. Önkormányzata

Balaton Óvoda
1055 Budapest, Balaton
u. 10.
Vezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év szgy.,
elõny: idegennyelv-tu-
dás.

ÁEI: 2007. aug. 1.
Pbhi: 2007. máj. 1.
Pehi: 2007. júl. 1.
ön., om., b., vpr: 5 évre
ill.-p: a Kjt. szerint
étkh.
Pc: Polgármesteri Hivatal Mûve-
lõdési Osztály
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
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Pedagógiai Szolgáltató
Központ
1051 Budapest,
Szent István tér 16.
Vezetõ

Egyetemi v. és szak-
képzettség, legalább
10 év szgy.
Elõny: idegennyelv-tu-
dás.

Nevelési Tanácsadó
1052 Budapest,
Vármegye u. 11–13.
Vezetõ

Pszichológus v. vagy
gyermek-pszichiáter
legalább 5 év szgy.,
elõny: idegennyelv-tu-
dás.

Hajdúdorog Város Ön-
kormányzata
4087 Hajdúdorog,
Tokaji út 4.
Tel.: (52) 572-135.
Fax: (52) 572-054

2. Számú Általános Is-
kola
4087 Hajdúdorog,
Nánási út 11.
igazgató

Szakirányú gyógypeda-
gógiai v., 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: vezetõi gyakor-
lat, pedagógus szak-
vizsga.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A magasabb vezetõi megbízás
5 évre, 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: a benyújtás határidejének
lejártát követõ 60 napon belül.
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzelésekkel, hitelesített
om., 3 hónapnál nem régebbi b.
ill., vp: a Kjt. szerint.
f: Czifráné dr. Urgyán Ilona
jegyzõ.
Tel.: (52) 572-235.
Pc: Csige Tamás polgármester.
(1 eredeti és 1 másolati példány
zárt borítékban „vezetõi pályá-
zat” megjelöléssel.)

Hatvan Város Önkor-
mányzatának Képvise-

lõ-testülete
3000 Hatvan,
Kossuth tér 2.
Tel.: (37) 542-326.
Fax: (37) 345-455.

Óhatvani Óvoda és Ál-
talános Iskola
3000 Hatvan,
Kossuth tér 1.
igazgató.
(2007. július 1-jétõl
mûködõ többcélú, kö-
zös igazgatású intéz-
mény.)

Újhatvani Óvoda és Ál-
talános Iskola
3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 8.
igazgató.
(2007. július 1-jétõl
mûködõ többcélú, kö-
zös igazgatású intéz-
mény.)

A többcélú intézmény-
ben pedagógus munka-
kör betöltéséhez
szükséges felsõfokú is-
kolai v. és szakképzett-
ség, pedagógus
szakvizsga, legalább
5 éves szgy.
Elõny: intézményveze-
tõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képvise-
lõ-testületi ülés.
A szakmai életrajz tartalmazza a
korábbi munkahelyeket is, a ve-
zetési program mutassa be az
összevonással kialakított intéz-
mény szervezeti felépítését, mû-
ködését.
A pályázathoz csatolni kell má-
solatban az okleveleket és a pá-
lyázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázati eljárásban részt vevõk
a pályázati anyagot megismerhe-
tik, valamint, hogy a pályázat el-
bírálása nyilvános vagy zárt
bizottsági, képviselõ-testületi
ülésen történjen, 30 napnál nem
régebbi erkölcsi b.
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ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló, módosított 1992. évi
XXXIII. törvény szerint, az ettõl
eltérõ igényeket a pályázatban
írásban jelezni kell.
f: Szeifert Ádámné fõosztályve-
zetõ.
Tel.: (37) 542-330.
Pc: polgármester.
(1 eredeti példányban, továbbá a
vezetõi program egy másolati
példányban „Igazgatói pályázat”
megjelöléssel.

Kazincbarcika Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3700 Kazincbarcika,
Fõ tér 4.
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye.
Tel.: (48) 514-700
Fax: (48) 514-752

Kodály Zoltán Alapfo-
kú Mûvészetoktatási In-
tézmény
3700 Kazincbarcika,
Egressy B. út 1/B
igazgató.

Ádám Jenõ Általános
Iskola
3700 Kazincbarcika,
Mikszáth út 2.
igazgató.

Pollack Mihály Általá-
nos Iskola
3700 Kazincbarcika,
Pollack Mihály út 29.
igazgató.

A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. és
a 138/1992. (VI. 8.)
Korm. rendelet szerint,
5 év szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: 2007. jún. 30.
Részletes szakmai ön., 5 évre
szóló vezetési program, 3 hó-
napnál nem régebbi b., om.
ill., vp: a hatályos jogszabályok
szerint.
Pc: polgármester.

Lébény Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9155 Lébény,
Fõ út 47.

Általános Iskola, Óvoda
és Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
intézményvezetõ

Az adott nevelési, okta-
tási intézményben pe-
dagógus munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagógus
munkakörben szerzett
szgy.

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárta utáni 30. napot követõ
elsõ testületi ülés idõpontja.
ill: a Kjt. szerint.

Nagykálló Város Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
4320 Nagykálló,
Somogyi Béla u. 5–7.
Tel.: (42) 263-101
Fax: (42) 263-309

Nagykállói Általános
Iskola és Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intéz-
mény
4320 Nagykálló,
Nagybalkányi út 6.
igazgató.

Szakirányú felsõfokú
iskolai v., 5 év szgy.,
büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi és/vagy pedagógus
szakvizsga, egyetemi
diploma.

ÁEI: 2007. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2012. aug.
15-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül.
Részletes szakmai ön., közjegy-
zõ által hiteles om., 1 hónapnál
nem régebbi b., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel.
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ill: a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv. és annak végrehajtásáról ren-
delkezõ 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet szerint.
Pc: Juhász Zoltán polgármester.
„Igazgatói pályázat” megjelölés-
sel.

Pély Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
3381 Pély,
Fõ u. 165.
Tel.: (36) 469-931

Általános Mûvelõdési
Központ
(óvoda, általános isko-
la, könyvtár, mûvelõdé-
si ház
intézményegységgel)

Bármelyik, az intéz-
mény által ellátott fel-
adatra létesíthetõ
intézményvezetõi meg-
bízáshoz szükséges fel-
sõfokú iskolai v. és
szakképzettség, 5 év
szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A magasabb vezetõi megbízás 5
évre, 2012. aug. 15-ig szól.
Pehi: 2007. május vagy júniusi
képviselõ-testületi ülés.
szakmai ön., vpr., b., om.
ill. magasabb vp: az 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
Pc: polgármester.

Sajószentpéter Városi
Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete
3770 Sajószentpéter,
Kálvin tér 4.
Tel.: (48) 521-037.
Fax: (48)
521-037/148-as mellék

Sajószentpéteri Köz-
ponti Általános Iskola
3770 Sajószentpéter,
Kossuth u. 195.
Kossuth Lajos Iskola
igazgató

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy., közokta-
tásvezetõi szakvizsga,
legalább 5 év magasabb
vezetõi gyakorlat.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 10 évre, 2017. jún.
30-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejárát követõ elsõ testületi ülés
idõpontja.
szakmai ön., közjegyzõ által hi-
telesített om., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesz-
tési elképzeléssel, 3 hónapnál
nem régebbi b.
ill., p: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló, módosított 1992.
évi XXXIII. törvény és végre-
hajtási rendelete alapján.
Pc: dr. Faragó Péter polgármester.
polgármesteri hivatal Intéz-
ményirányító és Szervezési Osz-
tály

Fiáth János Általános
Iskola, Napraforgó
Óvoda, Mûvelõdési
Ház és Könyvtár
9086 Töltéstava,
Iskola u. 40–42.
Tel./fax: (96) 548-007

Napraforgó Óvoda
intézményvezetõ

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év óvoda-
pedagógusi szgy.

ÁEI: a pályázat elbírálását köve-
tõen azonnal.
A megbízás 2011. júl. 31-ig szól.
Pehi: a benyújtási határidõt kö-
vetõ 60 napon belül.
A pályázathoz csatolni kell ve-
zetõi programot, mely a pedagó-
giai programtervezetének
lényegi elemeit tartalmazza.
ill: a Kjt. szerint.
f: (96) 548-007, vagy személye-
sen az intézményvezetõnél.
Pc: Takácsné Farkas Erzsébet
intézményvezetõ.
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Szedres Község Önkor-
mányzatának Képvise-
lõ-testülete
7056 Szedres,
Arany J. u. 2.
Tengelic Község Ön-
kormányzatának Képvi-
selõ-testülete
7054 Tengelic,
Rákóczi u. 11.

Bezerédj István Általá-
nos Mûvelõdési Köz-
pont
igazgató

Felsõfokú pedagógiai
v., pedagógiai szakvizs-
ga, 10 év szgy.

ÁEI: 2007. júl. 1.
A megbízás 10 évre szól.
Pehi: a pályázati eljárás lezártát
követõen.
Szakmai ön., vpr., b., om.
ill: a Kjt. szerint.
Pc: Szedres község jegyzõje.
7056 Szedres,
Arany J. u. 2.
(2 példányban).

Tokod Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2531 Tokod,
Kossuth L. u. 53.
Tel.: (33) 505-110.
Fax: (33) 505-140.

Tokod-Tokodaltáró
Közoktatási Intézmé-
nyei Móra Ferenc Álta-
lános Iskola, Szakiskola
és Óvoda
2531 Tokod,
Béke u. 26.
igazgató.

Közoktatási törvényben
elõírt felsõfokú képesí-
tés, legalább 5 év szgy.
Elõny: közoktatási ve-
zetõ képesítés, egy ide-
gen nyelv tudása,
szakmai publikáció

ÁEI: 2007. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2012. júl.
31-ig szól.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ képviselõ-testüle-
ti ülés.
ön., hiteles oklevélmásolatok,
szgy.-t igazoló iratok, vpr. a ve-
zetési és fejlesztési elképzelések-
kel, nyilatkozat a pályázati anyag
kezelésérõl, hozzájárulás a bi-
zottság(ok) véleményzéséhez.
ill: a vonatkozó jogszabályok-
ban foglaltak, illetve a képvise-
lõ-testület döntése szerint.
A pályázat meghirdetõje fenn-
tartja magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Pc: Tokod nagyközség jegyzõje.
„Intézményvezetõi pályázat”
megjelöléssel, 2 példányban.

Pedagógusállások

Krúdy Gyula Általános
Iskola
1037 Budapest,
Gyógyszergyár u.
22–24.
Tel.: 250-2724.
Fax: 454-1718.

2007/2008-as tanévre
angol mûveltségterületû
tanító

napközis tanító

Móra Ferenc ÁMK Ál-
talános Iskola
4335 Kántorjánosi,
Kossuth út 6.
Tel.: (44) 550-004

Gyógypedagógus Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
szakmai ön., om., b.
ill: a Kjt. szerint.
tp., étkh.
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Helyesbítés

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Oktatási Közlöny 2007. január
31-én megjelent LI. évfolyam 2. számában közzétett zárás után érkezett pályázat – vezetõi állásokban meghirdetett Ár-
pád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola magasabb vezetõi állásra történõ pályázatról szóló hirdetményével
kapcsolatban a következõ helyesbítést teszi:
A „Képesítési és egyéb feltételek” oszlop „Német nemzetiségi pedagógusi v.” helyett helyesen „Fõiskolai vagy egyete-
mi pedagógusi v.”. A hirdetmény egyéb részei változatlanul érvényesek.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
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 Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

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 be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

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

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

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

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

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

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

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

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

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

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

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

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

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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