
JOGSZABÁLYOK

2010. évi CXXVI. törvény
a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról,

valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval

összefüggõ törvénymódosításokról

Az Or szág gyû lés a jó ál lam ki ala kí tá sa ke re té ben, a te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve zet rend szer mû kö dé sé nek
egy sé ges sé és ha té ko nyab bá té te le, ez ál tal a te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si fel adat el lát ás fej lõ dé se és szín vo na lá nak
nö ve lé se, va la mint az ügy fél-cent ri kus te rü le ti ál lam -
igaz ga tás meg valósítása ér de ké ben a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

1. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

1.  §

E tör vény al kal ma zá sá ban
1. köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer ve:

a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Ksztv.) ha tá lya
alá tar to zó köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv bár mely jog ál -
lá sú te rü le ti szer ve,

2. rend vé del mi szerv: a Ksztv. sze rin ti rend vé del mi
szerv, va la mint an nak te rü le ti szer ve.

2. A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal

2.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal a Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve.
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(2) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal mû kö dé sé -
nek költ sé ge it az Or szág gyû lés a költ ség ve té si tör vény -
nek a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal irá nyí tá sá ra ki -
je lölt mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um fe je ze té ben
biz to sít ja.

(3) A me gyei kor mány hi va tal szék he lye a me gye szék -
hely vá ros ban, a fõ vá ro si kor mány hi va tal és a Pest me gyei
kor mány hi va tal szék he lye Bu da pes ten van.

3.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal a kor mány -
meg bí zott ál tal köz vet le nül ve ze tett szer ve ze ti egy sé gek -
bõl (a to váb bi ak ban: törzs hi va tal), va la mint ága za ti szak -
igaz ga tá si szer vek bõl (a to váb bi ak ban: szak igaz ga tá si
szerv) áll.

(2) A szak igaz ga tá si szer vek tör vény vagy kor mány ren -
de let ren del ke zé se alap ján ön ál ló fel adat- és ha tás kör rel
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé gek kel ren del kez het nek.

(3) A törzs hi va tal és a szak igaz ga tá si szer vek egy költ -
ség ve té si szer vet ké pez nek.

(4) A Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg a fõ vá ro si és
me gyei kor mány hi va ta lok gaz dál ko dá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat.

4.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ala pí tó ok ira -
tát a mi nisz ter el nök ad ja ki.

(2) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát a köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs 
mi nisz ter, a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt, szak igaz -
ga tá si szer ve ket irá nyí tó mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré -
sé vel nor ma tív uta sí tás ban ad ja ki.

3. A szak igaz ga tá si szer vek

5.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal szer ve ze ti
egy sé ge ként mû kö dõ szak igaz ga tá si szer ve ket a Kor mány
ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) A szak igaz ga tá si szerv, to váb bá a tör vény vagy
kor mány ren de let alap ján a szak igaz ga tá si szerv ön ál ló
fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge
a jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tás kö rét ön ál ló an gya -
ko rol ja.

4. A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal irá nyí tá sa

6.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va talt az eb ben
az al cím ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel a Kor mány a köz -
igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter út ján irá nyít ja.

(2) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal te kin te té ben –
a kor mány hi va tal ala pí tá sa, a kor mány meg bí zott ki ne ve -
zé se és fel men té se ki vé te lé vel – a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés
a), b) és d) pont já ban meg ha tá ro zott, va la mint a ha té kony -
sá gi és a pénz ügyi el len õr zé si ha tás kö rö ket a köz igaz ga -
tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter gya ko rol ja.

(3) Kor mány ren de let a törzs hi va tal irá nyí tá sá ról ren del -
kez het úgy, hogy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i val
össze füg gés ben a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés e)–g) pont já ban
meg ha tá ro zott, va la mint a tör vény es sé gi és a szak sze rû sé -
gi el len õr zé si ha tás kö rök kö zül egye se ket vagy ezek mind -
egyi két va la mely, a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro -
zott köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je gya ko rol ja.

(4) A szak igaz ga tá si szerv te kin te té ben a Ksztv. 2.  §
(1) be kez dés e)–g) pont já ban meg ha tá ro zott, va la mint
a tör vény es sé gi és a szak sze rû sé gi el len õr zé si ha tás kö rö -
ket a Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je (a to váb bi ak ban: szak mai
irá nyí tó szerv ve ze tõ je) gya ko rol ja.

7.  §

(1) A kor mány meg bí zott a szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ -
jé nek ki ne ve zé sé re és fel men té sé re vo nat ko zó ha tás kö rét
a szak mai irá nyí tó szerv ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel gya -
ko rol ja.

(2) Kor mány ren de let a szak igaz ga tá si szerv te kin te té -
ben ren del kez het úgy, hogy a Ksztv. 2.  § (1) be kez dés h) és 
i) pont ja sze rin ti ha tás kö rö ket a köz igaz ga tás-szer ve zé sért
fe le lõs mi nisz ter, va la mint a szak mai irá nyí tó szerv ve ze -
tõ je is gya ko rol hat ja.

(3) A köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter
a szak mai irá nyí tó szerv ve ze tõ jé nek köz re mû kö dé sé vel
a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal bár mely te vé keny sé -
ge te kin te té ben tör vény es sé gi és szak sze rû sé gi el len õr zést
foly tat hat le.

(4) A szak mai irá nyí tó szerv ve ze tõ je a szak igaz ga tá si
szerv te vé keny sé ge te kin te té ben a köz igaz ga tás-szer ve zé -
sért fe le lõs mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel ha té kony sá gi el -
len õr zést foly tat hat le.

8.  §

A köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter el lát ja
a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei fe let ti,
jog sza bály ban sze rep lõ, a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi -
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va tal ál tal vég zett el len õr zés szak mai irá nyí tá sát, és en nek
ke re té ben gya ko rol ja a szak mai irá nyí tó szerv ve ze tõ jé nek 
jo ga it.

5. A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal
funk ci o ná lis fel ada ta i nak el lá tá sa

9.  §

A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal Kor mány ál tal
ren de let ben meg ha tá ro zott egyes funk ci o ná lis fel ada ta it,
va la mint azok irá nyí tá sát a Kor mány ál tal ren de let ben ki -
je lölt szerv lát ja el.

6. A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ve ze té se

10.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va talt kor mány -
meg bí zott ve ze ti.

(2) A kor mány meg bí zot tat a köz igaz ga tás-szer ve zé sért
fe le lõs mi nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz ter el nök ne ve zi ki és
men ti fel. A kor mány meg bí zott fe lett – a ki ne ve zés és
a fel men tés ki vé te lé vel – a mun kál ta tói jo go kat a köz igaz -
ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter gya ko rol ja.

(3) Kor mány meg bí zot tá olyan bün tet len elõ éle tû sze -
mély ne vez he tõ ki, aki az or szág gyû lé si kép vi se lõk vá -
lasz tá sán vá lasz tó jog gal ren del ke zik.

(4) A kor mány meg bí zott a ki ne ve zé sé ben meg je lölt
idõ pont ban, en nek hi á nyá ban a ki ne ve zé sé vel hi va tal ba
lép.

(5) A kor mány meg bí zott meg bí za tá sa meg szû nik:
a) a Kor mány meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel,
b) le mon dá sá val,
c) fel men té sé vel,
d) ha lá lá val,
e) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel,
f) össze fér he tet len sé gé nek meg ál la pí tá sá val.
(6) Ha a kor mány meg bí zott meg bí za tá sa a Kor mány

meg bí za tá sá nak meg szû né sé vel szûnt meg, az új Kor mány 
meg ala ku lá sá ig gya ko rol ja ha tás kö rét.

11.  §

(1) A kor mány meg bí zott to váb bi mun ka vég zés re irá -
nyu ló jog vi szonyt nem lé te sít het, nem le het he lyi ön kor -
mány za ti kép vi se lõ, fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés tag ja,
pol gár mes ter, me gyei köz gyû lés el nö ke, fõ pol gár mes ter,
al pol gár mes ter, me gyei köz gyû lés al el nö ke, fõ pol gár mes -
ter-he lyet tes, ki sebb sé gi ön kor mány zat el nö ke és ki sebb -
sé gi ön kor mány za ti képviselõ.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ren del ke zés nem
aka dá lya an nak, hogy a kor mány meg bí zott or szág gyû lé si

kép vi se lõ le gyen, va la mint tu do má nyos, ok ta tói, mû vé -
sze ti, lek to ri, szer kesz tõi, va la mint jo gi ol ta lom alá esõ
szel le mi te vé keny sé get vé gez zen.

(3) A kor mány meg bí zott il let mé nyét a köz igaz ga -
tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter – leg fel jebb a köz tiszt vi -
se lõi il let mény alap 28-szo ro sá ban – ál la pít ja meg.

(4) A kor mány meg bí zott ra az e tör vény ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ben a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 2010. évi LVIII. tör vény he lyet tes ál lam tit kár ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se it kell az il let mény pót lék ra és il let -
mény ki egé szí tés re vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé vel al kal -
maz ni.

12.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal hi va ta li szer -
ve ze tét fõ igaz ga tó ve ze ti.

(2) A kor mány meg bí zot tat tá vol lé te vagy aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén a fõ igaz ga tó he lyet te sí ti.

(3) A fõ igaz ga tót a kor mány meg bí zott ja vas la tá ra
a köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter ne ve zi ki és
men ti fel. A fõ igaz ga tó fe lett – a ki ne ve zés, a fel men tés,
a fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa, va la mint a fe gyel mi bün te -
tés ki sza bá sa ki vé te lé vel – a mun kál ta tói jo go kat a kor -
mány meg bí zott gya ko rol ja.

(4) Fõ igaz ga tói mun ka kör be az ne vez he tõ ki, aki fel sõ -
fo kú is ko lai vég zett ség gel és leg alább 5 év ve ze tõi gya kor -
lat tal ren del ke zik.

(5) A fõ igaz ga tó mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi be -
so ro lá sú, ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zett kor mány tiszt vi -
se lõ.

13.  §

(1) A fõ igaz ga tó mun ká ját ál ta lá nos he lyet tes ként igaz -
ga tó se gí ti.

(2) Az igaz ga tót a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra a kor mány -
meg bí zott ne ve zi ki és men ti fel. Az igaz ga tó fe lett – a ki -
ne ve zés, a fel men tés, a fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa, va la -
mint a fe gyel mi bün te tés ki sza bá sa ki vé te lé vel – a mun kál -
ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

(3) Igaz ga tói mun ka kör be az ne vez he tõ ki, aki fel sõ fo -
kú igaz ga tásszer ve zõi, ok le ve les jo gász ké pe sí tés sel vagy
ok le ve les köz igaz ga tá si me ne dzser szak ké pe sí tés sel, va la -
mint jo gi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val és leg alább
5 év köz igaz ga tá si szak mai gya kor lat tal ren del ke zik.

(4) Az igaz ga tó mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
te si be so ro lá sú, ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zett kor mány -
tiszt vi se lõ.
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7. A szak igaz ga tá si szerv ve ze té se

14.  §

(1) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je ve ze tõi mun ka kör be 
tör té nõ ki ne ve zé sé hez és fel men té sé hez a szak mai irá nyí tó 
szerv ve ze tõ jé nek egyet ér té se szük sé ges.

(2) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je mi nisz té ri u mi fõ -
osz tály ve ze tõi be so ro lá sú, ha tá ro zat lan idõ re ki ne ve zett
kor mány tiszt vi se lõ.

(3) A szak igaz ga tá si szer vek ve ze tõ je fe let ti mun kál ta -
tói jo go kat a kor mány meg bí zott gya ko rol ja.

8. A mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa

15.  §

(1) A törzs hi va tal kor mány tiszt vi se lõi, va la mint mun -
ka vál la lói fe lett a mun kál ta tói jo go kat a kor mány meg bí -
zott gya ko rol ja.

(2) A szak igaz ga tá si szerv kor mány tiszt vi se lõi, va la -
mint mun ka vál la lói fe lett a mun kál ta tói jo go kat a szak -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je gya ko rol ja.

(3) A szak igaz ga tá si szerv kor mány tiszt vi se lõ jé nek ki -
ne vez ni ja va solt sze mély rõl a szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ -
je tá jé koz tat ja a kor mány meg bí zot tat, aki a ja va solt sze -
méllyel szem ben a tá jé koz ta tást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül 
ki fo gás sal él het. A ki fo gás olt sze mély nem ne vez he tõ ki
a szak igaz ga tá si szerv nél kor mány tiszt vi se lõ nek.

9. A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal fel adat-
és ha tás kö re

16.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal a jog sza bá -
lyok nak és a Kor mány dön té se i nek meg fe le lõ en össze han -
gol ja és elõ se gí ti a kor mány za ti fel ada tok te rü le ti vég re -
haj tá sát.

(2) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei,
va la mint a rend vé del mi szer vek fel ada ta ik el lá tá sa so rán
kö te le sek egy más sal és a kor mány hi va tal lal együtt mû köd -
ni. A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal fel ada ta i nak tel -
je sí té se ér de ké ben jo go sult a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek te rü le ti szer vei ve ze tõ i tõl – az egye di ügyek ki vé -
te lé vel – ada to kat, fel vi lá go sí tást kérni.

(3) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei
– a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ki vé te lé vel –, to váb bá
a te rü le ti il le té kes ség gel ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó
más szer vek és sze mé lyek ál lam igaz ga tá si jog kö rük ben el -
jár va, il let ve az ál ta luk el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada to kat
érin tõ en – szer ve ze ti és szak mai ön ál ló sá guk meg tar tá sá -
val – a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ko or di ná ci ós
jog kö ré be tartoznak.

(4) Ha jog sza bály ki vé telt nem tesz, a köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei, to váb bá a te rü le ti il le té -
kes ség gel ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó más szer vek és
sze mé lyek ál lam igaz ga tá si jog kö rük ben el jár va, il let ve
az ál ta luk el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada to kat érin tõ en –
a rend vé del mi szer vek, va la mint a Nem ze ti Adó- és Vám -
hi va tal ki vé te lé vel – a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal
el len õr zé si jog kö ré be tartoznak.

(5) Ha a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv te rü le ti szer vé -
nek il le té kes sé ge a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal il -
le té kes sé gi te rü le té tõl el té rõ te rü let re ter jed ki, a fõ vá ro si
és me gyei kor mány hi va tal jog kö re it a te rü le ti szerv szék -
he lye sze rin ti fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal gya ko -
rol ja.

17.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei ál lam igaz ga tá si kol lé gi um
a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ko or di ná ci ós fel ada -
ta it elõ se gí tõ ál lan dó fó ru ma.

(2) Az ál lam igaz ga tá si kol lé gi um ve ze tõ je a kor mány -
meg bí zott, tag jai a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal
törzs hi va ta lá nak és szak igaz ga tá si szer ve i nek ve ze tõi,
a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ko or di ná ci ós és el -
len õr zé si jog kö ré be tar to zó te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek ve ze tõi, va la mint a kor mány meg bí zott ál tal meg hí vot -
tak.

(3) A kor mány meg bí zott a fõ vá ro si és me gyei kor mány -
hi va tal ko or di ná ci ós fel ada ta i nak elõ se gí té sé re szük ség
ese tén fõ vá ro si, me gyei ko or di ná ci ós ér te kez le tet hív hat
össze.

18.  §

A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal vé le mé nye zi –
a rend vé del mi szer vek, va la mint a Nem ze ti Adó- és Vám -
hi va tal ki vé te lé vel – a Kor mány nak alá ren delt szer vek te -
rü le ti szer vei

a) ve ze tõ i nek ki ne ve zé sét és fel men té sét,
b) lét re ho zá sá ra, át szer ve zé sé re, va la mint jog ál lá suk és

il le té kes sé gi te rü le tük mó do sí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz -
tést,

c) fog lal koz ta tott jai lét szá má ra és költ ség ve té sé nek
a meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést, ja vas la to kat.

19.  §

(1) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal – a rend vé del -
mi szer vek, va la mint a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal ki vé -
te lé vel – a Kor mány nak alá ren delt szer vek bár mely te rü le -
ti szer vé tõl, va la mint a pol gár mes ter tõl és a jegy zõ tõl
az ál ta luk el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada to kat érin tõ en, va -
la mint a te rü le ti il le té kes ség gel ál lam igaz ga tá si fel ada tot
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el lá tó más szerv tõl és sze mély tõl bár mely dön tést be kér -
het, a szerv in téz ke dé sé rõl tá jé koz ta tást kér het, il let ve –
jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az ira tok ba
betekinthet.

(2) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szerv nél – tör vény sér tés ész le lé se
ese tén – egyez te tõ el já rást kez de mé nyez, en nek ered -
mény te len sé ge ese tén a szerv fel ügye le ti szer vé nél fel -
ügye le ti el já rást kez de mé nyez, en nek ered mény te len sé ge
ese tén a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter el já rá sát kez -
de mé nye zi.

(3) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal a (2) be kez -
dés ben fog lalt in téz ke dé sek ered mény te len sé ge ese tén
az érin tett dön tést ho zó szerv fel ügye le ti szer ve és a fel -
adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett kez de mé nye zi a köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs
mi nisz ter nél a (4) be kez dés ben fog lalt in téz ke dés meg té te -
lét.

(4) Ha a tör vény sér tés más ként nem or vo sol ha tó, a köz -
igaz ga tás-szer ve zé sért fe le lõs mi nisz ter ja vas la ta alap ján
a Kor mány az Al kot mány 35.  § (4) be kez dé se sze rint jár el.

(5) A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal az ál ta la meg -
is mer he tõ ira tok ban fog lalt, va la mint a ré szé re nyúj tott tá -
jé koz ta tás alap ján tu do má sá ra ju tott sze mé lyes ada tok ke -
ze lé sé re az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás le -
foly ta tá sa cél já ból ad dig az idõ pon tig jo go sult, amíg
az fel ada ta el lá tá sá hoz szük sé ges.

20.  §

A fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal
a) dön tés-elõ ké szí tõ és ja vas lat te võ szerv ként köz re mû -

kö dik a Kor mány nak az Al kot mány 19.  § (3) be kez dés
l) pont ja sze rin ti ja vas lat té te li jo go sult sá ga, a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ötv.) 95.  § d) és e) pont já ban, a he lyi ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter nek az Ötv. 96.  § c) és d) pont já ban,
a he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le -
lõs mi nisz ter nek az Ötv. 96/A.  §-ában, va la mint a szak mai
irá nyí tó mi nisz ter nek az Ötv. 97.  §-ában meg ha tá ro zott
fel ada tai el lá tá sá ban, a Kor mány nak a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi LXXVII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Nektv.) 60/M.  § c)–e) pont já ban, a Kor -
mány ál tal ki je lölt mi nisz ter nek a Nektv. 60/N.  § a) pont já -
ban, va la mint a fel adat- és ha tás kör sze rin ti mi nisz ter nek
a Nektv. 60/O.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tai
ellátásában,

b) a szak igaz ga tá si szer ve ket érin tõ funk ci o ná lis fel ada -
to kat lát el,

c) – a rend vé del mi szer vek, va la mint a Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal ki vé te lé vel – el len õr zé si fel ada to kat lát el, kü -
lö nös te kin tet tel a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény vég re haj tá sá -
nak és a ha tó sá gi te vé keny ség jog sze rû sé gé nek el len õr zé -
sé re,

d) – a rend vé del mi szer vek, va la mint a Nem ze ti Adó- és
Vám hi va tal ki vé te lé vel – gon dos ko dik a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek el len õr zé si te vé keny sé gé nek össze han -
golt sá gá ról,

e) köz igaz ga tá si in for ma ti kai köz re mû kö dõi te vé keny -
sé get lát el,

f) ügy fél szol gá la tot mû köd tet het,

g) el lát ja a jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb fel ada -
ta it.

10. Zá ró ren del ke zé sek

21.  §

Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy

a) a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok fel adat- és
ha tás kö ré re, szer ve ze té re, mû kö dé sé re és el len õr zé sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

b) a szak igaz ga tá si szer ve ket,

c) a törzs hi va tal és a szak igaz ga tá si szer vek irá nyí tá sá -
nak rész le tes sza bá lya it,

d) a szak mai irá nyí tó szerv ve ze tõ jét,

e) a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal funk ci o ná lis
fel ada ta it, va la mint az azok irá nyí tá sát el lá tó szer vet vagy
szer ve ket,

f) a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va tal ra vo nat ko zó
gaz dál ko dá si sza bá lyo kat

ren de let ben ha tá roz za meg.

22.  §

(1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A 27.  §, a 40.  §(1) és (4) be kez dé se, a 42.  § és a 64.
al cím az e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(3) A 89.  § 2010. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

(4) Az 1–9., 11., 12., 14–19., 21–24., 26–41., 43–57.,
59., 60., 62., 63. és 65. al cím, a 21.  §, a 23.  §, a 40.  § (2) és
(3) be kez dé se, a 41.  §, a 69.  §, a 86–88.  §, a 103.  § (1) be -
kez dé se és a 104.  § (1) be kez dé se 2011. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

23.  §

(1) A me gyei kor mány hi va tal a szék he lye sze rin ti me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal ál ta lá nos jog utód ja.

(2) A fõ vá ro si kor mány hi va tal a fõ vá ro si köz igaz ga tá si
hi va tal ál ta lá nos jog utód ja.
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24.  §

(1) Az Igaz ság ügyi Hi va tal nál fog lal koz ta tott igaz ság -
ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti vi szo nya e tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel egy ide jû leg kor mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá
ala kul át. A jog vi szony át ala ku lá sá ról az érin tet te ket
a mun kál ta tó az át ala ku lást kö ve tõ ti zen öt na pon be lül tá -
jé koz tat ja.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem ala -
kul át az igaz ság ügyi al kal ma zott szol gá la ti vi szo nya, ha
a mun kál ta tó a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
tör vény ren del ke zé sei alap ján nem lé te sít het kor mány -
tiszt vi se lõi jog vi szonyt az igaz ság ügyi al kal ma zot tal.
Eb ben az eset ben az igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti
vi szony a tör vény ere jé nél fog va e tör vény ha tály ba lé pé -
sé vel egy ide jû leg meg szû nik, az igaz ság ügyi al kal ma zott 
pe dig az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo -
nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 28.  §-a sze rin ti
vég ki elé gí tés re vá lik jo go sult tá. A jog vi szony meg szû né -
sé rõl az igaz ság ügyi al kal ma zot tat a mun kál ta tó nak 15
na pon be lül írás ban ér te sí te ni kell.

(3) A (2) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fe le lõ en al -
kal maz ni, ha az igaz ság ügyi al kal ma zot tal szem ben a kor -
mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény alap ján össze -
fér he tet len ség áll fenn, ki vé ve, ha az össze fér he tet len sé get 
ki vál tó ok meg szün tet he tõ és en nek ér de ké ben az igaz ság -
ügyi al kal ma zott a jog vi szony át ala ku lá sát meg elõ zõ en in -
téz ke dik, és ezt iga zol ja.

(4) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en az igaz ság ügyi al kal ma -
zot ti szol gá la ti vi szony mun ka jog vi szonnyá ala kul át, ha
az igaz ság ügyi al kal ma zott a mun ka kö ré re te kin tet tel a kor -
mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi LVIII. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó val nem áll hat kor mány -
tiszt vi se lõi jog vi szony ban. Eb ben az eset ben az igaz ság ügyi 
al kal ma zott át ala ku lás utá ni mun ka bé re leg fel jebb az azo -
nos szol gá la ti idõ vel ren del ke zõ kor mány za ti ügy ke ze lõ
alap il let mé nyé nek meg fe le lõ összeg ben ha tá roz ha tó meg
az zal, hogy a ha vi mun ka bér meg ál la pí tá sa so rán a kor -
mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi LVIII. tör -
vény 19.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott il let -
mény ki egé szí té se ket is fi gye lem be kell ven ni. Az il let mény
össze gé vel kap cso la tos tá jé koz ta tást a jog vi szony át ala ku -
lást kö ve tõ 15 na pon be lül meg kell ad ni.

(5) A jog vi szony át ala ku lá sá nak idõ pont já ban fel men -
té si vagy le mon dá si ide jét töl tõ igaz ság ügyi al kal ma zott
szol gá la ti vi szo nya, il let ve a jog vi szo nyát kö zös meg egye -
zés alap ján meg szün te tõ igaz ság ügyi al kal ma zott szol gá -
la ti vi szo nya nem ala kul át kor mány tiszt vi se lõi jog vi -
szonnyá.

25.  §

(1) Az igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti vi szony kor -
mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá tör té nõ át ala ku lá sát kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül az igaz ság ügyi al kal ma zot tat a kor -

mány tiszt vi se lõi jog vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyok sze -
rint be kell so rol ni és il let mé nyét meg kell ál la pí ta ni.

(2) Az Igaz ság ügyi Hi va tal ál tal ve ze tett sze mé lyi nyil -
ván tar tás ada ta it a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a jog vi -
szony át ala ku lá sát kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les a köz -
szol gá la ti alap nyil ván tar tás ban át ve zet ni, és a sze mé lyi
nyil ván tar tás ban sze rep lõ egyéb ada tok meg sem mi sí té sé -
rõl gon dos kod ni.

(3) Ha tá ro zat lan idõ tar ta mú igaz ság ügyi al kal ma zot ti
szol gá la ti vi szony – el té rõ tör vé nyi ren del ke zés hi á nyá ban 
– ha tá ro zat lan idõ tar ta mú kor mány tiszt vi se lõi jog vi -
szonnyá ala kul át. Tel jes mun ka idõ ben tör té nõ fog lal koz -
ta tás ese tén a jog vi szony tel jes mun ka idõs kor mány tiszt vi -
se lõi jog vi szonnyá ala kul át.

(4) Az át ala kult jog vi szony ese tén a kor mány tiszt vi se lõ
igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti vi szony ban töl tött ide -
jét úgy kell te kin te ni, mint ha azt az ál lam igaz ga tá si szerv -
nél töl töt te vol na el.

(5) A párt fo gó fel ügye lõi, jo gi se gít ség nyúj tó és ál do -
zat se gí tõ szol gá lat ként, va la mint kár pót lá si ha tó ság ként
ki je lölt szerv nél fog lal koz ta tott kor mány tiszt vi se lõ ese té -
ben a vég ki elé gí tés össze gé nek a meg ha tá ro zá sá nál szol -
gá la ti vi szony ban töl tött idõ ként az igaz ság ügyi és
az ügyé szi szer vek nél meg sza kí tás nél kül el töl tött idõ,
az is mé tel ten lé te sí tett szol gá la ti vi szony meg szû né se kor
pe dig csak a ko ráb bi vég ki elé gí tést kö ve tõ en e szer vek nél
el töl tött idõ ve he tõ fi gye lem be. A párt fo gó fel ügye lõ ese -
té ben szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ nek mi nõ sül
a gyám hi va tal nál meg sza kí tás nél kül köz tiszt vi se lõ ként és 
más szerv nél azo nos jel le gû mun ka kör ben köz tiszt vi se lõ -
ként vagy köz al kal ma zott ként el töl tött idõ is. A Köz pon ti
Kár ren de zé si Iro dá tól (a to váb bi ak ban: KKI) át he lye zett
kor mány tiszt vi se lõ ese té ben kor mány tiszt vi se lõi jog vi -
szony ban töl tött idõ nek mi nõ sül a KKI-nál és jog elõd jé nél
köz tiszt vi se lõ ként eltöltött idõ is.

(6) Az igaz ság ügyi al kal ma zott ko ráb bi ve ze tõi be osz -
tá sa e tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ve ze tõi mun -
ka kör ré ala kul át; az Igaz ság ügyi Hi va tal

a) fõ igaz ga tó ja he lyet tes ál lam tit ká ri il let mény re és jut -
ta tás ra,

b) fõ igaz ga tó-he lyet te se fõ osz tály ve ze tõi il let mény re,
c) fõ osz tály ve ze tõ je, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se, igaz -

ga tó ja és igaz ga tó he lyet te se fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si il -
let mény re,

d) osz tály ve ze tõ je, osz tály ve ze tõ-he lyet te se, tit kár ság -
ve ze tõ je, párt fo gói fog lal koz ta tó ve ze tõ je és cso port ve ze -
tõ je osz tály ve ze tõi il let mény re
jo go sult.

26.  §

(1) Ha az igaz ság ügyi al kal ma zott a ko ráb bi jog vi szo -
nyok alap ján a ju bi le u mi ju ta lom va la mely fo ko za tá ban
ré sze sült, az ugyan azon fo ko zat sze rin ti ju ta lom is mé tel -
ten nem il le ti meg.

6 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



(2) Ha a jog vi szony át ala ku lá sa idõ pont já ban mun ka -
ügyi per fe gyel mi el bo csá tás te kin te té ben fo lyik, a mun ka -
vál la lói ke re set el bí rá lá sá nál a hi va tal vesz tés fe gyel mi
bün te tés sza bá lya it kell meg fe le lõ en al kal maz ni.

27.  §

E tör vény 64. al cí me az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si 
cso por to su lás ról  szóló, 2006. jú li us 5-i 1082/2006/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

11. A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény mó do sí tá sa

28.  §

A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
339.  § (2) be kez dés o) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A bí ró ság a köz igaz ga tá si ha tá ro za tot meg vál toz tat -
hat ja:]

„o) a va gyon át adó bi zott ság nak, il let ve a Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a va -
gyon át adás és a hasz ná lat tár gyá ban ho zott ha tá ro za tát,”

29.  §

A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
339/A.  §-ában a „ha tály ban volt” szö veg rész he lyé be
az „al kal ma zan dó” szö veg lép.

12. A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény ha tály ba lép te té sé rõl,

vég re haj tá sá ról  szóló 1952. évi
22. tör vény ere jû ren de let mó do sí tá sa

30.  §

A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény
ha tály ba lép te té sé rõl, vég re haj tá sá ról  szóló 1952. évi
22. tör vény ere jû ren de let a kö vet ke zõ 35.  §-sal egé szül ki:

„35.  § A Pp.-nek a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta -
lok ról, va la mint a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta lok
ki ala kí tá sá val és a te rü le ti in teg rá ci ó val össze füg gõ tör -
vény mó do sí tá sok ról  szóló 2010. évi CXXVI. tör vény
29.  §-ával mó do sí tott 339/A.  §-a a mó do sí tás hatály -
balépésekor fo lya mat ban lé võ ügyek ben is alkalma -
zandó.”

13. A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény mó do sí tá sa

31.  §

Ha tá lyát vesz ti a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló
1978. évi IV. tör vény 137.  § 1. pont k) al pont ja.

14. A nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló
1979. évi 13. tör vény ere jû ren de let mó do sí tá sa

32.  §

A nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör vény -
ere jû ren de let 38.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 41/A.  § (3) be -
kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer ve” szö veg lép.

15. Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról
és a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vény ere jû

ren de let mó do sí tá sa

33.  §

Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról és
a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vény ere jû ren de let
3.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 23.  § (3) be kez dé sé ben, 26/D.  § 
(3) be kez dé sé ben, 41/B.  § (3) be kez dés d) pont já ban,
41/C.  § (2) be kez dés c) pont já ban, 41/D.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, 41/D.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,
41/D.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „jo go sult sá got biz to sí -
tó köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
jo go sult sá got biz to sí tó ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szerve” szöveg lép.

16. A köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény mó do sí tá sa

34.  §

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 16.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vé nek a” szö veg lép.
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17. Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló
1989. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sa

35.  §

Az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 50.  § (1) be kez dé sé ben a „bí ró sá gok” szö veg ré szek
he lyé be a „bí ró sá gok és a köz igaz ga tá si ha tó sá gok” szö -
veg lép.

18. Az or szág gyû lé si kép vi se lõk
ja va dal ma zá sá ról  szóló

1990. évi LVI. tör vény mó do sí tá sa

36.  §

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk ja va dal ma zá sá ról  szóló
1990. évi LVI. tör vény 8.  §-ában a „be töl tõ vagy ál lam tit -
kár” szö veg rész he lyé be a „be töl tõ, ál lam tit kár vagy kor -
mány meg bí zott” szö veg lép.

19. A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény mó do sí tá sa

37.  §

(1) A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény a kö vet ke zõ 96/A.  §-sal egé szül ki:

„96/A.  § A he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len -
õr zé sé ért fe le lõs mi nisz ter

a) elõ ké szí ti az Or szág gyû lés és a köz tár sa sá gi el nök
ha tás kö ré be tar to zó te rü let szer ve zé si dön té se ket,

b) kez de mé nye zi a Kor mány nál az Al kot mánnyal el -
len té te sen mû kö dõ he lyi kép vi se lõ-tes tü let fel osz la tá sá ra
vo nat ko zó or szág gyû lé si elõ ter jesz tés be nyúj tá sát.”

(2) A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 98.  §-át meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„A he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé se”
(3) A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi

LXV. tör vény 107.  § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott, ál la mi tu laj -
don ban le võ föl dek, er dõk, más in gat la nok, vi zek, va la -
mint az összes ter mé szet vé de lem alatt ál ló te rü le tek és mû -
em lé ki leg vé dett épü le tek, épít mé nyek, te rü le tek, to váb bá
a köz mû vek lé te sít mé nyei, az (1) be kez dés b) pont já ban
em lí tett szer ve ze tek va gyo ná nak ön kor mány za ti tu laj don -
ba adá sá ról, az ön kor mány zat és a vál la la tok kö zöt ti meg -
osz tá sá ról, va la mint a va gyo ni ter hek ren de zé sé rõl a Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerve
dönt.

(4) A va gyon át adá sig a (3) be kez dés ben em lí tett va -
gyon tár gyak csak a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti

ál lam igaz ga tá si szer ve, il let ve a ter mé sze ti vagy mû em lé ki 
ér té kük  miatt vé dett va gyon tár gyak ese té ben a ter mé szet -
vé de le mért, il let ve a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter hoz zá já -
ru lá sá val for ga lom ké pe sek.”

(4) A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 107.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A he lyi ön kor mány zat tu laj do ni igé nye 1995. áp ri -
lis 1-jé tõl bí ró sá gi el já rás ban ér vé nye sít he tõ.”

38.  §

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 17.  § (2) be kez dé sé ben a „Kor mány ál tal ren de let -
ben ki je lölt szerv nek (köz igaz ga tá si hi va tal)” szö veg -
rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el -
len õr zé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 33/A.  § (1) be -
kez dés i) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el -
len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 33/A.  § (7) be kez dé -
sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be
a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért
fe le lõs szerv” szö veg, 42.  § (3) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs
szerv nek” szö veg, 52.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za -
tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,
59.  §-ában a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
63/C.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le -
ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 68/B.  § (2) be kez dé -
sé ben a „fõ vá ro si va gyon át adó bi zott ság” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve” szö veg, 92/A.  § (1) be kez dé sé ben
az „a Bel ügyi Köz löny ben és a Cég köz löny ben” szö veg -
rész he lyé be az „a Hi va ta los Ér te sí tõ ben” szö veg,
92/C.  § (6) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé -
gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, a „köz igaz ga tá si 
hi va talt” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok
tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szer vet” szö veg,
95.  § a) pont já ban a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok 
tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg,
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi
ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs
szerv” szö veg, 96.  § c) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 97.  §
a) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr -
zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 98.  § (2) be kez dé sé ben

8 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1. szám



a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „fõ vá ro -
si és me gyei kor mány hi va tal a he lyi ön kor mány za tok
tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv, amely” szö -
veg, 98.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény -
es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 98.  § (4) be -
kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé -
ért fe le lõs szerv” szö veg, 98.  § (5) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv”
szö veg, 99.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, a „köz -
igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szer -
vet” szö veg, 99.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,
105.  §-ában a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé -
ért fe le lõs szerv” szö veg, a „he lyi ön kor mány za to kért
fe le lõs mi nisz ter hez” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs mi -
nisz ter hez” szö veg, 107.  § (5) és (6) be kez dé sé ben
a „va gyon át adó bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
ve” szö veg lép.

39.  §

Ha tá lyát vesz ti a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló
1990. évi LXV. tör vény 11.  § (2) és (3) be kez dé se, 92/A.  §
(1) be kez dé sé ben az „ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
és a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg -
ha tá ro zott” szö veg rész, 96.  § a) és b) pont ja, 98.  § (1) be -
kez dé se, 98.  § (2) be kez dés c) pont ja, 100.  §-a, 103.  §
(3) be kez dé se és 109.  §-a.

20. Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi 
XCIII. tör vény mó do sí tá sa

40.  §

(1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 33.  §
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ 36. pont tal egé szül ki:

[Egyes al kot má nyos jo gok ér vé nye sí té se, il le tõ leg kö te -
le zett sé gek tel je sí té se, va la mint a tár sa dal mi igaz sá gos -
ság elõ moz dí tá sa ér de ké ben a mel lék let ben és a kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott il le ték men tes el já rá so kon fe -
lül tár gyuk nál fog va il le ték men tes el já rá sok:]

„36. az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás -
ban tör té nõ rész vé tel jó vá ha gyá sá ra irá nyu ló el já rás.”

(2) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-a a kö vet ke zõ (3a) és (3b) be kez dé sek kel egé szül
ki:

„(3a) A ha tó sá gi el já rá sért fi ze ten dõ dí jat meg ál la pí tó 
jog sza bály – az egyéb el já rá si költ sé gek té te les meg je -
lö lé sé vel – ren del kez het úgy, hogy a díj mér té ké be
egyes, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló tör vény sze rin ti el já rá si költ sé gek be le szá -
mí ta nak. A ha tó sá gi el já rá sért fi ze ten dõ dí jat meg ál la pí -
tó jog sza bály – a díj össze gé nek áta lány jel leg gel  való
meg ál la pí tá sa mel lett – ren del kez het úgy, hogy a díj ba
va la mennyi, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló tör vény sze rin ti el já rá si költ ség be le -
szá mít.

(3b) A díj össze gé nek alap já ul szol gá ló költ ség szá mí -
tást a szak mai te vé keny ség irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter
az ál ta la ve ze tett mi nisz té ri um, va la mint az el já ró ha tó ság
a sa ját hon lap ján köz zé te szi.”

(3) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény a kö -
vet ke zõ 99/A.  §-sal egé szül ki:

„99/A.  § E tör vény nek a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi -
va ta lok ról, va la mint a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va ta -
lok ki ala kí tá sá val és a te rü le ti in teg rá ci ó val össze füg gõ
tör vény mó do sí tá sok ról  szóló 2010. évi CXXVI. tör vény
20. al cí mé vel meg ál la pí tott 67.  § (3a) és (3b) be kez dé sét,
va la mint mó do sí tott 67.  § (2) be kez dé sét a mó do sí tá sok
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en in dult el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.”

(4) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény a kö -
vet ke zõ 99/B.  §-sal egé szül ki:

„99/B.  § A Mel lék let nek a fõ vá ro si és me gyei kor mány -
hi va ta lok ról, va la mint a fõ vá ro si és me gyei kor mány hi va -
ta lok ki ala kí tá sá val és a te rü le ti in teg rá ci ó val össze füg gõ
tör vény mó do sí tá sok ról  szóló 2010. évi CXXVI. tör vény
20. al cí mé vel ha tá lyon kí vül he lye zett XV. pont 3. al pont -
ját a ha tály vesz tést meg elõ zõ en in dult el já rá sok ban al kal -
maz ni kell.”

41.  §

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 67.  §
(2) be kez dé sé ben az „az ér de kelt” szö veg rész he lyé be
az „a szak mai te vé keny ség irá nyí tá sá ért fe le lõs” szö veg
lép.

42.  §

Ha tá lyát vesz ti az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény 57.  § (1) be kez dés e) pont já ban a „ , va la -
mint az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ban
tör té nõ rész vé tel jó vá ha gyá sá ra irá nyu ló el já rás” szö veg -
rész és a Mel lék let XV. pont 3. al pont ja.
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21. A he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik,
a köz tár sa sá gi meg bí zot tak, va la mint egyes

cent rá lis alá ren delt sé gû szer vek
fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló

1991. évi XX. tör vény mó do sí tá sa

43.  §

A he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi
meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer -
vek fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 1991. évi XX. tör vény
17.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vé nek a” szö veg, 145.  § (3) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve”
szö veg, 145.  § (5) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) va -
gyon át adó bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szöveg
lép.

22. A volt egy há zi in gat la nok
tu laj do ni hely ze té nek ren de zé sé rõl  szóló

1991. évi XXXII. tör vény mó do sí tá sa

44.  §

A volt egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek ren de -
zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXII. tör vény 16.  § (1) be kez dé -
sé ben a „me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott sá gok” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 16.  § (4) be kez dé sé -
ben „me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott sá got” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vét” szöveg lép.

23. Az egyes ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon tár gyak
ön kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló

1991. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sa

45.  §

(1) Az egyes ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon tár gyak ön -
kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 28.  §-át meg elõ zõ III. fe je zet cím he lyé be
a kö vet ke zõ fe je zet cím lép:

„A VAGYONÁTADÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI”

(2) Az egyes ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon tár gyak
ön kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 31.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„31.  § A pol gár mes ter, fõ pol gár mes ter és a me gyei köz -
gyû lés el nö ke a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -

lam igaz ga tá si szer ve ké ré sé re ren del ke zés re bo csát ja
a dön té sé hez szük sé ges ada to kat, ira to kat.”

(3) Az egyes ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon tár gyak ön -
kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 35.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vé nek a va gyon ön kor mány zat tu laj do ná ba adá -
sá ról és az ön kor mány zat tu laj don jo gá nak más ön kor -
mány zat, il let ve ál lam ré szé re tör té nõ át adá sá ról, va la mint
a hasz ná la ti jog át adá sá ról ho zott ha tó sá gi ha tá ro za ta el len 
fel leb be zés nek he lye nincs.”

(4) Az egyes ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon tár gyak ön -
kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 54.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott ság meg -
szû nik, fel ada ta it 2011. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en a Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve lát ja el.

(3) A me gyei (fõ vá ro si) va gyon át adó bi zott sá gok elõtt
fo lya mat ban lé võ ügyek ben, to váb bá ha a bí ró ság a va -
gyon át adó bi zott ság dön té sét ha tá lyon kí vül he lye zi és
az el já ró ha tó sá got új el já rás le foly ta tá sá ra kö te le zi, ak kor
a meg is mé telt el já rás ban a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve jár el.”

46.  §

Az egyes ál la mi tu laj don ban lé võ va gyon tár gyak ön -
kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá ról  szóló 1991. évi
XXXIII. tör vény 1.  § (4) be kez dé sé ben a „me gyei (fõ vá -
ro si) va gyon át adó bi zott ság (a to váb bi ak ban: bi zott -
ság)” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás -
kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 2.  § (1) be -
kez dé sé ben a „bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
ve” szö veg, 2.  § (5) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si va gyon át -
adó bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,
3.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 5.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben, 7.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 8.  § (3) be kez dé sé ben,
9.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 10.  § (5) be kez dé sé ben,
11.  § (1), (3)–(5) be kez dé sé ben, 12.  § (4)–(6) be kez dé -
sé ben, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 15.  §-ában, 19.  § (1) be -
kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez dé sé ben, 22.  § (2) be kez dé -
sé ben, 24.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 25.  § (1) be kez dé -
sé ben, 26.  § (2) be kez dé sé ben, 27.  § (3) be kez dé sé ben,
28.  § (1), (2) és (4) be kez dé sé ben, 29.  § (1)–(3) be kez dé -
sé ben, 30.  §-ában, 33.  § (2) be kez dé sé ben, 34.  § (1) be -
kez dé sé ben, 35.  § (1) be kez dé sé ben, 40.  § (1) be kez dé -
sé ben, 43.  § (1), (2) és (5) be kez dé sé ben, 44.  § (1) be -
kez dé sé ben, 47.  § (1) be kez dé sé ben, 49.  §-ában,
50.  §-ában a „bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
ve” szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé ben, 26.  § (1) be kez dé sé -
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ben, 32.  §-ában, 33.  § (1) be kez dé sé ben a „bi zott ság”
szö veg ré szek he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 44.  § (2) be kez -
dé sé ben a „va gyon át adó bi zott ság” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si 
szer ve” szö veg lép.

24. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény mó do sí tá sa

47.  §

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 10.  § (4) be kez dé sé ben az „és a köz igaz -
ga tá si hi va tal nál” szö veg rész he lyé be az „ , a Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél és 
a he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért
fe le lõs szerv nél” szö veg, 30/B.  § (1) be kez dés c) pont já -
ban, 64/A.  §-ában a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len -
õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 30/B.  § (4) és (7) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be 
a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért
fe le lõ szerv” szö veg, 62.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a „Kor mány ál ta -
lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vei” szö -
veg, az „el len õr zi” szö veg rész he lyé be az „el len õr zik”
szö veg, 63.  § (1) be kez dés k) pont já ban, 63.  § (2) be kez -
dés d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

25. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sa

48.  §

(1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény 25.  § (1) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû nik:]

„d) a 22. (16) be kez dé sé ben és a 25/A.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott eset ben, to váb bá ha tör vény így ren del -
ke zik,”

(2) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény a kö vet ke zõ 25/D.  §-sal egé szül ki:

„25/D.  § Kü lön tör vény ren del ke zik a köz al kal ma zott
jog vi szo nyá nak át ala ku lá sá ról ab ban az eset ben, ami kor
jog sza bály ren del ke zé se foly tán a mun kál ta tó egé sze
vagy egy ré sze (szer ve ze ti egy sé ge, anya gi és nem anya gi 
erõ for rá sa i nak vagy fel adat- és ha tás kö ré nek meg ha tá ro -
zott cso port ja) szer ve ze ti vagy jog ál lás vál to zá sa  miatt

a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló tör vény ha tá lya
alá ke rül.”

26. Az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény mó do sí tá sa

49.  §

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
88.  § (2) be kez dé sé ben a „kor mány hi va ta lét” szö veg rész
he lyé be a „kor mány hi va ta lét, va la mint a fõ vá ro si, me gyei
kor mány hi va ta lét” szö veg lép.

27. Az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ra vo nat ko zó
tör vé nyek kel össze füg gõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról

 szóló 1992. évi LV. tör vény mó do sí tá sa

50.  §

Ha tá lyát vesz ti az ál lam vál lal ko zói va gyo ná ra vo nat ko -
zó tör vé nyek kel össze füg gõ jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 1992. évi LV. tör vény 13.  § (2) be kez dé se.

28. A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl
és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló

1992. évi LXIII. tör vény mó do sí tá sa

51.  §

A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény 25.  §-a
a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Ha az adat vé del mi biz tos a (4) be kez dés ben sza bá -
lyo zott el já rá sá ban ha tá ro za tot hoz, az e tör vény ben nem
sza bá lyo zott kér dé sek ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás -
ról  szóló tör vényt – az elekt ro ni kus kap cso lat tar tás ra és
a fel ügye le ti el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé -
vel – al kal maz ni kell.”

52.  §

A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény 24/A.  §
(1) be kez dé sé ben az „in téz ke dé se i re” szö veg rész he lyé be
az „in téz ke dé se i re – a 25.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt ki vé -
tel lel –” szö veg lép.
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29. A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak
és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló
1992. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sa

53.  §

A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar -
tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 6.  § (1) be kez dé sé -
ben, 8.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 14.  § k) pont já ban, 30.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si szer ve” szö veg, 30.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá -
si hi va tal ve ze tõ je köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si szer vé nél an nak ve ze tõ je” szö veg lép.

30. A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi
XLVIII. tör vény mó do sí tá sa

54.  §

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény 38.  §
(5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szö veg lép.

31. A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló
1993. évi LV. tör vény mó do sí tá sa

55.  §

A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény 4/A.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 24.  § (4) be kez dés
e) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vé nek” szö veg lép.

32. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló
1993. évi LXXVII. tör vény mó do sí tá sa

56.  §

A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról  szóló 1993. évi 
LXXVII. tör vény 29.  § (2) és (3) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za -
tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,
30/B.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
ré szek he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el -
len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 30/F.  § (2) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „he -
lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs

szerv nek” szö veg, 30/O.  § (1) be kez dé sé ben, 60/H.  § (1) be -
kez dé sé ben, 60/I.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, 60/J.  § (1), (2) és
(4) be kez dé sé ben, 60/M.  § b) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 60/H.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „ , a he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé -
sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 60/J.  § (1) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szer vet”
szö veg, 62.  § (1) be kez dé sé ben a „köz gaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi 
el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg lép.

33. A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény mó do sí tá sa

57.  §

A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 84.  §
(10) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek 
he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr -
zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 84.  § (3) be kez dé sé ben és
93.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi
el len õr zé sé ért fe le lõs szerv nél” szö veg lép.

34. A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi
XXXIV. tör vény mó do sí tá sa

58.  §

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 8.  §
(8) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szö veg, 34.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tá ro -
zat ban” szö veg rész he lyé be a „ha tá ro zat ban vagy vég zés -
ben” szö veg lép.

35. A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
mó do sí tá sa

59.  §

A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 88.  § (1) be -
kez dé sé ben az „az in gat lan fek vé se sze rint il le té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány in -
gat lan fek vé se sze rint il le té kes ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer vé nek az” szö veg, 88.  § (2) be kez dé -
sé ben, 88/A.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek az” szö veg, 88/C.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
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lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szöveg lép.

36. A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak
egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk

tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény
mó do sí tá sa

60.  §

A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl
és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló
1994. évi LXIV. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben, 13.  §
(5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé -
ért fe le lõs szerv” szö veg lép.

37. Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról
és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló
1994. évi LXXX. tör vény mó do sí tá sa

61.  §

Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény 94/C.  §
(1) be kez dés b) pont já ban, 94/C.  § (3) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé -
nél” szö veg lép.

38. A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról
és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló

1995. évi LXVI. tör vény mó do sí tá sa

62.  §

A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény 10.  §
(1) be kez dés c) pont já ban a „te rü le ti leg il le té kes köz igaz ga -
tá si hi va tal lal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé vel” szö veg lép.

39. A lé gi köz le ke dés rõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény mó do sí tá sa

63.  §

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép,
va la mint 7.  §-a a kö vet ke zõ (1a) és (1b) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(1) Kül föl di ál la mi lé gi jár mû nek a ma gyar lég tér be
 való be re pü lé se irán ti ké rel met – a (3) és (4) be kez dés ben

fog lalt ki vé tel lel – a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek
kell be nyúj ta ni. A kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér -
té se ese tén a ké rel met to váb bít ja a lé gi köz le ke dé si ha tó -
ság nak.

(1a) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a kül po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, a ka to nai lég ügyi ha tó ság, to váb bá a ma gyar
lég tér igény be vé te lé rõl  szóló kor mány ren de let ben meg je -
lölt pol gá ri és ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hoz -
zá já ru lá sá val en ge dé lye zi a kül föl di ál la mi lé gi jár mû nek
a ma gyar lég tér be  való be re pü lé sét.

(1b) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság dön té se el len jog or vos -
lat nak nincs he lye.”

40. A te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény mó do sí tá sa

64.  §

A te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 10.  § (3) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs
szerv” szö veg, 10/A.  § (4) be kez dé sé ben a „fe lett a köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „fe lett a Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
ve” szö veg, az „ese té ben a köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „ese té ben a he lyi ön kor mány za tok
tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg,
10/D.  § (1) be kez dés b) pont bf) al pont já ban, 10/G.  §
(2) be kez dé sé ben, 12.  § (7) be kez dé sé ben, 15.  § (11) és
(15) be kez dé sé ben, 15/B.  § (10) és (13) be kez dé sé ben,
16.  § (10)–(12) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 16.  § (13) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be 
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si 
szer ve” szö veg, 16.  § (12) és (16) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét” szö -
veg, 16.  § (14) be kez dé sé ben, 23/C.  § (7) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „he -
lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le -
lõs szerv nek” szö veg, 27.  § (1) be kez dés n) pont já ban
a „köz igaz ga tá si hi va ta lok nak” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si 
szer vé nek” szö veg lép.

41. A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si
el já rá sá ról  szóló 1996. évi XXV. tör vény mó do sí tá sa

65.  §

A he lyi ön kor mány za tok adós ság ren de zé si el já rá sá ról
 szóló 1996. évi XXV. tör vény 5.  § (5) be kez dé sé ben, 10.  §
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(4) be kez dés a) pont já ban, 14.  § (2) be kez dés g) pont já ban
a „köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szer -
vet” szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény -
es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg lép.

42. Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti 
jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi

LXVIII. tör vény mó do sí tá sa

66.  §

Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról 
 szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 1.  § (1) be kez dés c) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény ha tá lya]
„c) az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz ménnyel (a to váb bi -

ak ban: egyéb igaz ság ügyi szerv)”
[lé te sí tett szol gá la ti jog vi szony ra (a to váb bi ak ban:

szol gá la ti jog vi szony) ter jed ki.]

67.  §

Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról 
 szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 19.  § (1) be kez dé se a kö -
vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[A szol gá la ti vi szony meg szû nik]
„h) kü lön tör vény ren del ke zé se foly tán.”

68.  §

Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról 
 szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 28.  § (2) be kez dé se he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A vég ki elé gí tés össze gé nek a meg ha tá ro zá sá nál
szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ ként az igaz ság ügyi és
az ügyé szi szer vek nél meg sza kí tás nél kül el töl tött idõ,
az is mé tel ten lé te sí tett szol gá la ti vi szony meg szû né se kor
pe dig csak a ko ráb bi vég ki elé gí tést kö ve tõ en e szer vek nél
el töl tött idõ ve he tõ fi gye lem be. A Köz pon ti Kár ren de zé si
Iro dá tól (a to váb bi ak ban: KKI) át he lye zett igaz ság ügyi al -
kal ma zott ese té ben szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ nek
mi nõ sül a KKI-nál és jog elõd jé nél köz tiszt vi se lõ ként el -
töl tött idõ is.”

69.  §

Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról 
 szóló 1997. évi LXVIII. tör vény 103/A.  § (1) be kez dés
c) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok nál” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -

igaz ga tá si szer vé nél” szö veg, 103/A.  § (3) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé -
nél” szö veg lép.

70.  §

Ha tá lyát vesz ti az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti
jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény

a) 2.  § (2) be kez dés b) pont ja,
b) 4/A.  §-a,
c) 6.  § (1) be kez dé sé ben az „a párt fo gó fel ügye lõi

asszisz tens,” szö veg rész,
d) 11.  § (5) be kez dé sé ben az „és párt fo gó fel ügye lõ nek” 

szö veg rész,
e) 13.  § (2) be kez dé se,
f) 13.  § (5) be kez dé sé ben, 97.  § (2) be kez dé sé ben,

103.  § (1) be kez dé sé ben, 113.  § (1) be kez dé sé ben és
4. mel lék le té ben az „a párt fo gó fel ügye lõ,” szö veg rész,

g) 100.  § (3) be kez dé sé ben az „– a párt fo gó fel ügye lõ
ese té ben a gyám hi va tal nál köz tiszt vi se lõ ként, il let ve más
szerv nél azo nos jel le gû mun ka kör ben köz tiszt vi se lõ ként
vagy köz al kal ma zott ként –,” szö veg rész,

h) 103/A.  § (2) be kez dé sé ben az „és a párt fo gó fel ügye -
lõ” szö veg rész,

i) 106.  §-ában a „ , párt fo gó fel ügye lõ” szö veg rész,
j) 127.  §-a,
k) 135.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „ , va la mint fel -

adat kö rük ben a kár pót lá sért fe le lõs mi nisz ter és az ál do -
zat se gí té sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész.

43. Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl  szóló

1997. évi LXXVIII. tör vény mó do sí tá sa

71.  §

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 9.  § (12) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „he lyi
ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs
szerv nek” szö veg, 27.  § (1) és (10) be kez dé sé ben, 30.  §
(7) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szö veg lép.

44. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény mó do sí tá sa

72.  §

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény 22.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
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lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi ellenõrzé -
séért fe le lõs szerv” szö veg lép.

45. A kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok
ma gyar or szá gi fi ók te le pe i rõl

és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
1997. évi CXXXII. tör vény mó do sí tá sa

73.  §

A kül föl di szék he lyû vál lal ko zá sok ma gyar or szá gi fi -
ók te le pe i rõl és ke res ke del mi kép vi se le te i rõl  szóló
1997. évi CXXXII. tör vény 17.  § (5) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a „Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg
lép.

46. A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról
és együtt mû kö dé sé rõl  szóló

1997. évi CXXXV. tör vény mó do sí tá sa

74.  §

A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt mû kö -
dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 13.  § (3) be kez -
dés d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé -
ért fe le lõs szerv” szö veg, 13.  § (4) be kez dé sé ben, 20.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész 
he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr -
zé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön -
kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv”
szöveg lép.

47. Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló
1997. évi CXLI. tör vény mó do sí tá sa

75.  §

Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi CXLI. tör -
vény 52.  § (1) be kez dés h) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi -
va tal nak” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás -
kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg lép.

48. A te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló
1999. évi XLI. tör vény mó do sí tá sa

76.  §

A te rü let szer ve zé si el já rás ról  szóló 1999. évi XLI. tör -
vény 6.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -

veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi
el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben 
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a „he lyi
ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs
szerv” szö veg, 18.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szöveg lép.

49. A sza bály sér té sek rõl  szóló
1999. évi LXIX. tör vény mó do sí tá sa

77.  §

A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
116.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

50. A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló
1999. évi LXXXIV. tör vény mó do sí tá sa

78.  §

A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi
LXXXIV. tör vény 6.  §-ában a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

51. A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló
2000. évi XLIII. tör vény mó do sí tá sa

79.  §

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 39.  § (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi
el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg lép.

52. A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak
egyes kér dé se i rõl  szóló 2000. évi

XCVI. tör vény mó do sí tá sa

80.  §

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk jog ál lá sá nak egyes
kér dé se i rõl  szóló 2000. évi XCVI. tör vény 4.  § (2) be kez -
dés c) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész
he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr -
zé sé ért fe le lõs szerv nek” szö veg, 5.  § b) pont já ban a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor -
mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv nek
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a” szö veg, 10.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg ré szek he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szöveg lép.

53. Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény mó do sí tá sa

81.  §

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény 11.  §
(1) be kez dés f) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 116.  § (5) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vé hez” szö veg, 116.  § (6) be kez dé sé ben a „köz igaz ga -
tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a” szöveg
lép.

54. A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi
köz út há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl

 szóló 2003. évi CXXVIII. tör vény mó do sí tá sa

82.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -
nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 17.  § (10) be kez dé sé ben a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

55. A köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény mó do sí tá sa

83.  §

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
327.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer ve és a he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg lép.

56. A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény mó do sí tá sa

84.  §

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 28.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé hez” szö veg,

29.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 55.  § (4) be kez dés a) pont -
já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vé nek a” szöveg lép.

57. A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sá ról  szóló

2004. évi CVII. tör vény mó do sí tá sa

85.  §

A te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su -
lá sá ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 7.  § (3) be kez dés
d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe -
le lõs szerv” szö veg, 7.  § (6) be kez dé sé ben, 12.  § (1) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be
a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe -
le lõs szerv nek” szö veg 12.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be a „he lyi ön kor mány -
za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szöveg
lép.

58. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás
és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló

2004. évi CXL. tör vény mó do sí tá sa

86.  §

(1) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 8.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § Az el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be -
nyúj tó ügy fél és az el já rás egyéb részt ve võ je – e tör vény
ke re tei kö zött – az egyes kap cso lat tar tá si for mák kö zül
sza ba don vá laszt hat.”

(2) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 12.  §
(3) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból köz igaz ga tá si
ha tó ság (a to váb bi ak ban: ha tó ság) a ha tó sá gi ügy in té zé -
sé re ha tás kör rel ren del ke zõ]

„e) tör vény vagy kor mány ren de let ál tal köz igaz ga tá si
ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ra fel jo go sí tott egyéb szer ve -
zet, köz tes tü let vagy sze mély.”

(3) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 13.  §
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ g)–i) pon tok kal egé szül ki:

[E tör vény ren del ke zé se it]

„g) az atom ener gia al kal ma zá si kö ré be tar to zó ügyek ben,
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h) a ve szé lyes lé te sít mé nyek kel kap cso la tos el já rás ban, 
va la mint

i) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i val kap cso la tos el já -
rás ban”

[csak ak kor kell al kal maz ni, ha az ügy faj tá ra vo nat ko zó 
tör vény el té rõ sza bá lyo kat nem ál la pít meg.]

(4) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 16.  §
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Jog sza bály le he tõ vé te he ti, hogy a jog erõs ha tá ro zat
alap ján jo go sí tott ügy fél he lyé be jog utód ja lép jen. Ha a jog -
erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott kö te le zett ség te kin te té ben
a kö te le zett he lyé be jog utód lép, szá má ra – in do kolt ké rel -
mé re új tel je sí té si ha tár idõ meg ál la pí tá sá val – le he tõ sé get
kell biz to sí ta ni a kö te le zett ség ön kén tes tel je sí té sé re.”

(5) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 16.  §
(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A jog utód lás, va la mint az új tel je sí té si ha tár idõ
meg ál la pí tá sa kér dé sé ben ho zott vég zést az ügy fél lel kö -
zöl ni kell. A jog utód lás tár gyá ban ho zott és az új tel je sí té si 
ha tár idõ meg ál la pí tá sát meg ta ga dó vég zés el len ön ál ló fel -
leb be zés nek van he lye.”

(6) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 28/A.  §
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Dön tés köz lé se ki vé te lé vel a ha tó sá gok elekt ro ni -
kus le vél ben és te le fo non is tart hat nak egy más sal kap cso -
la tot.”

(7) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 32.  §
(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az el já rás fel füg gesz té se kor min den ha tár idõ meg -
sza kad, és az el já rás fel füg gesz té sé nek meg szün te té se kor
az ügy in té zé si ha tár idõ ki vé te lé vel új ra kez dõ dik. A fel -
füg gesz tés idõ tar ta ma alatt meg tett va la mennyi el já rá si
cse lek mény ha tály ta lan, ki vé ve azo kat, ame lyek a fel füg -
gesz té si ok meg szün te té sé re irá nyul nak.”

(8) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 33.  §
(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság és a fel -
ügye le ti szerv el já rá sa ese tén, va la mint a meg is mé telt el já -
rás ban az ügy in té zé si ha tár idõ az ügy összes ira tá nak az el -
já rás ra jo go sult ha tó ság hoz ér ke zé sét kö ve tõ na pon kez dõ -
dik. A ha tó ság a fel ügye le ti szerv er re irá nyu ló fel hí vá sá ra
kö te les az ira to kat fel ter jesz te ni.”

(9) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 39/A.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Er re irá nyu ló in do kolt ké re lem ese tén a ha tó ság el -
ren de li a ta nú, a tol mács, a szem le tárgy bir to ko sa és a hi va -
tal bó li el já rást kez de mé nye zõ sze mély ter mé sze tes sze -
mély azo no sí tó ada ta i nak és lak cí mé nek zárt ke ze lé sét, ha
az ada tok zárt ke ze lé se irán ti ké rel met elõ ter jesz tõ
 valószínûsíti, hogy õt az el já rás ban  való köz re mû kö dé se

 miatt sú lyo san hát rá nyos kö vet kez mény ér he ti. A vég zést
ki zá ró lag a ké rel met elõ ter jesz tõ vel kell közölni.”

(10) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 42.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ügy el in té zé sé ben nem ve het részt az a sze mély,
aki nek jo gát vagy jo gos ér de két az ügy köz vet le nül érin ti, to -
váb bá az, aki az ügy ben ta nú val lo mást tett, ha tó sá gi köz ve tí -
tõ ként, az ügy fél kép vi se lõ je ként, ha tó sá gi ta nú ként vagy
szak ér tõ ként járt el, va la mint a szem le tárgy bir to ko sa.”

(11) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 43.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, va la -
mint 43.  §-a a kö vet ke zõ (2a) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) A ki zá rás tár gyá ban a ha tó ság ve ze tõ je dönt, szük -
ség ese tén más ügy in té zõt je löl ki, to váb bá ar ról is dönt,
hogy meg kell-e is mé tel ni azo kat az el já rá si cse lek mé nye -
ket, ame lyek ben a ki zárt ügy in té zõ járt el. A ki zá rás tár -
gyá ban ho zott vég zést az ügy fél lel kö zöl ni kell.

(2a) A ha tó ság ve ze tõ je a ki zá rás ról az el já rás meg in dí -
tá sá ról  való ér te sí tést meg elõ zõ en vég zés ki bo csá tá sa nél -
kül dönt.”

(12) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 46.  §-a
a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az idé zés el len nincs he lye ön ál ló jog or vos lat nak.”
(13) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -

ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 47.  §-a
a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Ha az idé zett sze mély ko ra, egész ség ügyi ál la po ta,
moz gás szer vi fo gya té kos sá ga vagy más ok  miatt a ha tó ság 
elõtt nem ké pes meg je len ni, az idé zett sze mélyt a tar tóz ko -
dá si he lyén kell meg hall gat ni.”

(14) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 48.  §-a
a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az elõ ve ze tés el ren de lé se el len nincs he lye ön ál ló
jog or vos lat nak.”

(15) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
50/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A le fog la lást el ren de lõ, va la mint a le fog la lás meg -
szün te té se irán ti ké rel met el uta sí tó vég zés el len ön ál ló fel -
leb be zés nek van he lye. A fel leb be zés nek a vég zés vég re -
haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya.”

(16) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 53.  §-a
a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Ha a ta nú a (2) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek
a kö vet kez mé nyek re  való fi gyel mez te tés el le né re nem tesz 
ele get, el já rá si bír ság gal sújt ha tó.”

(17) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 61.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a kö te le -
zett ség fel ró ha tó mó don tör té nõ meg sze gé se ese tén el já rá -

1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 17



si bír ság ki sza bá sá nak van he lye. Ha az ügy fél vagy az el -
já rás egyéb részt ve võ je egyéb ként rossz hi sze mû en jár el,
a ha tó ság el já rá si bír ság gal sújt hat ja és az oko zott több let -
költ sé gek meg té rí té sé re kö te le zi.”

(18) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 65.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A na pok ban vagy mun ka na pok ban meg ál la pí tott
ha tár idõ be nem szá mít be le a ha tár idõ kez de té re okot adó
cse lek mény vagy kö rül mény be kö vet ke zé sé nek, to váb bá
a köz lés nek, a kéz be sí tés nek, a hir det mény ki füg gesz té sé -
nek és le vé te lé nek a nap ja.”

(19) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 69.  §
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A ha tó ság a 68.  § sze rin ti sze mély ké rel mé re – an -
nak vizs gá la ta mel lett, hogy az (1)–(3) be kez dés sze rin ti
okok a ké re lem el bí rá lá sa kor fenn áll nak-e – az irat be te kin -
tést biz to sít ja, vagy vég zés ben dönt az irat be te kin té si ké re -
lem el uta sí tá sá ról. A vég zés el len az irat be te kin tést ké rõ
sze mély ön ál ló fel leb be zés sel él het.”

(20) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény a kö vet -
ke zõ 69/B.  §-sal egé szül ki:

„69/B.  § Ha a ha tó ság hi va tal ból nem tud ja meg ál la pí ta -
ni, hogy az irat be te kin té si ké re lem be nyúj tá sa kor az irat -
be te kin tés 69.  § (2) be kez dés sze rin ti kor lá to zá sá nak
az okai fenn áll nak-e, az üz le ti és más mél tá nyol ha tó ma -
gán ér dek alap ján vé de lem re jo go sul tat nyi lat ko zat té tel re
hív ja fel. Az irat be te kin tés nem ta gad ha tó meg, ha a jo go -
sult ha tár idõ ben nem nyi lat ko zik.”

(21) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 72.  §
(1) be kez dés e) pont ee) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ha tá ro zat nak – ha jog sza bály to váb bi kö ve tel ményt
nem ál la pít meg – tar tal maz nia kell az in do ko lás ban]

„ee) az ügy in té zé si ha tár idõ túl lé pé se ese tén az ügy in té -
zé si ha tár idõ le tel té nek nap ját, va la mint az ar ról  szóló tá jé -
koz ta tást, hogy az ügy in té zé si ha tár idõt mely, az ügy fél nek
vagy az el já rás egyéb részt ve võ jé nek fel ró ha tó ok ból nem
tar tot ta be, vagy hogy a 33/A.  § al kal ma zá sá nak van he lye,”

(22) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 72.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vég zés nek – ha jog sza bály to váb bi kö ve tel ményt 
nem ál la pít meg – tar tal maz nia kell az (1) be kez dés
a)–c) pont já ban, d) pont da), df) és dg) al pont já ban, e) pont 
ec), ef) és eg) al pont já ban, f) és g) pont já ban meg ha tá ro -
zott tar tal mi ele me ket. Az el já rást meg szün te tõ vég zés nek
tar tal maz nia kell az (1) be kez dés d) pont dc)–de) al pont já -
ban, va la mint e) pont ee) al pont já ban meg ha tá ro zott tar tal -
mi ele me ket is.”

(23) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 72.  § (4) és
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) In do ko lást és jog or vos lat ról  való tá jé koz ta tást nem
tar tal ma zó egy sze rû sí tett dön tés hoz ha tó, ha

a) a ha tó ság a ké re lem nek tel jes egé szé ben helyt ad, és
az ügy ben nincs el len ér de kû ügy fél, vagy a dön tés az el -
len ér de kû ügy fél jo gát vagy jo gos ér de két nem érin ti, vagy

b) az ki zá ró lag va la mely el já rá si cse lek mény idõ pont -
ját ha tá roz za meg.

(5) Az egyez sé get jó vá ha gyó egy sze rû sí tett dön tés bõl
mel lõz he tõ az in do ko lás.”

(24) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 78.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vég zést az zal kell kö zöl ni, aki re néz ve az ren del -
ke zést tar tal maz, va la mint az zal, aki nek az jo gát vagy jo -
gos ér de két érin ti, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott
sze méllyel vagy szerv vel. A ha tó ság az ügy fél ké rel mé re
egy al ka lom mal kü lön il le ték vagy díj fel szá mí tá sa nél kül
ad ki má so la tot a ve le nem kö zölt vég zés rõl.”

(25) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény a kö vet -
ke zõ 78/A.  §-sal egé szül ki:

„78/A.  § Az ügy fe let ké rel mé re a ha tó ság – a dön tés
köz lé sé rõl  való gon dos ko dás sal egy ide jû leg – elekt ro ni -
kus le vél ben tá jé koz tat ja

a) – a 39/A.  § alap ján ho zott vég zés ki vé te lé vel – a ve le
nem köz len dõ vég zé sek, va la mint

b) a ve le pos tai vagy hir det mé nyi úton köz len dõ dön -
té sek
szö ve gé rõl.”

(26) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
81/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A ki ja ví tást kö zöl ni kell az zal, aki vel a ki ja ví tan dó
dön tést kö zöl ték.”

(27) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
81/B.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A ki egé szí tést kö zöl ni kell az zal, aki vel a ki egé szí -
ten dõ dön tést kö zöl ték.”

(28) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 86.  §-a
a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A Kor mány ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott ha tó -
sá gi nyil ván tar tá sok te kin te té ben az ügy fél jo go sult a rá
vo nat ko zó ada tok meg vál to zá sát az in teg rált ügy fél szol -
gá la ti iro dá nál be je len te ni. Az in teg rált ügy fél szol gá la ti
iro da a vál to zás be je len tést to váb bít ja a ha tó sá gi nyil ván -
tar tást ve ze tõ ha tó ság hoz, amely a (3) be kez dés alap ján
jár el.”

(29) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény a kö vet -
ke zõ 93.  §-sal egé szül ki:

„93.  § Ha a ha tó ság a ha tó sá gi el len õr zés ered mé nye -
ként meg ál la pít ja, hogy az el len õr zés meg in dí tá sá ról ér te -
sí tett ügy fél nem sér tet te meg a jog sza bá lyok ban és a ha tó -
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sá gi ha tá ro zat ban fog lalt elõ írá so kat, er rõl az ügy fe let ér -
te sí ti.”

(30) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 102.  §
(5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„(5) Az el sõ fo kú dön tést ho zó ha tó ság meg kül di a fel -
leb be zést a szak ha tó ság nak.

(6) Ha az ügy fél rö vid szö ve ges üze net fo ga dá sá ra
szol gá ló el ér he tõ sé gé nek, te le fon szá má nak vagy elekt ro -
ni kus le vél cí mé nek meg adá sá val elõ zetesen kér te, az el -
sõ fo kú dön tést ho zó ha tó ság a fel leb be zés és az ira tok
fel ter jesz té sét kö ve tõ en ér te sí ti a nem fel leb be zõ ügy fe let 
ar ról, hogy a dön tés fel leb be zés be nyúj tá sa foly tán nem
vált jog erõs sé.”

(31) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 105.  §
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1)–(3) be kez dés sze rin ti dön tést kö zöl ni kell
a fel leb be zõ vel és az zal, aki vel az el sõ fo kú dön tést kö zöl -
ték.”

(32) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 114.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a fel leb be zés el bí -
rá lá sá ra jo go sult ha tó ság, a fel ügye le ti szerv vagy a köz -
igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság ál tal el nem bí rált dön -
té se jog sza bályt sért, a dön té sét mó do sít ja vagy vissza von -
ja. A dön tést kö zöl ni kell az zal, aki vel a mó do sí tott vagy
vissza vont dön tést kö zöl ték.”

(33) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 115.  §
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ha tó ság dön té se jog sza bályt sért, a fel ügye le ti
szerv azt meg vál toz tat ja vagy meg sem mi sí ti. Szük ség ese -
tén a fel ügye le ti szerv a jog sza bály sér tõ dön tést vég zés ben 
meg sem mi sí ti, és új el já rás ra uta sít ja az ügy ben el járt ha tó -
sá got. A dön tést kö zöl ni kell az zal, aki vel a jog sza bály sér -
tõ dön tést kö zöl ték.”

(34) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 117.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az Al kot mány bí ró ság az al kot mány el le nes sé
nyil vá ní tott jog sza bály nak az egye di ügy ben tör té nõ al kal -
maz ha tó sá ga vissza me nõ le ges ki zá rá sá val ad helyt al kot -
mány jo gi pa nasz nak, és az ügy ben bí ró sá gi fe lül vizs gá lat -
ra nem ke rült sor, a jog erõs ha tá ro za tot ho zó ha tó ság fel -
ügye le ti szer ve a ha tá ro za tot ha tá ro za tá ban meg vál toz tat ja 
vagy meg sem mi sí ti. Szük ség ese tén a fel ügye le ti szerv
vég zés ben sem mi sí ti meg a dön tést és uta sít ja új el já rás ra
az ügy ben el járt ha tó sá got. A dön tést kö zöl ni kell az zal,
aki vel a meg vál toz ta tott vagy meg sem mi sí tett dön tést
közölték.”

(35) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 156.  §-a 
a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Az ügy fél nem kö te lez he tõ olyan el já rá si költ ség
elõ le ge zé sé re és vi se lé sé re, ame lyet a díj tar tal maz.”

(36) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 159.  §
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A költ ség men tes ség a ké re lem elõ ter jesz té sé tõl
kezd ve az el já rás egész tar ta má ra és a vég re haj tá si el já rás -
ra ter jed ki. Az ügy fél ál tal el sõ al ka lom mal elõ ter jesz tett
költ ség men tes ség irán ti ké re lem be nyúj tá sá tól a költ ség -
men tes ség rõl  szóló dön tés jog erõ re emel ke dé sé ig ter je dõ
idõ szak ban fel me rült olyan el já rá si költ sé get, amely nek
elõ le ge zé se az ügy fe let ter hel né, a ha tó ság elõ le ge zi.”

(37) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 172.  §
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„i) irat, ok irat, köz ok irat, ma gán ok irat: a Pol gá ri per -

rend tar tás ról  szóló tör vény sze rin ti irat, ok irat, köz ok irat
és ma gán ok irat;”

(38) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174.  §
(3) be kez dé se a kö vet ke zõ a) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap]
„a) a pol gá ri hír szer zé si te vé keny ség irá nyí tá sá ért fe le -

lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter, hogy az irá nyí tá sa alá
tar to zó pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál tal köz zé -
te en dõ ada tok kö rét – az adat vé del mi biz tos vé le mé nyé nek 
ki ké ré sé vel – ren de let ben ál la pít sa meg.”

(39) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
174/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy az in teg rált
ügy fél szol gá la ti iro dát vagy iro dá kat ren de let ben je löl je
ki, va la mint meg ha tá roz za fel adat- és ha tás kö rü ket.”

87.  §

(1) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 5.  § (4) be -
kez dé sé ben az „ügy fe lek kel” szö veg rész he lyé be az „érin -
tet tek kel” szö veg, 12.  § (4) be kez dé sé ben a „nem köz igaz -
ga tá si fel adat el lá tá sá ra lét re ho zott” szö veg rész he lyé be
az „egyéb” szö veg, 15.  § (6) be kez dé sé ben az „ügy fé li jo -
gok” szö veg rész he lyé be az „el já rás meg in dí tá sá ról sza -
bály sze rû en ér te sí tett ügy fél ügy fé li jo ga i nak” szö veg,
a „részt vesz” szö veg rész he lyé be a „nyi lat ko za tot tesz vagy 
ké rel met nyújt be” szö veg, 15.  § (7) be kez dé sé ben a „vizs -
gál hat ja” szö veg rész he lyé be a „vizs gál ja” szö veg, 16.  §
(4) be kez dé sé ben a „dön té se” szö veg rész he lyé be a „vég zé -
se” szö veg, 20.  § (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény -
es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 20.  § (6) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le -
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lõs szerv” szö veg, 20.  § (8) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör -
vény es sé gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv” szö veg, 21.  §
(1) be kez dés c) pont já ban az „en ge dély hez vagy be je len tés -
hez kö tött” szö veg rész he lyé be az „ügy tár gyát ké pe zõ”
szö veg, 21.  § (6) be kez dé sé ben a „meg szün te tõ” szö veg rész 
he lyé be a „meg szün te tõ vég zés” szö veg, 23.  § (3) be kez dés
a) pont já ban a „vi ta el dön té sét ké rõ ha tó ság mû kö dé si te rü -
le te sze rint il le té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány nak a vi ta el dön té sét ké rõ ha tó ság mû kö -
dé si te rü le te sze rint il le té kes ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 23.  § (5) be kez dé sé ben
a „meg szün te tõ vég zés” szö veg rész he lyé be a „meg szün te -
tõ vég zés és a dön tést vissza vo nó dön tés” szö veg, 26.  §
(5) be kez dé sé ben a „ren del ke zés re” szö veg rész he lyé be
a „ren del ke zés re, és a ha tó sá gok kö zöt ti elekt ro ni kus kap -
cso lat tar tás nem ki zárt” szö veg, 28/A.  § (3) be kez dé sé ben
a „vá laszt” szö veg rész he lyé be a „vá laszt, to váb bá ak kor ta -
gad hat ja meg az ügy fél ál tal vá lasz tott új kap cso lat tar tá si
for ma al kal ma zá sát, ha az ügy fél vissza élés sze rû en kí ván ja
azt igény be ven ni” szö veg, 28/B.  § (4) be kez dé sé ben
az „ügy fél kö te les” szö veg rész he lyé be az „ügy fél ak kor kö -
te les” szö veg, 29.  § (11) be kez dé sé ben a „vég zés ben ér te sí -
ti” szö veg rész he lyé be az „ér te sí tést küld” szö veg, az „azt”
szö veg rész he lyé be az „an nak” szö veg, az „ügy fe let” szö -
veg rész he lyé be az „ügy fél nek” szö veg, 33.  § (1) be kez dé -
sé ben a „tel je sí té sé nek” szö veg rész he lyé be a „tel je sí té sé -
nek vagy vég zés meg ho za ta lá nak” szö veg, a „tel je sít se”
szö veg rész he lyé be a „tel je sít se vagy a vég zést meg hoz za”
szö veg, 33.  § (2) be kez dé sé ben az „a ha tá ro za tot vagy az el -
já rást meg szün te tõ vég zést so ron kí vül kell meg hoz ni” szö -
veg rész he lyé be az „az ügyet so ron kí vül kell el in téz ni” szö -
veg, 33.  § (5) be kez dé sé ben a „meg ér ke zé se nap ján” szö -
veg rész he lyé be a „meg ér ke zé sét kö ve tõ na pon” szö veg,
33/A.  § (1) be kez dé sé ben az „el sõ fo kú el já rás meg in dí tá sá -
ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fél ál tal” szö veg rész he -
lyé be az „ügy fél ál tal az el já rás le foly ta tá sá ért” szö veg,
33/A.  § (2) be kez dé sé ben a „költ ség ve tés nek fi ze ti meg”
szö veg rész he lyé be a „költ ség ve tés nek – az ál lam ház tar tá -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé tett szám la szám ra – fi ze ti
meg” szö veg, 33/A.  § (4) be kez dé sé ben a „kö te le zi” szö -
veg rész he lyé be a „kö te le zi, és er rõl a ké rel me zõ ügy fe let
ér te sí ti” szö veg, 38.  § (1) be kez dé sé ben a „vagy ha jog sza -
bály” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál tal ren de let ben
meg ha tá ro zott ügyek ben az in teg rált ügy fél szol gá la ti iro dá -
nál, vagy ha jog sza bály” szö veg, 38.  § (2) be kez dé sé ben
a „Tör vény vagy kor mány ren de let” szö veg rész he lyé be
a „Jog sza bály” szö veg, 38/A.  § (2) be kez dé sé ben a „meg ér -
ke zé se nap ján” szö veg rész he lyé be a „meg ér ke zé sét kö ve tõ
na pon” szö veg, 38/A.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „meg -
vizs gál ja” szö veg rész he lyé be az „a 37.  § (2) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en meg vizs gál ja” szö veg, 38/A.  § (3) be kez dés
c) pont já ban a „c) és g)” szö veg rész he lyé be a „c), d), f) és
g)” szö veg, 38/B.  § (1) be kez dé sé ben az „az el já ró” szö veg -
rész he lyé be az „a ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke -
zõ” szö veg, 38/C.  §-ában a „vagy az el já rás meg in dí tá sá ra

irá nyu ló ké rel met be nyúj tó ügy fél hoz zá já ru lá sa alap ján
tör vény ben meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be az „alap ján
tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott mó -
don er re fel jo go sí tott” szö veg, 41.  § (8) be kez dé sé ben
a „ha tó sá gi köz ve tí tõk köz igaz ga tá si hi va tal ál tal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vé nek a ha tó sá gi köz ve tí tõk rõl” szö veg, 42.  § 
(2) be kez dé sé ben az „el in té zés ben” szö veg rész he lyé be
az „el in té zé sé ben” szö veg, 50.  § (5) be kez dé sé ben a „be -
szer zé sét” szö veg rész he lyé be a „ki ké ré sét” szö veg, 59.  §
(5) be kez dé sé ben a „fel vi lá go sí tás sal” szö veg rész he lyé be
a „fel vi lá go sí tás sal vagy más mó don” szö veg, 64.  § (1) be -
kez dé sé ben az „el ren de li,” szö veg rész he lyé be az „el ren de li 
vagy – ha a ha tó ság tár gya lást tart – a tár gya lá son” szö veg,
70.  § (2) be kez dé sé ben az „ügy fél már” szö veg rész he lyé be
az „ügy fél szá má ra már” szö veg, a „meg is mert” szö veg rész
he lyé be az „a ha tó ság biz to sí tot ta, hogy meg is mer jen” szö -
veg, az „állt” szö veg rész he lyé be az „áll jon” szö veg, 72.  §
(1) be kez dés d) pont dc) al pont já ban az „ügy fél” szö veg rész 
he lyé be az „ügy fél vagy köz pon ti költ ség ve tés” szö veg,
73.  § (2) be kez dé sé ben a „do ku men tum ban” szö veg ré szek
he lyé be az „ok irat ban” szö veg, 73.  § (3) be kez dé sé ben
a „do ku men tum ba” szö veg ré szek he lyé be az „ok irat ba”
szö veg, 77.  § (2) be kez dé sé ben a „meg sze gi,” szö veg rész
he lyé be a „meg sze gi, tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban” szö veg, 85.  § (1) be kez dé sé ben az „eset ben” szö veg -
rész he lyé be az „eset ben és adat tar ta lom mal” szö veg, 94.  §
(1) be kez dés c) pont já ban a „meg ke re si az in téz ke dés re ha -
tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá got” szö veg rész he lyé be az „a
jegy zõ könyv jog sza bály sér tés re vo nat ko zó in for má ci ó kat
tar tal ma zó ré szé nek meg kül dé sé vel kez de mé nye zi a ha tás -
kör rel ren del ke zõ ha tó ság el já rá sát” szö veg, 94.  § (2) be -
kez dés b) pont já ban a „va gyon biz ton sá got” szö veg rész he -
lyé be a „nem zet biz ton sá got, a va gyon biz ton sá got” szö veg,
100.  § (2) be kez dé sé ben a „c)–e)” szö veg rész he lyé be a „c)
és e)” szö veg, 103.  § (3) be kez dé sé ben a „mó do sít hat ja”
szö veg rész he lyé be a „mó do sít ja” szö veg, 104.  § (2) be kez -
dé sé ben a „szak ha tó sá gi ál lás fog la lást” szö veg rész he lyé be
az „el já rás ban ki je lölt szak ha tó ság ál lás fog la lá sát” szö veg,
a „má sod fo kú szak ha tó sá got” szö veg rész he lyé be az „a má -
sod fo kú el já rás ban szak ha tó sá got” szö veg, 105.  § (7) be -
kez dé sé ben az „a dön tés meg ho za ta lát” szö veg rész he lyé be
az „az (1)–(3) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lát” szö -
veg, 106.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 107.  § (2) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,
109.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tó ság el le ni” szö veg rész he -
lyé be a „ha tó ság, kép vi se lõ-tes tü let ál tal ho zott ha tá ro zat
ese té ben a he lyi ön kor mány zat el le ni” szö veg, 109.  § (2) be -
kez dé sé ben a „ha a vég zést mi nisz ter, au to nóm ál lam igaz -
ga tá si szerv vagy kor mány hi va tal ve ze tõ je vagy – tör vény
vagy kor mány ren de let el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ha”
szö veg rész he lyé be a „– tör vény vagy kor mány ren de let el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – ha a vég zést” szö veg, 112.  §
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(3) be kez dé sé ben a „jo gát, jo gos ér de két vagy jo gi hely ze -
tét” szö veg rész he lyé be a „jo gát vagy jo gos ér de két” szö -
veg, 112.  § (6) be kez dé sé ben a „dön tés el len” szö veg rész
he lyé be a „dön tést kö zöl ni kell az zal, aki vel a jog erõs dön -
tést kö zöl ték, el le ne” szö veg, 115.  § (5) be kez dé sé ben
a „meg sem mi sí tett, meg vál toz ta tott dön tést ho zó ha tó ság -
nak ha tá ro zat ban kell in téz ked ni” szö veg rész he lyé be
a „fel ügye le ti el já rás ban in téz ked ni kell” szö veg, 115.  §
(6) be kez dé sé ben a „ha tá ro zat” szö veg rész he lyé be a „dön -
tés” szö veg, 126.  § (4) be kez dé sé ben a „kény szer cse lek mé -
nyek re” szö veg rész he lyé be a „kény szer cse lek mé nyek re,
va la mint az adós és a vég re haj tá si el já rás ban részt ve võ sze -
mé lyek ada ta i nak be szer zé sé re, el len õr zé sé re és ke ze lé sé -
re” szö veg, 129.  § (3) be kez dé sé ben a „vá lik jog erõs sé”
szö veg rész he lyé be a „vég re hajt ha tó vá vá lik” szö veg,
156.  § (2) be kez dé sé ben a „fel me rült költ ség” szö veg rész
he lyé be a „kö te le zett ség alap já ul szol gá ló jog sza bály sér tés
bi zo nyí tá sá val össze füg gés ben fel me rült költ ség” szö veg,
159.  § (2) be kez dé sé ben a „vi se lé se” szö veg rész he lyé be
az „elõ le ge zé se és vi se lé se” szö veg, 159.  § (5) be kez dé sé -
ben az „il le ték re vagy díj ra jo go sult, el já rás ban részt ve võ
ha tó sá gok kal” szö veg rész he lyé be az „el já rás ban részt ve võ 
azon ha tó sá gok kal, ame lyek el já rá sa il le ték- vagy díj fi ze té -
si kö te le zett ség alá esik” szö veg, 164.  § (3) be kez dé sé ben
az „ügy for gal mi sta tisz ti kát ké szít” szö veg rész he lyé be
a „ne gyed éven te ügy for gal mi sta tisz ti kát ké szít” szö veg,
az „ügy cso por ton ként” szö veg rész he lyé be az „ügy faj tán -
ként” szö veg, 164.  § (5) be kez dé sé ben a „szol gá la to kat irá -
nyí tó mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szol gá la tok irá nyí tá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a pol gá ri hír szer zé si te vé -
keny ség irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 165.  §
(1) be kez dé sé ben a „ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „ha tó -
ság és az in teg rált ügy fél szol gá la ti iro da” szö veg, a „te he ti”
szö veg rész he lyé be a „te szi” szö veg, 169.  § (1) be kez dé sé -
ben a „fel jo go sí tott ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „fel jo go -
sí tott ha tó ság, va la mint az in teg rált ügy fél szol gá la ti iro da”
szö veg, 171.  § (1) be kez dé sé ben az „a tör vény ha tály ba lé -
pé se” szö veg rész he lyé be a „– ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik – a ha tály ba lé pé sük” szö veg, 174.  § (2) be kez dé sé -
ben az „és a tár sa dal mi esély egyen lõ sé gért fe le lõs mi nisz -
ter rel” szö veg rész he lyé be az „ , a tár sa dal mi esély egyen lõ -
ség elõ moz dí tá sért fe le lõs mi nisz ter rel, va la mint az egyen lõ 
bá nás mód biz to sí tá sá ért és tár sa dal mi fel zár kó zá sért fe le lõs 
mi nisz ter rel” szöveg lép.

(2) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 16.  § (2) be -
kez dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen -
öt na pon” szö veg, 20.  § (2) be kez dé sé ben az „öt mun ka na -
pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 20.  §
(4) be kez dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „ti zen öt na pon” szö veg, 20.  § (5) be kez dé sé ben a „hu szon -
két mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „har minc na pon”
szö veg, 22.  § (2) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 23.  § (4) be kez dé sé ben
a „tíz mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon”
szö veg, 26.  § (4) be kez dé sé ben a „há rom mun ka na pon” szö -

veg rész he lyé be az „öt na pon” szö veg, 26.  § (5) be kez dé sé -
ben a „tíz mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na -
pon” szö veg, az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „nyolc na pon” szö veg, a „tíz mun ka nap pal” szö veg rész he -
lyé be a „ti zen öt nap pal” szö veg, a „há rom mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be az „öt na pon” szö veg, 28/B.  § (7) be kez dé -
sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na -
pon” szö veg, 28/C.  § (4) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon”
szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 29.  § (3) be kez -
dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc
na pon” szö veg, 29.  § (4) be kez dés b) pont já ban az „öt mun -
ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 29.  §
(9) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „nyolc na pon” szö veg, 30.  §-ában az „öt mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 33.  § (1) be kez dé -
sé ben a „hu szon két mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „har -
minc na pon” szö veg, az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé -
be a „nyolc na pon” szö veg, 33.  § (4) be kez dé sé ben a „negy -
ven öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „két hó na pon”
szö veg, 33.  § (7) be kez dé sé ben a „tíz mun ka nap pal” szö veg -
rész he lyé be a „ti zen öt nap pal” szö veg, 33.  § (8) be kez dé sé -
ben a „tíz mun ka nap” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt nap”
szö veg, a „tíz mun ka nap pal” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt
nap pal” szö veg, 33/A.  § (3) be kez dé sé ben az „öt mun ka na -
pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 36.  §
(2) be kez dé sé ben az „öt mun ka nap” szö veg rész he lyé be
a „nyolc nap” szö veg, 37.  § (3) be kez dé sé ben az „öt mun ka -
na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 37.  §
(4) be kez dé sé ben az „öt mun ka nap nál” szö veg rész he lyé be
a „nyolc nap nál” szö veg, 38/A.  § (1) be kez dé sé ben a „nyolc
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon” szö veg, 43.  § 
(1) be kez dé sé ben a „há rom mun ka na pon” szö veg rész he lyé -
be az „öt na pon” szö veg, az „öt mun ka na pon” szö veg rész he -
lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 44.  § (5) be kez dé sé ben
a „nyolc mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon”
szö veg, 45.  § (2) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 45.  § (3) be kez dé sé ben
az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon”
szö veg, a „tíz mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt
na pon” szö veg, 45.  § (4) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon”
szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, a „tíz mun ka na -
pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg, 45/A.  §
(3) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „nyolc na pon” szö veg, 45/A.  § (4) be kez dé sé ben az „öt
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,
46.  § (3) be kez dé sé ben az „öt mun ka nap pal” szö veg rész he -
lyé be a „nyolc nap pal” szö veg, 48.  § (2) be kez dé sé ben az „öt
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,
49.  § (1) be kez dé sé ben a „há rom mun ka nap pal” szö veg rész
he lyé be az „öt nap pal” szö veg, 49.  § (3) be kez dé sé ben a „há -
rom mun ka nap pal” szö veg rész he lyé be az „öt nap pal” szö -
veg, 50/C.  § (2) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 50/D.  § (3) be kez dé sé -
ben a „há rom mun ka na pon” szö veg rész he lyé be az „öt na -
pon” szö veg, 56.  § (3) be kez dé sé ben a „tíz mun ka nap pal”
szö veg rész he lyé be a „ti zen öt nap pal” szö veg, 57/B.  § (5) be -
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kez dé sé ben a „há rom mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
az „öt na pon” szö veg, 63.  § (2) be kez dé sé ben az „öt mun ka -
nap pal” szö veg rész he lyé be a „há rom nap pal” szö veg, 66.  §
(4) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „nyolc na pon” szö veg, 69/A.  § (2) be kez dé sé ben az „öt
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na pon” szö veg,
70.  § (1) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg ré szek
he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 72.  § (6) be kez dé sé ben
az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon” szö -
veg, 78.  § (6) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész
he lyé be a „tíz na pon” szö veg, 78.  § (7) be kez dé sé ben az „öt
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon” szö veg, 78.  § 
(8) be kez dé sé ben a „há rom mun ka na pon” szö veg rész he lyé -
be az „öt na pon” szö veg, 78.  § (9) be kez dé sé ben az „öt mun -
ka na pon” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon” szö veg, 79.  §
(3) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „tíz na pon” szö veg, 79.  § (4) be kez dé sé ben a „tíz mun ka na -
pon” szö veg ré szek he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg, 83.  §
(3) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „tíz na pon” szö veg, 92.  § (4) be kez dé sé ben az „öt mun ka -
na pon” szö veg rész he lyé be a „tíz na pon” szö veg, 92.  §
(5) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „tíz na pon” szö veg, 94.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „ti -
zen öt mun ka na pos” szö veg rész he lyé be a „húsz na pos” szö -
veg, 94.  § (5) be kez dé sé ben a „hu szon két mun ka na pon” szö -
veg rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg, 99.  § (1) be kez -
dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt
na pon” szö veg, 102.  § (4) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” 
szö veg ré szek he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 102.  § (7) be -
kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be
a „nyolc na pon” szö veg, 112.  § (1) be kez dé sé ben a „tíz mun -
ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,
117.  § (3) be kez dé sé ben a „hu szon két mun ka na pon” szö veg -
rész he lyé be a „har minc na pon” szö veg, 129.  § (1) be kez dé -
sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „nyolc na -
pon” szö veg, 129.  § (3) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon”
szö veg ré szek he lyé be a „nyolc na pon” szö veg, 146.  § (5) be -
kez dé sé ben a „tíz mun ka na pon” szö veg ré szek he lyé be a „ti -
zen öt na pon” szö veg, 147.  § (2) be kez dé sé ben a „tíz mun ka -
na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg, 152.  §
(2) be kez dé sé ben az „öt mun ka na pon” szö veg ré szek he lyé be 
a „nyolc na pon” szö veg, 152.  § (3) be kez dé sé ben a „tíz mun -
ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö veg,
156.  § (4) be kez dé sé ben a „nyolc mun ka na pon” szö veg rész
he lyé be a „tíz na pon” szö veg, 158.  § (2) be kez dé sé ben a „tíz
mun ka na pon” szö veg rész he lyé be a „ti zen öt na pon” szö -
veg lép.

88.  §

Ha tá lyát vesz ti a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 
6.  § (3) be kez dé se, 10.  § (1) be kez dé sé ben az „– ide ért ve
a jo gi sze mély, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet meg bí zá sá ból el já ró ter mé sze tes sze mélyt is –”

szö veg rész, 13.  § (1) be kez dés b) pont ja, 13.  § (4) be kez dé -
sé ben az „ál ta lá nos ha tá lyú, köz vet le nül al kal ma zan dó kö -
te le zõ jo gi ak tu sá nak, va la mint az Eu ró pai Unió egyéb”
szö veg rész, 14.  § (1) be kez dé se, 14.  § (2) be kez dés
a)–h) pont ja, 28/B.  § (2) be kez dé se, 28/C.  § (2) be kez dé se,
33.  § (3) be kez dés i) pont ja, 33/A.  § (2) be kez dé sé ben
az „el sõ fo kú” szö veg rész, 33/A.  § (3) be kez dé sé ben az „el -
sõ fo kú el já rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké rel met be nyúj tó”
szö veg rész, 33/B.  § (2) be kez dé se, 38/B.  § (2) be kez dé se,
42.  § (2) be kez dé sé ben a „ , to váb bá az, aki az ügy ben ta nú -
val lo mást tett, il let ve ha tó sá gi köz ve tí tõ ként, az ügy fél kép -
vi se lõ je ként, ha tó sá gi ta nú ként vagy szak ér tõ ként járt el”
szö veg rész, 45/A.  § (4) be kez dé sé ben az „ , és meg szün te ti
a szak ha tó sá gi el já rást” szö veg rész, 65.  § (4) be kez dé sé ben
a „ , de az ügy in té zé si ha tár idõ ilyen eset ben is azon a na pon
kez dõ dik, amely na pon a be ad vány vagy a meg ke re sés
meg ér ke zik a ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ ha -
tó ság hoz” szö veg rész, 69.  § (1) be kez dés a) pont já ban
az „az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig” szö veg rész, 75.  § (2) be -
kez dé se, 82.  § (4) be kez dé se, 98.  § (3) be kez dés f) pont ja,
100.  § (1) be kez dés d) pont ja, 117.  § (5) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si” szö veg ré szek, 165.  § (3) be kez dé se.

89.  §

(1) Nem lép ha tály ba a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 28/D.  §-át meg elõ zõ al cím, va la mint
28/D.  §-a.

(2) Nem lép ha tály ba a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi CXI. tör vény
130.  § (2) be kez dé se, 133.  §-a és 134.  §-a.

59. A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló
2005. évi XVIII. tör vény mó do sí tá sa

90.  §

A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény
57/B.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal hoz”
szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vény es sé -
gi el len õr zé sé ért fe le lõs szerv hez” szö veg lép.

60. Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény mó do sí tá sa

91.  §

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló
2005. évi XC. tör vény 3.  § (1) be kez dés c) pont já ban
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö -
veg, mel lék let II. pont 2. al pont já ban a „köz igaz ga tá si hi -
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va ta lok” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás -
kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

61. A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl
és az ál la mi kár eny hí tés rõl  szóló

2005. évi CXXXV. tör vény mó do sí tá sa

92.  §

A bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az ál la -
mi kár eny hí tés rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény 46.  §
(2) be kez dé sé ben az „a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter” szö -
veg rész he lyé be az „az ál do zat se gí té sért fe le lõs mi nisz ter” 
szö veg lép.

62. A vas úti köz le ke dés rõl  szóló
2005. évi CLXXXIII. tör vény mó do sí tá sa

93.  §

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény 45.  § (4) és (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

63. A ki sa já tí tás ról  szóló 2007. évi
CXXIII. tör vény mó do sí tá sa

94.  §

A ki sa já tí tás ról  szóló 2007. évi CXXIII. tör vény 41.  §-a
a kö vet ke zõ (3a) be kez dés sel egé szül ki:

„(3a) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a ki sa já tí tá si 
ha tó sá got ren de let ben je löl je ki.”

95.  §

A ki sa já tí tás ról  szóló 2007. évi CXXIII. tör vény 3.  §
(1) be kez dés d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „ki sa já tí tá si ha tó ság” szö veg, 22.  § (2) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg ré szek he lyé be
a „ki sa já tí tá si ha tó ság” szö veg, 24.  § (3) és (7) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „ki sa já -
tí tá si ha tó ság” szö veg, 24.  § (6) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „ki sa já tí tá si ha tó sá -
got” szö veg, 24/A.  §-ában, 25.  § (1)–(3) és (5) be kez dé sé -
ben, 27.  § (1) be kez dé sé ben, 28.  § (1) és (2) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „ki sa já tí tá si
ha tó ság” szö veg, 29.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si
hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „ki sa já tí tá si ha tó ság nak”
szö veg, 29.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg ré szek he lyé be a „ki sa já tí tá si ha tó ság” szö veg, 29.  §
(3) és (4) be kez dé sé ben, 31.  §-ában, 32.  § (3) be kez dé sé ben, 

34.  § (3) és (7) be kez dé sé ben, 36.  § (2) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „ki sa já tí tá si
ha tó ság” szö veg, 38.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si
hi va tal tól” szö veg rész he lyé be a „ki sa já tí tá si ha tó ság tól”
szö veg, 38.  § (3) be kez dé sé ben, 39.  § (2), (4) és (5) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „ki -
sa já tí tá si ha tó ság” szö veg, 39.  § (2) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „ki sa já tí tá si
ha tó ság nak” szö veg lép.

64. Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si
cso por to su lás ról  szóló

2007. évi XCIX. tör vény mó do sí tá sa

96.  §

(1) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 1.  § (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Ren de let 3. cikk (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
Ma gyar or szág te kin te té ben a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) 22.  §
(1) be kez dé sé nek a)–j) pont ja sze rin ti szer ve ze te ket kell ér te -
ni (ma gyar jog sze rin ti ta gok). Az eu ró pai te rü le ti tár su lás ban 
a Kbt. 22.  § (1) be kez dé sé nek a)–j) pont ja sze rin ti szerv ak -
kor ve het részt, ha jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zik.”

(2) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A Ren de let 4. cik ké nek (3) és (6) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott jó vá ha gyás ról a Kor mány ál tal ren de let ben
ki je lölt szerv (a to váb bi ak ban: Ha tó ság) dönt.

(2) A jó vá ha gyás ak kor ta gad ha tó meg, ha

a) az eu ró pai te rü le ti tár su lás te vé keny sé ge vagy a ké -
rel me zõ eu ró pai te rü le ti tár su lás ban tör té nõ rész vé te le jog -
sza bály ba üt kö zik,

b) az ál lam ki vé te lé vel a Kbt. 22.  § (1) be kez dés a) és
b) pont ja sze rin ti ké rel me zõ nem ren del ke zik hoz zá já ru -
lás sal ar ra vo nat ko zó an, hogy az egyez mény- és az alap -
sza bály-ja vas lat sze rin ti eu ró pai te rü le ti tár su lás ban tag -
ként részt ve het,

c) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv, a he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv vagy
a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ké -
rel me zõ nem ren del ke zik a kép vi se lõ-tes tü let vagy köz -
gyû lés hoz zá já ru lá sá val ar ra vo nat ko zó an, hogy az egyez -
mény- és az alap sza bály-ja vas lat sze rin ti eu ró pai te rü le ti
tár su lás ban tag ként részt ve het, vagy

d) a he lyi vagy ki sebb sé gi ön kor mány zat ké rel me zõ
nem ren del ke zik az eu ró pai te rü le ti tár su lás ban  való rész -
vé tel rõl  szóló kép vi se lõ-tes tü le ti, köz gyû lé si dön tés sel.

(3) A Ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha gyás sal
ren del ke zõ szer ve ze tek ada ta i ról nyil ván tar tást ve zet.
A nyil ván tar tás ban az aláb bi ada tok sze re pel nek:
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a) a jó vá ha gyás sal ren del ke zõ ké rel me zõ ne ve, szék he -
lye,

b) az eu ró pai te rü le ti tár su lás ne ve, szék he lye,

c) az eu ró pai te rü le ti tár su lás cél ki tû zé se és fel ada tai,

d) a jó vá ha gyás meg adá sá ról ren del ke zõ ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ja.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás fenn ál ló, il let -
ve tö rölt ada tai, va la mint az alap sza bály- és az egyez -
mény ja vas lat köz ér dek bõl nyil vá no sak, azo kat a Ha tó ság
az in ter ne ten bár ki szá má ra kor lá to zás nél kül meg is mer he -
tõ mó don köz zé te szi.”

(3) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 6.  § (3) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A nyil ván tar tás fenn ál ló, il let ve tö rölt ada tai, va la -
mint az alap sza bály és az egyez mény nyil vá no sak, azo kat
a Fõ vá ro si Bí ró ság az in ter ne ten bár ki szá má ra kor lá to zás
nél kül meg is mer he tõ mó don köz zé te szi.”

(4) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 7.  § (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az eu ró pai te rü le ti tár su lás az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint a tér ség ver seny ké pes sé gét elõ moz dí -
tó vál lal ko zá si te vé keny sé get vé gez het, amennyi ben az az
eu ró pai te rü le ti tár su lás cél ját nem ve szé lyez te ti.”

(5) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 14.  § (4) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vég el szá mo lás le foly ta tá sá ra a cég nyil vá nos ság -
ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
2006. évi V. tör vény (a to váb bi ak ban: Ctv.) VIII. fe je ze té -
nek a vég el szá mo lás ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé se it
kell meg fe le lõ en al kal maz ni. Az eu ró pai te rü le ti tár su lás
vég el szá mo lá sa ese tén a Ctv. sze rin ti vál to zás be jegy zé si
(tör lé si) el já rás alatt az 5.  § (12) be kez dé se sze rin ti be je -
len tést kell ér te ni. A cég bí ró ság fel ada ta it a Fõ vá ro si Bí ró -
ság lát ja el nem elekt ro ni kus el já rás ke re té ben, és az el já -
rás sal össze füg gõ va la mennyi köz zé té te li kö te le zett ség
a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los
Ér te sí tõ ben teljesítendõ.”

(6) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 15.  § (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha

a) az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi til tás el le né re az eu -
ró pai te rü le ti tár su lás nem hagy fel a jog el le nes te vé keny -
sé gé vel, vagy

b) a 4.  § sze rin ti jó vá ha gyás fel té te lei egyéb ként már
nem áll nak fenn,

a Fõ vá ro si Bí ró ság – az (1) be kez dés sze rin ti ha tó ság,
a Ha tó ság, az ügyész vagy a 4.  § (2) be kez dés b)–d) pont ja
sze rin ti dön tést ho zó szerv ké rel mé re – nem pe res el já rás -
ban el ren de li a ma gyar jog sze rin ti tag ki lé pé sét az eu ró pai
te rü le ti tár su lás ból.”

(7) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény a 19.  §-át kö ve tõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel és 19/A.  §-sal egé szül ki:

„Fel ha tal ma zás
19/A.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a jó vá -

ha gyá si el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ szer -
vet vagy szer ve ket ren de let ben je löl je ki.

(2) Fel ha tal ma zást kap a köz igaz ga tás-fej lesz té sért fe le -
lõs mi nisz ter, hogy a 4.  § sze rin ti jó vá ha gyá si el já rás rész -
le tes el já rá si sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.”

(8) Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról 
 szóló 2007. évi XCIX. tör vény 21.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„21.  § A jó vá ha gyá si el já rás ban a ké re lem be nyúj tá sa -
kor ha tá lyos ha tás kö ri és el já rá si sza bá lyo kat kell al kal -
maz ni.”

97.  §

Az eu ró pai te rü le ti együtt mû kö dé si cso por to su lás ról  szóló 
2007. évi XCIX. tör vény 1.  § (1) be kez dé sé ben a „to váb bi ak -
ban: cso por to su lás” szö veg rész he lyé be a „to váb bi ak ban: eu -
ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 1.  § (2) be kez dé sé ben a „cso -
por to su lás ban” szö veg rész he lyé be az „eu ró pai te rü le ti tár su -
lás ban” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben a „Cso por to su lás” szö -
veg rész he lyé be az „Eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 2.  §
(2) be kez dés a) és b) pont já ban a „cso por to su lás ban” szö veg -
rész he lyé be az „eu ró pai te rü le ti tár su lás ban” szö veg, 2.  §
(3) be kez dé sé ben az „A cso por to su lás ban” szö veg rész he lyé -
be az „Az eu ró pai te rü le ti tár su lás ban” szö veg, II. Fe je ze te cí -
mé ben az „A CSO POR TO SU LÁS” szö veg rész he lyé be
az „AZ EU RÓ PAI TE RÜ LE TI TÁR SU LÁS” szö veg,
3.  §-ában az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az
eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, az „a cso por to su lás” szö -
veg rész he lyé be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 5.  §
(1) be kez dé sé ben az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be
az „Az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé -
ben az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai
te rü le ti tár su lás” szö veg, 5.  § (11) be kez dé sé ben az „A cso -
por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai te rü le ti tár su -
lás” szö veg, 6.  § (1) be kez dé sé ben az „a cso por to su lás” szö -
veg rész he lyé be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 6.  §
(2) be kez dé sé ben az „a cso por to su lás” szö veg rész he lyé be
az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 6.  § (2) be kez dés a),
c)–e) és g)–j) pont já ban az „a cso por to su lás” szö veg rész he -
lyé be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 6.  § (2) be kez -
dés b) pont já ban az „a cso por to su lás ban” szö veg rész he lyé be 
az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás ban” szö veg, III. Fe je ze te cí -
mé ben az „A CSO POR TO SU LÁS” szö veg rész he lyé be
az „AZ EU RÓ PAI TE RÜ LE TI TÁR SU LÁS” szö veg, 7.  §
(1) be kez dé sé ben az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be
az „Az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 8.  § (1) be kez dé sé -
ben az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai
te rü le ti tár su lás” szö veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben az „A cso por -
to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai te rü le ti tár su lás”
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szö veg, 9.  §-ában az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be
az „Az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 10.  § (1) be kez dé sé -
ben az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai
te rü le ti tár su lás” szö veg, az „a cso por to su lás” szö veg rész he -
lyé be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 10.  § (2) be kez -
dés a) és b) pont já ban az „a cso por to su lás” szö veg rész he lyé -
be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 10.  § (3) be kez dé -
sé ben az „a cso por to su lás” szö veg ré szek he lyé be az „az
euró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 11.  § (2) be kez dé sé ben
az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai te -
rü le ti tár su lás” szö veg, 12.  §-ában a „cso por to su lás ban” szö -
veg rész he lyé be az „eu ró pai te rü le ti tár su lás ban” szö veg,
13.  §-ában az „a cso por to su lás” szö veg ré szek he lyé be az „az
eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, V. Fe je ze te cí mé ben
az „A CSO POR TO SU LÁS” szö veg rész he lyé be az „AZ
EURÓ PAI TE RÜ LE TI TÁR SU LÁS” szö veg, 14.  § (1) be -
kez dé sé ben az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az
eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 14.  § (2) be kez dé sé ben
az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai te -
rü le ti tár su lás” szö veg, 14.  § (3) be kez dés a) és c) pont já ban
az „a cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „az eu ró pai te rü -
le ti tár su lás” szö veg, 14.  § (3) be kez dés b) pont já ban az „a
cso por to su lás nak” szö veg rész he lyé be az „az eu ró pai te rü le ti
tár su lás nak” szö veg, 14.  § (5) be kez dé sé ben az „A cso por to -
su lás” szö veg rész he lyé be az „Az eu ró pai te rü le ti tár su lás”
szö veg, 15.  § (1) be kez dé sé ben az „a cso por to su lás” szö veg -
rész he lyé be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 15.  §
(3) be kez dé sé ben a „cso por to su lás” szö veg rész he lyé be
az „eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 15.  § (4) be kez dé sé ben
az „a cso por to su lást” szö veg rész he lyé be az „az eu ró pai te rü -
le ti tár su lást” szö veg, 16.  §-ában az „a cso por to su lás” szö -
veg rész he lyé be az „az eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg,
17.  §-ában az „A cso por to su lás” szö veg rész he lyé be az „Az
eu ró pai te rü le ti tár su lás” szö veg, 19.  § (1) be kez dé sé ben
a „II.” szö veg rész he lyé be az „5.  §-ában, 6.  §-ában” szö -
veg lép.

65. A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai

és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi XLIII. tör vény mó do sí tá sa

98.  §

Ha tá lyát vesz ti a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2010. évi XLIII. tör vény 85.  §-a.

66. A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi LVIII. tör vény mó do sí tá sa

99.  §

(1) A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § A 6/A.  § ha tá lya – az ott meg ha tá ro zot tak sze -
rint – ki ter jed a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló tör -
vény ha tá lya alá tar to zó mun kál ta tó ra és köz al kal ma zott ra, 
ha a mun kál ta tó egé sze vagy egy ré sze jog sza bály ren del -
ke zé se foly tán e tör vény ha tá lya alá ke rül.”

(2) A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) A mun kál ta tó sze mé lyé ben a jog sza bály
ren del ke zé se foly tán be kö vet ke zõ olyan vál to zás ese tén,
ha a mun kál ta tó egé sze vagy egy ré sze (szer ve ze ti egy sé -
ge, anya gi és nem anya gi erõ for rá sa i nak vagy fel adat- és
ha tás kö ré nek meg ha tá ro zott cso port ja) az e tör vény ha tá -
lya alá tar to zó mun kál ta tó hoz ke rül, a mun kál ta tó érin tett 
szer ve ze te, il let ve te vé keny sé ge ke re té ben fog lal koz ta -
tott köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nya – a (3),
(4) és a (9) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a jog ál lás vál -
to zás idõ pont já ban kor mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá
ala kul át.

(2) A jog vi szony át ala ku lá sá ról az érin tet te ket az át ve võ 
mun kál ta tó az át ala ku lást kö ve tõ har minc na pon be lül tá -
jé koz tat ja.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem ala kul
át a köz al kal ma zott jog vi szo nya, ha az át ve võ mun kál ta tó
e tör vény ren del ke zé sei alap ján nem lé te sít het kor mány -
tiszt vi se lõi jog vi szonyt az át adás sal érin tett köz al kal ma -
zot tal, eb ben az eset ben a köz al kal ma zot ti jog vi szony
a tör vény ere jé nél fog va az át adás idõ pont já ban meg szû -
nik. A jog vi szony meg szû né sé rõl a köz al kal ma zot tat az át -
adás nap já val írás ban ér te sí te ni kell. A jog vi szony meg -
szû né se ese tén a köz al kal ma zott szá má ra a köz al kal ma zot -
tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Kjt.) 37.  § (2) és (4)–(7) be kez dés al kal ma zá sá val 
meg ál la pí tott vég ki elé gí tést – ha tá ro zott ide jû jog vi szony
ese tén a Kjt. 27.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott át lag -
ke re se tet – kell megfizetni.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fe le lõ en al -
kal maz ni, ha az át adás sal érin tett köz al kal ma zot tal szem -
ben e tör vény alap ján össze fér he tet len ség áll fenn, ki vé ve,
ha az össze fér he tet len sé get ki vál tó ok meg szün tet he tõ, és
en nek ér de ké ben a köz al kal ma zott a jog vi szony át ala ku lá -
sát meg elõ zõ en in téz ke dik, és ezt iga zol ja.

(5) A jog vi szony kor mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá tör -
té nõ át ala ku lá sát kö ve tõ negy ven öt na pon be lül a köz al -
kal ma zot tat a kor mány tiszt vi se lõi jog vi szony ra vo nat ko zó 
sza bá lyok sze rint be kell so rol ni, és il let mé nyét meg kell
ál la pí ta ni.

(6) Ha tá ro zat lan idõ tar ta mú köz al kal ma zot ti jog vi -
szony – el té rõ tör vé nyi ren del ke zés hi á nyá ban – ha tá ro zat -
lan idõ tar ta mú kor mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá ala kul át. 
Tel jes mun ka idõ ben tör té nõ fog lal koz ta tás ese tén a jog vi -
szony tel jes mun ka idõs kor mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá
ala kul át.

(7) Az át ala kult jog vi szony ese tén a köz al kal ma zott nak
az át ala ku lás sal érin tett Kjt. ha tá lya alá tar to zó mun kál ta -
tó nál köz al kal ma zot ti jog vi szony ként el is mert ide jét úgy
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kell te kin te ni, mint ha azt az át ve võ mun kál ta tó nál töl töt te
vol na el.

(8) A köz al kal ma zot ti jog vi szony ban ál ló ve ze tõ jog vi -
szo nyá nak át ala ku lá sát kö ve tõ en – a kor mány tiszt vi se lõi
jog vi szony ra vo nat ko zó sza bály fi gye lem be vé te lé vel –
kell a ve ze tõi mun ka kör szint jét és meg ne ve zé sét meg ál la -
pí ta ni.

(9) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a köz al kal ma zot ti jog vi -
szony mun ka jog vi szonnyá ala kul át, ha a köz al kal ma zott
a mun ka kö ré re te kin tet tel e tör vény sza bá lyai sze rint
az e tör vény ha tá lya alá ta ro zó mun kál ta tó val nem kor -
mány tiszt vi se lõi jog vi szony ban, ha nem mun ka jog vi -
szony ban áll hat. Eb ben az eset ben a köz al kal ma zott át ala -
ku lás utá ni mun ka bé re (sze mé lyi alap bé ré nek, bér pót lé ka -
i nak és egyéb bér ele me i nek együt tes össze ge) az át ala ku -
lást meg elõ zõ en irány adó il let mé nyé nek és a jog sza bály
alap ján já ró il let mény pót lé ka i nak együt tes össze ge, ki vé -
ve, ha va la mely köz al kal ma zot ti il let mény pót lék meg ál la -
pí tá sá nak alap já ul szol gá ló kö rül mény a mun ka vi szony -
ban már nem áll fenn. A sze mé lyi alap bér be a köz al kal ma -
zot ti il let mény pót lé kok be épít he tõ ek. Az il let mény rõl  való 
tá jé koz ta tást a jog vi szony át ala ku lá sát kö ve tõ 60 na pon
be lül meg kell ad ni. E be kez dés al kal ma zá sa so rán meg fe -
le lõ en al kal maz ni kell a (2) és (3) be kez dést, to váb bá
a (6)–(8) be kez dést.

(10) Ha a jog vi szony át ala ku lá sa idõ pont já ban mun ka -
ügyi per fe gyel mi el bo csá tás te kin te té ben fo lyik, a mun ka -
vál la lói ke re set el bí rá lá sá nál

a) a rend kí vü li fel mon dás sza bá lya it kell meg fe le lõ en
al kal maz ni, ha a köz al kal ma zott jog vi szo nya mun ka jog vi -
szonnyá,

b) a hi va tal vesz tés fe gyel mi bün te tés sza bá lya it kell
meg fe le lõ en al kal maz ni, ha a köz al kal ma zott jog vi szo nya
kor mány tiszt vi se lõi jog vi szonnyá
ala kul át.”

(3) A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
2010. évi LVIII. tör vény 12.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) A tar tós kül szol gá lat idõ tar ta má ra – a (4) be kez dés -
ben fog lal tak tól el té rõ en – ve ze tõi ki ne ve zés ha tá ro zott
idõ re is ad ha tó.”

100.  §

A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény 19.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zé sek lép nek:

„19.  § (1) A Mi nisz ter el nök sé gen, a mi nisz té ri u mok -
ban, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal nál, a költ ség ve -
té si fe je ze tet irá nyí tó szer vek nél – a Köz pon ti Sta tisz ti -
kai Hi va tal te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé te lé vel –,
az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nál és a Vám- és 
Pénz ügy õr ség nél – a te rü le ti szer vei ki vé te lé vel –, a Ma -
gyar Ál lam kincs tár nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei
ki vé te lé vel –, a Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt ál -

lam igaz ga tá si szerv nél, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá -
si Hi va tal Köz pont já nál, a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ
Szer ve zet nél, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi -
va tal nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé te lé vel –,
az Igaz ság ügyi Hi va tal nál – a te rü le ti szer vei ki vé te lé -
vel –, a Nem ze ti Nyo mo zó Iro dá nál, to váb bá jog sza bály
ál tal or szá gos ha tás kö rû szerv nek nyil vá ní tott, a Kor -
mány köz vet len fel ügye le te alatt ál ló, il let ve a Kor mány 
ál tal irá nyí tott köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél, va la -
mint – a bel sõ igaz ga tá si szer vei ki vé te lé vel – az Or szá -
gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nál és az Or szá gos 
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nál, to váb bá a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség nél az il let mény ki egé szí tés mér té ke
a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû kor mány tiszt vi se lõ ese -
té ben az alap il let mé nyé nek 50%-a, kö zép is ko lai vég -
zett sé gû kor mány tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé -
nyé nek 15%-a.

(2) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv nél, az Igaz ság ügyi Hi va tal te rü le ti szer ve -
i nél, a rend õrség, a bün te tés-vég re haj tás és a ka taszt ró fa -
vé de lem szer ve ze te i nél, va la mint a köz igaz ga tá si hi va tal -
nál az il let mény ki egé szí tés mér té ke a fel sõ fo kú is ko lai
vég zett sé gû kor mány tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé -
nyé nek 35%-a, kö zép is ko lai vég zett sé gû kor mány tiszt vi -
se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek 15%-a.”

101.  §

A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény az 58.  §-t kö ve tõ en az aláb bi VI/A. Fe je zet -
tel egé szül ki:

„VI/A. FEJEZET

PÁRTFOGÓ FELÜGYELÕK

„58/A.  § (1) A párt fo gó fel ügye lõ párt fo gó fel ügye lõi
vé le ményt, kör nye zet ta nul mányt ké szít, bün te tõ ügy ben
köz ve tí tõi el já rást foly tat le, szer ve zi és el len õr zi a köz ér -
de kû mun ka vég re haj tá sát, az egyé ni párt fo gó fel ügye lõi
terv sze rint vég re hajt ja a párt fo gó fel ügye le tet, párt fo gói
te vé keny sé get lát el a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben,
vég zi az utó gon do zást, va la mint el lát ja a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott más fel ada ta it.

(2) A párt fo gó fel ügye lõ ként kor mány tiszt vi se lõi jog vi -
szonyt lé te sí te ni szán dé ko zó sze mé lyek ese té ben a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény
12/A.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ket nem le het al kal maz ni.

(3) Párt fo gó fel ügye lõ nek nem le het ki ne vez ni, aki

a) bün te tett elõ éle tû,

b) aki bün tet len elõ éle tû, de a bí ró ság bûn cse lek mény
el kö ve té se  miatt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét jog erõs íté let ben
meg ál la pí tot ta,

ba) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, öt évi
vagy azt meg ha la dó vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés bün -
te tés ese tén a men te sí tés be áll tá tól szá mí tott ti zen két évig,
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bb) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, öt évet
el nem érõ vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés ese tén a men -
te sí tés be áll tá tól szá mí tott tíz évig,

bc) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, vég re -
haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ese tén a men -
te sí tés be áll tá tól szá mí tott nyolc évig,

bd) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott köz ér de -
kû mun ka vagy pénz bün te tés ese tén a men te sí tés be áll tá tól 
szá mí tott öt évig,

be) szán dé kos bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, vég re -
haj tá sá ban fel füg gesz tett pénz bün te tés ese tén a men te sí tés 
be áll tá tól szá mí tott há rom évig,

bf) gon dat lan bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, vég re -
haj tan dó sza bad ság vesz tés bün te tés ese tén a men te sí tés
be áll tá tól szá mí tott nyolc évig,

bg) gon dat lan bûn cse lek mény  miatt ki sza bott, vég re -
haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ese tén a men -
te sí tés be áll tá tól szá mí tott öt évig,

bh) gon dat lan bûn cse lek mény  miatt ki sza bott köz ér de kû 
mun ka ese tén a men te sí tés be áll tá tól szá mí tott há rom évig,

c) aki vel szem ben a bí ró ság kény szer gyógy ke ze lést al -
kal ma zott, a kény szer gyógy ke ze lést meg szün te tõ vég zés
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom évig,

d) aki vel szem ben a bí ró ság pró bá ra bo csá tást al kal ma -
zott, a pró ba idõ, an nak meg hosszab bí tá sa ese tén a meg -
hosszab bí tott pró ba idõ el tel té tõl szá mí tott há rom évig, vagy

e) aki vel szem ben bün te tõ el já rás – ide nem ért ve a ma -
gán vá das vagy pót ma gán vád ló vád in dít vá nya alap ján in -
dult el já rást – van fo lya mat ban, a bün te tõ el já rás jog erõs
be fe je zé sé ig,

f) aki a kor mány tiszt vi se lõi jog vi szony alap ján vég zett
te vé keny ség foly ta tá sát ki zá ró fog lal ko zás tól el til tás ha tá -
lya alatt áll.

(4) A párt fo gó fel ügye lõ ként kor mány tiszt vi se lõi jog vi -
szonyt lé te sí te ni szán dé ko zó sze mély ha tó sá gi bi zo nyít -
vánnyal iga zol ja, hogy a (3) be kez dés ben fog lalt ki zá ró
fel té te lek nem áll nak fenn ve le szem ben.

(5) In do kolt eset ben a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja
írás ban fel szó lít hat ja a párt fo gó fel ügye lõt, hogy a fel hí -
vás tól szá mí tott ti zen öt mun ka na pon be lül – ha e ha tár idõn 
be lül ment he tõ ok  miatt nem le het sé ges, an nak meg szû né -
sét kö ve tõ en ha la dék ta la nul – ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal
iga zol ja, hogy a (3) be kez dés ben fog lalt ki zá ró fel té te lek
nem áll nak fenn ve le szem ben.

(6) Ha a párt fo gó fel ügye lõ iga zol ja, hogy a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki zá ró fel té te lek nem áll nak fenn
ve le szem ben, a köz igaz ga tá si szerv a bûn ügyi nyil ván tar -
tó szerv ál tal az iga zo lás cél já ból ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo -
nyít vány ki adá sa irán ti el já rá sért meg fi ze tett igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jat a párt fo gó fel ügye lõ ré szé re meg té rí ti.

(7) A köz igaz ga tá si szerv a fog lal koz ta tást ki zá ró és
a (3) be kez dés alap ján vizs gá lan dó ok fenn ál lá sá nak meg -
ál la pí tá sa cél já ból ke ze li

a) a párt fo gó fel ügye lõ ként kor mány tiszt vi se lõi jog vi -
szonyt lé te sí te ni szán dé ko zó sze mély,

b) a párt fo gó fel ügye lõ

azon sze mé lyes ada ta it, ame lye ket a bûn ügyi nyil ván tar tó
szerv ál tal a ki zá ró ok fenn ál lá sá nak meg ál la pí tá sa cél já -
ból ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány tar tal maz.

(8) A (3)–(6) be kez dés ben fog lal tak alap ján meg is mert
sze mé lyes ada to kat a köz igaz ga tá si szerv a kor mány tiszt -
vi se lõi jog vi szony lé te sí té sé rõl meg ho zott dön tés idõ pont -
já ig vagy – kor mány tiszt vi se lõi jog vi szony lé te sí té se és
fenn ál lá sa ese tén – a kor mány tiszt vi se lõi jog vi szony meg -
szû né sé ig (meg szün te té sé ig) kezeli.

(9) A párt fo gó fel ügye lõk ké pe sí té si kö ve tel mé nye it kü -
lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(10) A párt fo gó fel ügye lõi, jo gi se gít ség nyúj tó és ál do -
zat se gí tõ szol gá lat ként, va la mint kár pót lá si ha tó ság ként
ki je lölt szerv nél mû kö dõ párt fo gó fel ügye lõ, kor mány -
tiszt vi se lõ vagy kor mány za ti ügy ke ze lõ a ki ne ve zés tõl
szá mí tott két éven be lül az igaz ság szol gál ta tá si is me re tek -
rõl is szá mot adó ügy vi te li vizs gát tesz. A kü lön jog sza -
bály meg ha tá ro zott is ko lai vég zett sé gû tiszt vi se lõ ré szé re
a vizs ga alól rész ben vagy egész ben fel men tést adhat.

(11) A mun kál ta tó a mun ka kör re elõ írt ügy vi te li vizs ga
meg szer zé sé nek fel té te le alól ki vé te le sen in do kolt eset ben 
– leg fel jebb 3 év re – ha lasz tást en ge dé lyez het.”

102.  §

A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény 64.  §-a az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy

a) a párt fo gó fel ügye lõi, jo gi se gít ség nyúj tá si, ál do zat -
se gí té si és kár pót lá si fel ada to kat el lá tó szer vek dol go zó i -
nak iga zol vá nyá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

b) a párt fo gó fel ügye lõi, jo gi se gít ség nyúj tó és ál do zat -
se gí tõ szol gá lat ként, va la mint kár pót lá si ha tó ság ként ki je -
lölt szerv nél mû kö dõ párt fo gó fel ügye lõ, kor mány tiszt vi -
se lõ vagy kor mány za ti ügy ke ze lõ ügy vi te li vizs gá já nak
sza bá lya it
ren de let ben ál la pít sa meg.”

103.  §

(1) A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény 1.  § b) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „me gyei, fõ vá ro si kor mány hi va tal”
szö veg, 19.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” 
szö veg rész he lyé be a „me gyei, fõ vá ro si kor mány hi va tal -
nál” szö veg, 19.  § (4) be kez dé sé ben az „ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg rész he lyé be az „ál lam igaz ga tá si szerv, to váb -
bá a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szerv” szö veg, 21.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal ve ze tõ jé nek és he lyet te sé nek” szö veg rész he lyé be
a „me gyei, fõ vá ro si kor mány hi va tal fõ igaz ga tó já nak és
igaz ga tó já nak az” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben az „– ide
nem ért ve a köz igaz ga tá si hi va talt –” szö veg rész he lyé be

1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 27



a „ , va la mint a me gyei, fõ vá ro si kor mány hi va tal szak igaz -
ga tá si szer ve” szö veg, 28.  § (1) és (4) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg lép.

(2) A kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 2010. évi
LVIII. tör vény 23.  § (3) be kez dés b) pont já ban a „köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Kjt.)” szö veg rész he lyé be a „Kjt.” szö veg lép.

104.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 2010. évi LVIII. tör vény 5.  § (2) be kez dé sé ben
a „vagy köz igaz ga tá si hi va tal ve ze té sé re” szö veg rész,
19.  § (2) be kez dé sé ben „az Igaz ság ügyi Hi va tal te rü le ti
szer ve i nél,” szö veg rész, 20.  § (1) be kez dé sé ben az „– ide
nem ért ve a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jét –” szö veg rész.

(2) Ha tá lyát vesz ti a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról
 szóló 2010. évi LVIII. tör vény 1.  § b) pont já ban a „ ,va la -
mint” szö veg rész.

105.  §

A 11–66. al cím és ez a § 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kö vér Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról

A Kor mány a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl szó ló 1999.
évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 41. § (1) be kez -
dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében a következõket rendeli el:

A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság szer ve ze te,
tag jai, fel ada tai és mûködése

1. §

A Nem ze ti Em lék hely és Ke gye le ti Bi zott ság (a to váb -
bi ak ban: Bi zott ság) a Kor mány dön té si jog gal ren del ke zõ,
szak mai vé le mé nye zõ, ko or di ná ló és ellenõrzõ testülete.

2. §

(1) A Bi zott ság 11 tag ból áll, a ta go kat el sõ sor ban a tu -
do mány, a mû vé sze ti élet, a kul tu rá lis örök ség vé del mi, il -

le tõ leg a te met ke zé si szak mai szer ve ze tek, va la mint az
érin tett tár sa dal mi szer ve ze tek kép vi se lõ i bõl a mi nisz ter -
el nök ál ta lá nos he lyet te se (a továbbiakban: mi nisz ter el -
nök-helyettes) bízza meg.

(2) A Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa vissza vo ná sig ér -
vé nyes. A tiszt ség meg szû nik a mi nisz ter el nök-he lyet tes -
hez in té zett írás be li le mon dás sal, il let ve a bizottsági tag
halálával.

(3) A Bi zott ság a tag jai kö zül el nö köt és két el nök he -
lyet test vá laszt, mû kö dé si sza bály za tát ma ga ál la pít ja
meg, ame lyet – a mi nisz ter el nök-he lyet tes elõ ter jesz té sé -
ben – a Kormány hagy jóvá.

(4) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a Mi nisz ter el nök -
ség biz to sít ja, kü lön so ron el kü lö ní tett költségvetéssel.

(5) A Bi zott ság tag ja it dí ja zás il le ti meg.

3. §

(1) A Bi zott ság dönt:
a) te me tõ, hõ si te me tõ, hõ si te me té si hely, te met ke zé si

em lék hely, ke gye le ti em lék hely, te me té si hely nem ze ti sír -
kert (a to váb bi ak ban: nem ze ti sír kert) ré sze ként tör té nõ
meg ha tá ro zá sá ról és nyilvántartásba vételérõl,

b) a nem ze ti sír kert ben a Tv. 22. § (2) be kez dé se sze rin ti 
ren del ke zé si jog gya kor lá sá ról, ide ért ve a sír nyi tás sal kap -
cso la tos hozzájárulást is.

(2) A Bi zott ság ki dol goz za a nem ze ti sír kert be tar to zó
te me té si he lyek re vo nat ko zó mód szer ta ni ajánlásokat.

(3) A Bi zott ság a tár sa dal mat mé lyen meg rá zó ese mény
ese tén – a mi nisz ter el nök-he lyet tes út ján – ja vas la tot tesz a 
Kor mány nak a nem ze ti gyász ki fe je zé sé nek módjára,
formájára.

(4) A Bi zott ság aján lást tesz a Tv. 15. § (3) be kez dés
c) pont já ra fi gye lem mel a he lyi ön kor mány za tok ré szé re a
te le pü lé sen köz tisz te let ben ál ló el huny tak em lé ké nek meg -
õr zé sét szol gá ló meg em lé ke zés meg szer ve zé sé nek és a
dísz sír hely gon do zá sá nak mód szer ta ná ra és gya kor la tára.

(5) A Bi zott ság vé le mé nye zi: 
a) a Tv. 15. § (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott

kez de mé nye zé se ket,
b) a tör té ne ti (nem ze ti) em lék hellyé nyil vá ní tás ra tett ja -

vas la to kat.
(6) A Bi zott ság el lát ja a tör té ne ti (nem ze ti) em lék hellyé

nyil vá ní tás elõ ké szí té sé nek fel ada ta it. Ennek során:
a) fel ku tat ja azo kat a hely szí ne ket, ame lyek meg fe lel -

nek a tör té ne ti (nem ze ti) em lék hellyé nyil vá ní tás
feltételeinek,

b) a Bi zott ság – a mi nisz ter el nök ál ta lá nos he lyet te se út -
ján – kez de mé nyez he ti a Kor mány nál ha tá ro za ti ja vas lat
be nyúj tá sát az Or szág gyû lés hez az egyes hely szí nek tör té -
ne ti (nem ze ti) emlékhellyé nyilvánítására.

(7) A Bi zott ság – a nem ze ti sír kert re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek be tar tá sa ér de ké ben – el len õr zés le foly ta tá sát kez -
de mé nyez he ti a nem ze ti sír kert fek vé se szerint illetékes
jegyzõnél.
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(8) A Bi zott ság te vé keny sé gé rõl éven te be szá mol a
Kor mány nak. 

4. §

A Bi zott ság a nem ze ti sír kert tel, va la mint a tör té ne ti
(nem ze ti) em lék hellyel kap cso la tos dön té sét ha tá ro za ti
formában hozza meg.

A tit kár ság

5. §

A Bi zott ság mû kö dé sé vel kap cso la tos ügy vi te li fel ada -
to kat – a Tv. 15. § (4)-(5) be kez dé sé re te kin tet tel – a Mi -
nisz ter el nök ség szer ve ze tén be lül mû kö dõ tit kár ság lát ja
el.  A fõ tit kár – az el nök irá nyí tá sa alatt, a jog sza bá lyok nak 
és a szak mai kö ve tel mé nyek nek megfelelõen – vezeti a
titkárságot.

6. §

A tit kár ság
a) ve ze ti és fo lya ma to san köz zé te szi a nem ze ti sír kert be

tar to zó te me té si he lyek, te met ke zé si em lék he lyek
jegyzékét,

b) ve ze ti és fo lya ma to san köz zé te szi a tör té ne ti (nem ze -
ti) em lék he lyek jegyzékét,

c) fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a nyil ván tar tás ba vett
te me té si he lyek, il let ve ke gye le ti, tör té ne ti (nem ze ti)
emlékhelyek állapotát,

d) fi gye lem mel kí sé ri és el len õr zi a nyil ván tar tás ba vett
te me té si he lyek, il let ve ke gye le ti, tör té ne ti (nem ze ti) em -
lék he lyek fenntartását,

e) gon dos ko dik a tör té ne ti (nem ze ti) em lék he lyek meg -
je lö lé sé rõl,

f) együtt mû kö dik a nem ze ti em lé ke zet, a ke gye let és a
te met ke zés te rü le tén mû kö dõ ál la mi, szak mai és tár sa dal -
mi szervezetekkel,

g) elõ ké szí ti a Bi zott ság ülé se it, el lát ja a Bi zott ság mû -
kö dé sé vel össze füg gõ ope ra tív és ad mi niszt ra tív
feladatokat,

h) el lát ja a 3. § (1) be kez dés b) pont já ban fog lalt ren del -
ke zé si jog gya kor lá sá val kap cso la tos ope ra tív és ad mi -
niszt ra tív feladatokat,

i) gon dos ko dik a Bi zott ság 4. §-ban meg ha tá ro zott dön -
té se i nek köz zé té te lé rõl.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Nem ze ti Ke gye le ti Bi zott ság szer -
ve ze té rõl és fel ada ta i ról szó ló 146/1999. (X. 1.) Korm.
rendelet.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k.,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter

HATÁROZAT

A Kormány 1231/2010. (XI. 12.) Korm. határozata
az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató

Nonprofit Kft. mûködõképességének
fenntartása érdekében

1. A Kor mány 
1.1. az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör -

vény 38. § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog kö ré ben 2635
mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tá sát ren de li el
az EDUCATIO Tár sa dal mi Szol gál ta tó Non pro fit Kft. tõ -
ke ren de zé se ér de ké ben a 2010. évi köz pon ti költségvetés
általános tartaléka terhére;

Fe le lõs: nem zet gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal
1.2. az Áht. 26. § (4) be kez dé se sze rin ti el szá mo lá si, a

fel nem hasz nált rész te kin te té ben vissza fi ze té si kö te le -
zett sé get ren del el az 1.1. pont ban át cso por to sí tott összeg -
re. 

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2011. ja nu ár 31.
2. A Kor mány fel ké ri a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va -

tal el nö két, hogy az EDUCATIO Tár sa dal mi Szol gál ta tó
Non pro fit Kft.-nél ren del jen el so ron kí vü li el len õr zést, és
az el len õr zés ered mé nyé rõl ké szült je len tést ter jessze a
Kor mány elé.

Fe le lõs: a kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért
fe le lõs miniszter
Ha tár idõ: 2011. már ci us 31.
3. A Kor mány el ren de li, hogy az EDUCATIO Tár sa dal -

mi Szol gál ta tó Non pro fit Kft. te vé keny sé gi kö ré nek és fel -
ada ta i nak fe lül vizs gá la ta és ez alap ján új struk tú ra ki ala kí -
tá sa tör tén jen meg el sõ sor ban an nak ér de ké ben, hogy az
uni ós pro jek tek meg va ló sít ha tó sá ga és fenn tart ha tó sá ga
biz to sí tott le gyen.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si mi nisz ter
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2010. de cem ber 31.
4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Nav ra csics Ti bor s. k.,
köz igaz ga tá si és igaz ság ügyi mi nisz ter
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Mel lék let az 1231/2010. (XI. 12.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2010.
Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Állam-

háztartási

egyedi

azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-
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Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297224 18 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tõkeemelése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási

kiadások

2635,0

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

19 Tartalékok

001414 1 Költségvetés általános tartaléka –2635,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
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Ki-
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Feje-
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név
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cím-
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Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ év költségvetésébe beépülõ 

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-

cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
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név
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cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A módosítás

jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
jog-

szabály/
hatá-
rozat

száma

Kiemelt elõirányzat neve

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

16 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

297224 18 Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. tõkeemelése 2635,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ (A nem kívánt törlendõ!)

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) – idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ (A nem kívánt törlendõ!)

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   idõ ará nyos
Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos
Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   egyéb: azon nal 2635,0 2635,0
Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um 2 pél dány   
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KÖZLEMÉNYEK

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium alapító okirata
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Az ál lam ház tar tás ról szó ló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Áht.) 88. § (2) be kez dé se alap ján a Nem ze ti
Erõ for rás Mi nisz té ri um ala pí tó ok ira tát (a to váb bi ak ban: Ala pí tó Ok irat) a következõk szerint adom ki.

1. A költ ség ve té si szerv el ne ve zé se:
Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban: Mi nisz té ri um)
Rö vi dí té se: NEFMI
Ide gen nyel vû ne ve: 
Mi nist ry of Na ti o nal Re so ur ces (an gol nyel ven)
Mi nistPre des Res so ur ces Na ti o na les (fran cia nyel ven)
Mi nis te ri um für Na ti o na le Res so ur cen (né met nyel ven)

2. A költ ség ve té si szerv szék he lye:
1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.
Te lep he lyei:
1051 Bu da pest, Arany Já nos u. 6–8.
1054 Bu da pest, Al kot mány ut ca 3.
1054 Bu da pest, Hold u. 1.

3. A költ ség ve té si szerv ala pí tó szer ve és az ala pí tás dá tu ma:
Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se
Meg ala ku lá sá nak idõ pont ja a jog foly to nos ság alap ján: 1848. áp ri lis 11.

4. A költ ség ve té si szerv lét re ho zá sá ról ren del ke zõ jog sza bály meg ne ve zé se:
A füg get len ma gyar fe le lõs mi nis te ri um ala kí tá sá ról szó ló 1848. évi III. tör vény cikk 14. §-ának e) pont ja.
Név vál to zás: a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról szó ló 2010. évi XLII. tör vény.

5. A költ ség ve té si szerv irá nyí tó szer ve, szék he lye:
A Mi nisz té ri um a nem ze ti erõ for rás mi nisz ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter) mun ka szer ve ként a Ma gyar Köz tár sa ság Kor -
má nya (1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 1–3.) irá nyí tá sa alatt ál ló kü lö nös ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si szerv. Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály za tát a mi nisz ter – a kor mány za ti te vé keny ség össze han go lá sá ért fe le lõs mi nisz ter jó vá ha gyá sát kö -
ve tõ en – ad ja ki.

6. A költ ség ve té si szerv ve ze tõ je és ki ne ve zé si rend je:
A Mi nisz té ri um ve ze tõ je a mi nisz ter, akit a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról szó ló 1949. évi XX. tör vény 33. §
(4) be kez dé se ér tel mé ben a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra a köz tár sa sá gi el nök ne vez ki. A mun kál ta tói jo go kat – tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – a mi nisz ter el nök gya ko rol ja.

7. A költ ség ve té si szerv il le té kes sé ge:
Or szá gos.

8. A költ ség ve té si szerv be so ro lá sa a gaz dál ko dá si jog kör gya kor lá sa alap ján:
Ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv.

9. A költ ség ve té si szerv jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott köz fel ada ta:
A Mi nisz té ri um mint a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya

– egész ség ügyért,
– egész ség biz to sí tá sért,
– ok ta tá sért,
– tu do mány po li ti kai ko or di ná ci ó ért,
– kul tú rá ért,
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– sport po li ti ká ért,
– szo ci á lis és nyug díj po li ti ká ért,
– csa lád po li ti ká ért,
– ká bí tó szer-meg elõ zés sel és ká bí tó szer ügyi ko or di ná ci ós fel ada to kért,
– gyer mek- és if jú ság vé de le mért,
– gyer mek- és if jú ság po li ti ká ért,
– fo gya té ko sok esély egyen lõ sé gé nek elõ moz dí tá sá ért

fe le lõs tag já nak mun ka szer ve, a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré nek el lá tá sá hoz szük sé ges hi va ta li fel ada to kat lát ja el.
Az Ala pí tó Ok irat ban meg nem ha tá ro zott fel ada to kat az egyes mi nisz te rek, va la mint a Mi nisz ter el nök sé get ve ze tõ ál -
lam tit kár fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 212/2010. (VII. 1.) Korm. ren de let ha tá roz za meg.

10. A költ ség ve té si szerv alap te vé keny sé ge:
Az alap te vé keny sé gek ál lam ház tar tá si szak fe la dat ren di be so ro lá sa:
841211 Egész ség ügy köz pon ti igaz ga tá sa
841212 Ok ta tás köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa
841213 Kul tú ra köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa
841214 Sport, rek re á ció köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa
841218 Szo ci á lis szol gál ta tá sok köz pon ti igaz ga tá sa és sza bá lyo zá sa
749034 Akk re di tá ci ós te vé keny ség
854249 Egyéb fel sõ ok ta tás-szer ve zé si fel ada tok
Ál lam ház tar tá si szak ága za ti be so ro lás:
841103 Mi nisz té ri u mok te vé keny sé ge

11. A költ ség ve té si szerv nél fog lal koz ta tot tak fog lal koz ta tá si jog vi szo nya:
– ál la mi ve ze tõk: a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról

szó ló 2010. évi XLIII. tör vény alap ján;
– kor mány tiszt vi se lõk: a kor mány tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 2010. évi LVIII. tör vény alap ján;
– mun ka vál la lók: a Mun ka Tör vény köny vé rõl szó ló 1992. évi XXII. tör vény alap ján;
– meg bí zá si szer zõ dés sel fog lal koz ta tot tak: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény alap ján.

Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé se ket a Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta sza bá lyoz za.

Az Áht. 18/I. § (5) be kez dé sé nek meg fe le lõ en je len Ala pí tó Ok irat a törzs köny vi be jegy zés nap ján lép ha tály ba az aláb bi
ki vé te lek kel:

– 8. pont já nak mó do su lá sa 2010. au gusz tus 15. nap ján, 
– 11. pont kor mány tiszt vi se lõk re vo nat ko zó ré sze 2010. jú li us 6. nap ján lép ha tály ba.

A je len egy sé ges szer ke ze tû Ala pí tó Ok irat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mi nisz té ri um Ala pí tó Ok ira ta
VIII/KIM/1177/12/2010. szá mú, 2010. má jus 29-én kelt egy sé ges szer ke ze tû szö ve ge ha tá lyát vesz ti.

Bu da pest, 2010. no vem ber 17.
Sem jén Zsolt s. k.,
mi nisz ter el nök-he lyet tes

A nemzeti erõforrás miniszter közleménye 
Bozár Richárd biológia és földrajz vizsgatárgyból tett 

kiegészítõ és ismétlõ érettségi vizsgája ügyérõl

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 95. § (9) be kez dé se alap ján köz zé te szem Bo zár Ri chárd bi o ló gia és ké -
mia vizs ga tárgy ból tett ki egé szí tõ és is mét lõ érett sé gi vizs gá ja ügyé ben ho zott, OK-8740-1/2010. ik ta tó szá mú ha tá ro za -
tom ban fog lal ta kat.
A vizs gá zó nak a 2005. má jus–jú ni u si vizs ga idõ szak ban tett kö zép szin tû ki egé szí tõ érett sé gi vizs ga ered mé nyét ké mia
vizs ga tárgy ból és az ugyan ek kor tett emelt szin tû ki egé szí tõ érett sé gi vizs ga ered mé nyét bi o ló gia vizs ga tárgy ból, a 2005. 
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ok tó ber–no vem be ri vizs ga idõ szak ban tett kö zép szin tû is mét lõ érett sé gi vizs ga ered mé nyét bi o ló gia vizs ga tárgy ból, a
2006. feb ru ár–már ci u si vizs ga idõ szak ban tett emelt szin tû is mét lõ érett sé gi vizs ga ered mé nyét bi o ló gia vizs ga tárgy ból
és az ugyan ek kor tett kö zép szin tû is mét lõ érett sé gi vizs ga ered mé nyét ké mia vizs ga tárgy ból meg sem mi sí tet tem, ez zel
egy ide jû leg a P45A047395., a P45A047152., a P45A018343., a P45B022554. és a P45B022732. szá mú ta nú sít vá nyo kat 
ér vény te len né nyil vá ní tot tam. 

A vizs gá zó ne vé re ki ál lí tott, A0000181. szá mú, 1996. jú ni us 12-én kelt gim ná zi u mi érett sé gi bi zo nyít vány ban sze rep lõ
érett sé gi vizs ga ered mé nye ket né met nyelv és iro da lom, ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem, ma te ma ti ka és an gol
nyelv vizs ga tárgy ból meg sem mi sí tet tem és a bi zo nyít ványt ér vény te len né nyil vá ní tot tam. 

A Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szó ló 6/2010. (X. 19.) NEFMI uta sí tás
alap ján

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter ne vé ben el jár va:

Dr. Glo vicz ki Zol tán s. k.,
he lyet tes ál lam tit kár

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um ál tal a spe ci á lis szak kép zés ben részt  ve võ ta nu lók szá má ra a
2010/2011. tan év ben meg hir de tés re ke rü lõ szakmai tanulmányi versenyek

A Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium a ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek or szá gos ta nul má nyi ver se nye it a szak te rü le ten
mû kö dõ ma gyar or szá gi, nap pa li rend sze rû, spe ci á lis és kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko lák sa já tos ne ve lé si igé nyû ta -
nu lói kö zül azok szá má ra hir de ti meg, akik a Ta nu lá si Ké pes sé get Vizs gá ló Szak ér tõi és Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság szak -
vé le mé nyé vel ren del kez nek.

A je lent ke zés fel té te le, hogy a ver seny zõ szak mai vizs gá ja a ver seny ki írás tan évé nek má jus–jú ni u si vizs ga idõ sza ká ban
vál jon ese dé kes sé.

Meg hir de tés re ke rü lõ ver se nyek

Sorszám Szakma-
csoport

Komplex tanulmányi versenyek A verseny idõpontja és helye

elõdöntõ döntõ

Szakma Kiváló Tanulója Versenyek (SZKTV)

20. Mezõgazdaság szakmacsoport

1. 54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó Ideje: 2011. február 9.
13 óra
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2011. április 18–20.
Helye: Somogy Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon
Címe: 8698 Somogyvár,
Kaposvári u. 4.

2. 31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás Ideje: 2011. február 9.
13 óra 
Helye: a versenyzõ iskolája

Ideje: 2011. április 13–15.
Helye: Szegedi Ipari és Szolgáltató
Szakképzõ Iskola József Attila
Általános Iskola és Szakiskola
Tagintézménye
Címe: 6723 Szeged, Gyík u. 3.

A ver se nye ket a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet szer ve zi és bo nyo lít ja.
A ver se nyek re ne ve zé si dí jat nem kell fi zet ni.
A ver se nyek re csak azt a ta nu lót ne vez he ti az in téz mény, aki a meg hir de tett szak ké pe sí tés ben is ko lai rend sze rû,  nappali
ta go za tos kép zésben vég zi ta nul má nya it.

A ver se nyek dön tõ jé ben részt ve võ azon ta nu ló, aki a rész-szak ké pe sí tés vizs ga ré szé hez ren delt szak mai kö ve tel mény -
mo dul ver seny ré szen meg sze rez he tõ pon tok 71%-át el ér te, a 20/2007. (V. 21.) SZMM ren de let 5. § (5) be kez dé se, va la -

1. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 33



mint a 25. § (7) be kez dé se sze rint az adott ver seny rész nek meg fe le lõ szak mai kö ve tel mény mo dul le té te le alól men te sül,
és az adott vizs ga rész bõl tel je sít mé nyét a szak mai vizs gán 100%-os nak kell te kin te ni.
A ver seny zõ ered mé nyé rõl a Ver seny bi zott ság Iga zo lást ad ki, mely nek fi gye lem be vé te lé vel a ta nu ló is ko lá ja mel lett
mû kö dõ szak mai vizs ga bi zott ság ál la pít ja meg a vizs gá zó ta nu ló ered mé nyét és ad ja ki szá má ra a szak mai bi zo nyít -
ványt.
A spe ci á lis szak is ko lák ta nu lói ré szé re meg hir de tett Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja Ver se nyek re (SZKTV) az NSZFI hon lap -
ján (www.ni ve.hu) ke resz tül le het ne vez ni.
A ne ve zé sek ha tár ide je: 2011. ja nu ár 14.
A ver se nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta tást a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet a hon lap ján te szi köz zé
(www.ni ve.hu).

Dr. Pé csi Má ria s.k.,
fõ osz tály ve ze tõ

Pá lyá za ti fel hí vás ne ve lé si-ok ta tá si és egyéb in téz mé nyek ve ze tõi ál lás he lye i nek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. 
évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé -
nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb jog -
sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
ill: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.)
Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti -

kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó dunk ban
meg je len tet ni.



Igazgató

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék egyéb

1 2 3 4

Vér tes Több cé lú
Kis tér sé gi Ön kor mány za ti 
Tár su lás
Tár su lá si Ta ná csa

Bics kei Kis tér ség
Egy sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá la ta
Igaz ga tó
(ma ga sabb ve ze tõ).
Ha tá ro zat lan ide jû
köz al kal ma zot ti
jog vi szony.
A mun ka vég zés
te lep he lye:
Fej ér me gye,
2060 Bics ke,
Ró zsa u. 1.
A mun ka vég zés he lye:
Bics kei Kis tér ség Egy -
sé ges Pe da gó gi ai
Szak szol gá la ta el lá tá si
te rü le té hez tar to zó
in téz mé nyek.
Lf: a Pe da gó gi ai Szak -
szol gá lat ve ze té se, az
ala pí tó ok irat ban meg -
ha tár zott alap te vé -
keny ség és egyéb
ki egé szí tõ te vé keny ség 
el lá tás ának biz to sí tá sa. 
Az in téz mény te vé -
keny sé gé nek ter ve zé -
se, szer ve zé se,
irá nyí tá sa és el len õr zé -
se. Az in téz mény szak -
mai ve ze té se, a
mun kál ta tó jog kö rök
gyakorlása.

Fõ is ko la, gyógy pe da gó -
gus szak ké pe sí tés, a szak -
ké pe sí tés nek meg fe le lõ
mun ka kör ben szer zett leg -
alább 5 év szgy., pe da gó -
gus szak vizs ga, bün tet len
elõ élet, ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség.
Elõny: leg alább 5 év vgy., 
köz ok ta tá si ve ze tõi szak -
kép zett ség.

ÁEI: 2011. áp ri lis 1.
A meg bí zás 2011. áp ri lis 1-jétõl
2016. jú li us 31-ig szól.
Tel jes mun ka idõ.
Pbhi: 2011. ja nu ár 3.
Pehi: leg ké sõbb
2011. már ci us 31.
Ill. Kjt. sze rint.
Csa to lan dó:
om., szak mai ön., vpr.,
a szak mai hely zet elem zés re
épü lõ fej lesz té si el kép ze lés sel,
b., adat vé del mi
nyi lat ko zat arra
vo nat ko zó an,
hogy a pá lyá za ti
anya gá ban fog lalt
sze mé lyes ada ta i nak
a pá lyá za ti el já rás sal össze füg -
gés ben szük sé ges
ke ze lé sé hez
hoz zá já rul, nyi lat ko zat ar ról,
hogy hoz zá já rul
a kor mány ren de let ben
meg ha tá ro zott
vé le mé nye zõk ré szé re
pá lyá za ta tar tal má nak
meg is me ré sé hez, nyi lat-
ko zat a pá lyá zat nyílt
vagy zárt ülé sen tör té nõ
tár gya lá sá ról.
A pá lyá za tot pos tai úton
kell be nyúj ta ni.
Kér jük a bo rí té kon
fel tün tet ni a pá lyá za ti
adat bá zis ban sze rep lõ
azo no sí tó szá mot:
193/1/2009.,
va la mint a mun ka kör
meg ne ve zé sét: igaz ga tó.
Pc.: Vér tes Több cé lú
Kis tér sé gi Ön kor mány za ti
Tár su lás,
2060 Bics ke,
Kos suth tér 14/b.
f: Vér tes TKÖT
Mun ka szer ve ze te.
Te le fon: 06 (22) 582-153.
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Egyéb ve ze tõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé -
gi Köz ok ta tá si In téz mény
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Te le fon: 06 (82) 568-013
E-ma il:
tit kar sag@al tisk-
ku tas.su li net.hu

Ku tas-Lá bod
Mik ro tér sé gi Ál ta lá nos
Is ko la, Óvo da, Könyv tár
és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Rév ko má ro mi
Ál ta lá nos Is ko la
ku ta si tag in téz mé nyé nél
tag in téz mény-ve ze tõ
(igaz ga tó)

Egye te mi vagy fõ is ko lai
pe da gó gi ai v.
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség, büntet -
len elõ élet, leg alább 5 év
pe da gó gu si mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus
szak vizs ga vagy köz igaz -
ga tá si ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

A meg bí zá sok ha tá ro zott
idõ re, 5 évre szól nak.
Ill: Kjt. sze rint.
Pbhi: a KSzK hon lap ján
tör té nõ köz zé té tel tõl
szá mí tott 30 nap.
Pehi: a Pbhi-t kö ve tõ 30 nap.
Csa to lan dó: nyi lat ko zat
ma gyar ál lam pol gár ság ról,
cse lek võ ké pes ség rõl,
b., szak mai ön., om.,
vpr., nyi lat ko zat ar ról,
hogy a pá lyá za ti anyag ban
fog lalt sze mé lyes
ada ta i nak a pá lyá za ti
el já rás sal össze füg gõ
ke ze lé sé hez hoz zá já rul.
A pá lyá za to kat pos tán
vagy sze mé lye sen kell
be nyúj ta ni.
Pc: Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé -
gi Köz ok ta tá si In téz mény
ve ze tõ je

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Könyv tár és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Kó tai La jos Ál ta lá nos
Is ko la lá bo di
tag in téz mé nyé nél tag in -
téz mény-ve ze tõ (igaz ga tó)

Egye te mi vagy fõ is ko lai
pe da gó gi ai v., ma gyar ál -
lam pol gár ság, cse lek võ -
ké pes ség, bün tet len
elõ élet, leg alább 5 év
pe da gó gu si mun ka kör ben
szer zett szgy., pe da gó gus 
szak vizs ga, vagy
köz igaz ga tá si ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Könyv tár és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Ál ta lá nos Is ko la
Nagy kor pád tag in téz mé -
nyé nél tag in téz mény-
ve ze tõ (igaz ga tó)

Egye te mi vagy fõ is ko lai
pe da gó gi ai v.
ma gyar ál lam pol gár ság,
cse lek võ ké pes ség,
bün tet len elõ élet, leg alább 
5 év pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy köz igaz ga tá si
ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé gi
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Könyv tár és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Mi ci mac kó
Nap kö zi Ottho nos
Óvo da ku ta si
tag in téz mé nyé nél
tag in téz mény-ve ze tõ
(óvo da ve ze tõ)

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet, leg alább 
5 év pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy köz igaz ga tá si
ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

Ku tas-Lá bod
Mik ro tér sé gi
Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da, Könyv tár és
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
7541 Ku tas
Pe tõ fi u. 82.
Kis pi pi tér
Nap kö zi Ottho nos Óvo da
sza bá si tag in téz mé nyé nél
ve ze tõ (óvo da ve ze tõ)

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet, leg alább 
5 év pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy köz igaz ga tá si
ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé gi
Ál ta lá nos Is ko la,
Óvo da, Könyv tár és
Pe da gó gi ai Szak szol gá lat
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Nap kö zi Ott ho nos
Óvo da lá bo di
tag in téz mé nyé nél
tag in téz mény-ve ze tõ
(óvo da ve ze tõ)

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v. ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet, leg alább 
5 év pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy köz igaz ga tá si
ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, 
Óvo da, Könyv tár
és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
7541 Ku tas
Pe tõ fi u. 82.
Nap kö zi Ott ho nos Óvo da
ri nya bes nyõi
tag in téz mé nyé nél
tag in téz mény-ve ze tõ
(óvo da ve ze tõ)

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
bün tet len elõ élet, leg alább 
5 év pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy köz igaz ga tá si
ve ze tõi v.
Elõny: leg alább 5 év vgy.
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Ku tas-Lá bod Mik ro tér sé gi 
Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da,
Könyv tár és Pe da gó gi ai
Szak szol gá lat
7541 Ku tas,
Pe tõ fi u. 82.
Pöt töm park Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da
nagy kor pá di
tag in téz mé nyé nél tag in -
téz mény-ve ze tõ (óvo da ve -
ze tõ)

Fel sõ fo kú óvo da pe da gó -
gu si v., ma gyar ál lam pol -
gár ság, cse lek võ ké pes ség, 
bün te tlen elõ élet, leg alább 
5 év pe da gó gu si mun ka -
kör ben szer zett szgy.,
pe da gó gus szak vizs ga,
vagy köz igaz ga tá si
ve ze tõi v.
Elõny: legalább 5 év vgy.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:

ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je

Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je

Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je

Pc: pá lyá zat cím zé se

ill: il let mény

p: pót lék

tp: te rü le ti pót lék

szl: szol gá la ti la kás

szgy: szak mai gya kor lat

v: vég zett ség

étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás

om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)

b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)

f.: fel vi lá go sí tás

ön: ön élet rajz

KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont

Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szól 1993. évi LXXIX. tör vény

Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 138/1992. (X. 8.) Korm.
ren de let

MKM ren de let: a ne ve lé si ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szó ló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let

Lf.: a mun ka kör be tar to zó, il let ve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok
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1
 Fel hív juk tisz telt hir de tõ ink fi gyel mét, hogy azo kat a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek be ki írt ál lás hir de té se ket, me lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny te ma ti -

kus köz zé té te li rend je alap ján egyik mun ka kör tí pus ba sem so rol ha tó ak be, csak a sür gõs ség gel tör té nõ köz lés re vo nat ko zó díj fel szá mí tá sa mel lett áll mó dunk ban
meg je len tet ni.



Egyéb

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Szi vár vány
Nap kö zi Ottho nos Óvo da
2351 Al só né me di,
Szent I. tér 8.
Te le fon: 06 (29) 337-095

Lo go pé dus
Mun ka vég zé si te rü let:
két épület.

Lo go pé dus v. ÁEI: 2011. feb ru ár 1.
A meg bí zás pró ba idõ vel ha tá ro -
zat lan idõ re szól.
Pbhi: a meg je le nés tõl szá mí tott
20 mun ka nap.
Pehi: azon nal.
Ill. Kjt. sze rint.
Étkh.
Csa to lan dó: om., b., ön. (kéz zel
írott).
Pc: Szi vár vány Nap kö zi
Ott ho nos Óvo da
2351 Al só né me di,
Szent I. tér 8.

A köz löny zá rá sa után ér ke zett közlemények, pá lyá za ti fel hí vá sok

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csának közleményei

I.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let a rá di ó zás ról
és te le ví zi ó zás ról szóló 1996. évi I. tör vény 84. §-ának (2) be kez dé se alap ján 2010. már ci us 22-én Pá lyá za ti Fel hí vást
bo csá tott ki a gyer me kek vagy fel nõt tek ré szé re szóló rá dió já té kok ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra.
A Mé dia ta nács a 2010. de cem ber 8-ai dön té se ér tel mé ben a pá lyá za ti el já rást le zár ta.
A Mû sor szol gál ta tás Tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap – a Pá lyá za ti Fel hí vás XI.) 4.) pont ja sze rint a pá lyá za ti el já rás
ered mé nyét – köz le mény for má ban – az Alap (http://www.alap.ortt.hu/), va la mint a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó -
ság Mé dia ta ná csa jog elõd jé nek az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (http://www.ortt.hu/) hon lap ján tet te köz zé.

II.

A Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csa jog elõd je, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let a rá di ó zás ról
és te le ví zi ó zás ról szóló 1996. évi I. tör vény 78. §-ának (1) be kez dé se, illetve az Euró pai Bi zott ság nak az EK Szer zõ dés
87. és 88. cik ké nek a csekély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról szóló 1998/2006/EK ren de le te
(2006. de cem ber 15., Euró pai Kö zös sé gek Hi va ta los Lap ja L. 379/5. szám – 2006. de cem ber 28.) 2. cik ke alap ján 2010.
feb ru ár 17-én Pá lyá za ti Fel hí vást bo csá tott ki a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tók és köz mû sor-szol gál ta tók mû -
sza ki fej lesz té sé nek 2010. évi tá mo ga tá sá ra.
A Mé dia ta nács a 2010. de cem ber 8-ai dön té se ér tel mé ben a tel jes pá lyá za ti el já rást – a nem nye re ség ér de kelt mû sor szol -
gál ta tók és köz mû sor-szol gál ta tók te kin te té ben – le zár ta.
A Mû sor szol gál ta tás Tá mo ga tó és Va gyon ke ze lõ Alap – a Pá lyá za ti Fel hí vás X.) 4.) pont ja sze rint – az egyes pá lyá za ti for -
du lók ered mé nye it köz le mény for má ban az Alap (http://www.alap.ortt.hu/) va la mint a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó -
ság Mé dia ta ná csa jog elõd jé nek az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let (http://www.ortt.hu/) hon lap ján tet te köz zé.

Dr. Né der Sa rol ta s. k.,
az Alap ve zér igaz ga tó-he lyet te se
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Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, annak vég re haj tá sá ról és a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé se i rõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let tar tal maz za.

A nem ze ti erõ for rás mi nisz ter a fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 96. § (6) be kez dé se és a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 23. § (2) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det a

BUDAPESTI GAZDASÁGI FÕISKOLA (szék he lye Bu da pest)
rek to ri meg bí zatá sá nak el lá tá sá ra

A meg bí zás 2011. jú li us 1-jé tõl 2016. jú ni us 30-ig szó l.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi szin tû vég zett ség és szak kép zett ség,
– ha tá ro zat lan idõ re szóló, tel jes mun ka ide jû egye te mi vagy fõ is ko lai ta ná ri, vagy egye te mi do cen si ki ne ve zés,
– a fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább 10 éves ve ze tõi gya kor lat, mely bõl leg alább 3 éves ma ga sabb ve ze tõi gya kor lat,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret,
– nem zet kö zi gya kor lat, is mert ség,
– bi zo nyít ha tó ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso lat rend szer,
– le gyen a fel sõ ok ta tá si és szak mai fó ru mok tag ja, el is mert sze mé lyi sé ge és ren del kez zék ilyen irá nyú referen -

ciákkal,
– le gyen írás ban rög zí tett konk rét el kép ze lé se az in téz mény stra té gi á já ra és ve ze té sé re.

A rek tor fel ada ta:
A ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint a fõ is ko la szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján a fõ is ko la irá nyí tá sá val össze -
füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– a fõ is ko la kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
– a ka rok, az ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak össze han go lá sa,
– a fõ is ko la kép vi se le té nek el lá tá sa,
– a hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa,
– az in téz mény ren del ke zé sé re álló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bá lyok sze -

rinti – ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az erre irá nyuló mun ka szer ve zé -

se és össze fo gá sa,
– a nem zet kö zi kap cso la tok fej lesz té se,
– a fõ is ko la mi nõ ség biz to sí tá sá nak irá nyí tá sa.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má nyos

élet ben való rész vé te lét,
– a fõ is ko la ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bá min den olyan

ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tart.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett séget és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri vagy egye te mi do cen si, illetve fõ is ko lai

ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyok al ko tá sok, dí jak jegy zé két,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bály és a fõ is ko la szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály za ta sze rint erre jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.

A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján 2010. de cem -
ber 15-én tör tént meg je le nést kö ve tõ en 2011. ja nu ár 31-éig kell be nyúj ta ni nyom ta tott for má ban, egy ere de ti és egy má -
so la ti pél dány ban a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium cí mé re (Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do -
mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár ság cí mé re: 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.).
A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást az in téz mény ben dr. Ács Szil via fõ tit kár ad.
Cím: 1149 Bu da pest, Bu zo gány u. 11–13. Te le fon: +36 (1) 469-6660
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. áp ri lis 30.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la rek to ri meg bí za tá sá ra”.

MAGYAR TÁNCMÛVÉSZETI FÕISKOLA (Bu da pest)
rek to ri meg bí zatá sá nak el lá tá sá ra.

A meg bí zás 2011. jú li us 1-jé tõl 2015. au gusz tus 15-ig szó l.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi szin tû vég zett ség,
– fel sõ fo kú tánc mû vész és tánc pe da gó gus vagy fel sõ fo kú tánc mû vész és ko re og rá fus szak kép zett ség, 
– ha tá ro zat lan idõ re szóló, tel jes mun ka ide jû köz al kal ma zot ti jog vi szony fenn ál lá sa a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is -

ko lá val vagy ilyen jog vi szony lé te sí té se, to váb bá egye te mi ta ná ri, egye te mi do cen si, illetve fõ is ko lai ta ná ri al kal -
ma zás,

– ki emel ke dõ mû vé szi mun ka, ha zai és nem zet kö zi el is mert ség, 
– mû vé szet ok ta tás ban szer zett gya kor lat,
– több éves ve ze tõi gya kor lat,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga vagy ezzel egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret.

A rek tor fel ada ta:
A rek tor a fõ is ko la egy sze mé lyi fe le lõs ve ze tõ je.
A rek tor fel ada ta a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján a fõ is ko la
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– a fõ is ko la kép zé si, mû vé sze ti, tu do má nyos ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gei mun ká já nak össze han go lá sa,
– a fõ is ko la ál tal fenn tar tott köz ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói jog kö ré nek gya kor lá sa,
– a fõ is ko la kép vi se le té nek el lá tá sa,
– a mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa,
– az in téz mény ren del ke zé sé re álló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bá lyok sze -

rinti – ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az erre irá nyuló mun ka szer ve zé -

se és össze fo gá sa.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– mû vé sze ti és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát,
– ha zai és nem zet kö zi mû vé sze ti, illetve ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját,
– ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi mû vé sze ti, illetve tu do má nyos élet ben, szak mai szer ve ze tek ben vég zett te vé keny sé gét,
– a fõ is ko la ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it,
– to váb bá min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tart.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot/mû vé sze ti dí jat, egye te mi ta ná ri, egye te mi do cen si vagy

fõ is ko lai ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
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– fon to sabb mû vé sze ti al ko tá sok, te vé keny sé gek, dí jak jegy zé két,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bály és a fõ is ko la szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály za ta sze rint erre jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.

A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján 2010. de cem -
ber 22-én tör tént meg je le nést kö ve tõ en 2011. ja nu ár 31-éig kell be nyúj ta ni nyom ta tott for má ban, egy ere de ti és egy má -
so la ti pél dány ban a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium cí mé re (Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do -
mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit ká ri Tit kár ság cí mé re: 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.).
A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást az in téz mény ben a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la fõ tit ká ra ad.
Cím: 1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 87. Te le fon: 273-3434
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. áp ri lis 30.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la rek to ri meg bí za tá sá ra”.

PANNON EGYETEM (szék he lye Veszp rém)
rek to ri meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra

A meg bí zás 2011. jú li us 1-jé tõl 2015. jú ni us 30-ig szó l.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi szin tû vég zett ség és szak kép zett ség,
– fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,
– tel jes mun ka ide jû, ha tá ro zat lan idõ re szóló egye te mi ta ná ri ki ne ve zés,
– az egye tem ál tal ok ta tott és mû velt tu do mány te rü le tek va la me lyi ké nek ha zai és  nem zet kö zi el is mert sé gû mû ve lõ je,
– több éves ve ze tõi gya kor lat,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga, vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret.

A rek tor fel ada ta: a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján az egye -
tem irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– az egye tem kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé keny sé gé nek irá nyí tá sa,
– a ka rok, az ok ta tá si-ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak össze han go lá sa,
– az egye tem kép vi se le té nek el lá tá sa,
– a hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa,
– az in téz mény ren del ke zé sé re álló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe let ti – jog sza bá lyok sze -

rinti – ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az erre irá nyuló mun ka szer ve zé -

se és össze fo gá sa.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek pon tos meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sát,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, a nem zet kö zi tu do má nyos

élet ben való rész vé te lét,
– a  fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it, a szer ve zet épí té sé vel kap cso la tos ed di gi ered mé nye it és

ter ve it, azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bá min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tart.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú -

sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tá sok, dí jak jegy zé két,
– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát, sze mé lyes ada ta it a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az 

egye tem szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint erre jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.
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A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2011. ja nu ár 31. 
A pá lyá za to kat  pa pír ala pon, egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban, aján lott kül de mény ként a  Nem ze ti Erõ for rás Mi -
nisz té rium Fel sõ ok ta tá sért és Tu do mány po li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár ság cí mé re kell be nyúj ta ni (1055 Bu da -
pest, Sza lay u. 10–14.).
A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást az in téz mény ben Ró zsá né dr. Kis Eri ka hu mán erõ for rás-gaz dál ko dá si igaz ga tó ad.
Cím: 8200 Veszp rém, Egye tem u. 10., te le fon: (88) 624-508
A pá lyá zat el bí rá lás nak ha tár ide je: 2011. áp ri lis 30.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Pan non Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra.”

SZENT ISTVÁN EGYETEM (Gö döl lõ)
rek to ri meg bí za tá sá nak el lá tá sá ra.

A meg bí zás 2011. au gusz tus 29-tõl leg fel jebb 2016. jú ni us 30-ig szó l.

A meg bí zás fel té te lei, a pá lyá zó val szem ben tá masz tott kö ve tel mé nyek:
– egye te mi vég zett ség, 
– ha tá ro zat lan idõ re szóló, tel jes mun ka ide jû egye te mi ta ná ri ki ne ve zés,
– a fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti tu do má nyos fo ko zat,
– több éves egye te mi ve ze tõi gya kor lat,
– ál la mi lag el is mert, leg alább kö zép fo kú „C” tí pu sú nyelv vizs ga, vagy az zal egyen ér té kû ide gen nyelv-is me ret,
– le gyen tu do mány te rü le té nek ki emel ke dõ, nem zet kö zi leg el is mert mû ve lõ je,
– el kö te le zett ség az in téz mé nyi stra té gia meg va ló sí tá sá ra, az egye tem au to nó mi á já nak, bel sõ de mok ra tiz mu sá nak erõ -

sí té sé re, ok ta tá si, szak mai és tu do má nyos te kin té lyé nek és köz éle ti be fo lyá sá nak nö ve lé sé re és a te het ség gon do zás ra,
– ha tá ro zott cse lek võ kész ség az aka dé mi ai fel ada tok tel je sí té sé re, a ha té kony és ered mé nyes gaz dál ko dás ra, az in téz mény

re gi o ná lis, or szá gos és nem zet kö zi ok ta tá si, ne ve lé si, ku ta tá si, szak mai és kul tu rá lis kül de té sé nek be tel je sí té sé re.

A rek tor fel ada ta: a ha tá lyos jog sza bá lyok, va la mint az in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta alap ján az egye -
tem irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, kü lö nö sen:

– az egye tem kép zé si, tu do má nyos ku ta tá si, te het ség gon do zá si, mi nõ ség biz to sí tá si, igaz ga tá si és gaz da sá gi te vé -
keny sé gé nek irá nyí tá sa,

– a ka rok, ok ta tá si-ku ta tá si és más szer ve ze ti egy sé gek mun ká já nak össze han go lá sa, a ha té kony szer ve ze ti és mû kö -
dé si rend ki ala kí tá sa,

– az egye tem kép vi se le te kül sõ fó ru mo kon, nem zet kö zi kap cso lat épí tés,
– a hu mán po li ti kai mun ka irá nyí tá sa,
– az egye tem gaz da sá gos mû köd te té se, a ren del ke zés re álló költ ség ve té si elõ irány za tok, va gyon és más for rá sok fe -

let ti – jog sza bá lyok sze rin ti – ren del ke zés,
– az in téz mény fej lesz té sé re és kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó kon cep ci ók ki ala kí tá sa, az erre irá nyuló mun ka szer ve zé -

se és össze fo gá sa.

A pá lyá zat tar tal maz za a pá lyá zó:
– mun ka he lyé nek meg ne ve zé sét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sát,
– tu do má nyos fo ko za tát, szak mai és egyéb dí ja it, ide gen nyelv-tu dá sá nak do ku men tu ma it,
– szak mai, il le tõ leg ok ta tá si, tu do má nyos ku ta tá si mun ká ját, ed di gi ve ze tõi te vé keny sé gé nek is mer te té sét,
– ha zai és nem zet kö zi tu do má nyos, il le tõ leg szak mai szer ve ze tek ben vég zett mun ká ját, rész vé te lét a nem zet kö zi tu -

do má nyos élet ben,
– a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze té sé vel kap cso la tos ter ve it és azok meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se it, to váb bá 

min den olyan ira tot, ame lyet a pá lyá zó fon tos nak tart.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– rész le tes szak mai ön élet raj zot,
– a vég zett sé get és szak kép zett sé get, tu do má nyos fo ko za tot, egye te mi ta ná ri ki ne ve zést, az ide gen nyelv-tu dást ta nú -

sí tó ok ira tok hi te les má so la tát,
– a fon to sabb pub li ká ci ók, tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tá sok, dí jak jegy zé két,
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– há rom hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– nyi lat ko za tot a pá lyá zó hoz zá já ru lá sá ról, hogy pá lyá za ti anya gát a vo nat ko zó jog sza bá lyok és az egye tem szerve -

zeti és mû kö dé si sza bály za ta sze rint erre jo go sult bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer he tik.

A pá lyá za to kat a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hon lap ján 2010. de cem -
ber 15-én tör tént meg je le nést kö ve tõ en 2011. ja nu ár 31-ig kell be nyúj ta ni pa pír ala pon, egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban, a Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium cí mé re (Nem ze ti Erõ for rás Mi nisz té rium, Fel sõ ok ta tá sért és Tu do mány po -
li ti ká ért Fe le lõs He lyet tes Ál lam tit kár ság, 1055 Bu da pest, Sza lay u. 10–14.).
A pá lyá zat ról bõ vebb fel vi lá go sí tást So ós né dr. Tóth Zsu zsan na, az Egye tem fõ tit ká ra ad.
Cím: Szent Ist ván Egye tem Fõ tit ká ri Hi va tal, 2100 Gö döl lõ, Pá ter Ká roly út 1.
Te le fon: + 36 (28) 522-000/1039 mel lék.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2011. áp ri lis 30.
A bo rí té kon fe l kell tün tet ni: „Pá lyá zat a Szent Ist ván Egye tem rek to ri meg bí za tá sá ra”.

Dr. Rét he lyi Mik lós s. k.,
nem ze ti erõ for rás mi nisz ter

A Nyír egy há zi Fõ is ko la rek to ra pá lyá za tot hir det
A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI KAR
Ag rár tu do má nyi tan szé ké re
fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada ta:
– me zõ gaz da sá gi mér nö ki szak hoz tar to zó ker té szet tel és nö vény vé de lem mel össze füg gõ tan tár gyak ok ta tá sa,
– a meg lé võ ker té sze ti faj ták és faj ta je löl tek faj ta fenn tar tá sá nak és ge ne ti kai bá zi sá nak meg óvá sa,
– a Ker tész mér nö ki MSc szak in dí tá si ké rel mé nek el ké szí té se és en nek a szak nak a ve ze té se,
– az Ag rár tu do má nyi Tan szék ál tal in dí tott Nö vény ter mesz tõ és Nö vény vé dõ Tech no ló gus Fel sõ fo kú Szak kép zés,

va la mint az Ag rár- és Vi dék fe jesz té si Szak mér nök szak irá nyú to vább kép zés tan tár gyi prog ram ja i nak fo lya ma tos
fej lesz té se és tan tár gya i nak ok ta tá sa,

– a hall ga tók te het ség gon do zá sá ban való ak tív rész vé tel, a tu do má nyos di ák kö ri mun ká ban té ma ve ze tõi fel ada tok el -
lá tá sa,

– rész vé tel szak dol go za ti té ma ve ze tõ ként a hall ga tók kép zé sé ben,
– ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kon való rész vé tel,
– ak tív rész vé tel a tan szé ken fo lyó ok ta tá si, va la mint ag rár in no vá ci ós és ku ta tás-fej lesz té si te vé keny sé gek ben és

azok ko or di ná lá sá ban,
– rész vé tel a társ egye te me ken mû kö dõ dok to ri is ko lák mun ká já ban, a tan szék dok to ran dusz hall ga tó i nak szak mai se -

gí té se,
– a tan szé ken fo lyó ok ta tá si tan anyag fej lesz té sé nek irá nyí tá sa, ok ta tá si se géd le tek, jegy ze tek szer kesz té se, ki ad vá -

nyok szer kesz té se,
– ak tív rész vé tel az in téz mény és a ré gió szak mai tes tü le te i ben és a vá ros köz éle té ben.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
– leg alább 10 éves fel sõ ok ta tá si ta pasz ta lat,
– szak irá nyú egye te mi (ker tész mér nö ki és nö vény vé dõ szak mér nö ki) vég zet tésg,
– PhD vagy C.Sc. fo ko zat,
– a szak mai szem pont ból fon tos nyel vek bõl tár gya ló ké pes nyelv is me ret,
– je len tõs pub li ká ci ós te vé keny ség és ku ta tá si múlt,
– je len tõs kül sõ szak mai kap cso lat rend szer az ag rár in no vá ció és ku ta tás-fej lesz tés te rü le tén,
– uni ós pá lyá za ti ta pasz ta lat,
– ker té sze ti és nö vény vé del mi tan anyag-fej lesz té si szak is me re tek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je lent ke zé sét a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,
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– ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– egye te mi ok le vél má so la tát,
– nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,
– a tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A ki ne ve zés re 2011. szep tem ber el se jé tõl ke rül sor.
Bé re zés: Kjt. sze rint.

A GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
ALKALMAZOTT KOMMUNIKÁCIÓ INTÉZETÉBE
fõ ál lá sú fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ fog lal ko zá sú fõ is ko lai ta nár fel ada tai:
– gya kor la tok, sze mi ná ri u mok, elõ adá sok tar tá sa, vizs gáz ta tás,
– ta nul má nyi se géd le tek, jegy ze tek írá sa, lek to rá lá sa,
– rész vé tel a tan anya gok, ok ta tá si anya gok fej lesz té sé ben, tan tár gyi prog ra mok ak tu a li zá lá sá ban, tan tárgy fe le lõ si

fel ada tok el lá tá sá ban,
– rész vé tel a hall ga tók egyé ni tan tár gyi és dip lo ma mun ká já nak kon zul tá lá sá ban, TDK-mun ká já nak irá nyí tá sá ban,
– rész vé tel a fõ is ko lai, kari köz élet ben, mun ká ban,
– ha zai és nem zet kö zi szak mai kon fe ren ci á kon elõ adá sok tar tá sa,
– fo lya ma to san ön ál ló ku ta tá sok vég zé se, azok ered mé nye i nek pub li ká lá sa ha zai és nem zet kö zi ki ad vá nyok ban.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
– leg alább 10 év iga zolt szak mai gya kor lat gaz da ság föld rajz te rü le tén,
– a do cen si mun ka kör be tör té nõ ki ne ve zés tõl szá mí tott leg alább 5 év szak mai gya kor lat,
– tör té ne lem tu do mány te rü le tén szer zett tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább egy vi lág nyelv szak nyel ven is elõ adó ké pes is me re te,
– szín vo na las pub li ká ci ós te vé keny ség ma gyar és ide gen nyel ven,
– több éves fel sõ ok ta tás ban szer zett gya kor lat elõnyt je len t.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je lent ke zé sét a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,
– ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– egye te mi ok le vél má so la tát,
– nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,
– tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A ki ne ve zés re 2011. szep tem ber el se jé tõl ke rül sor.
Bé re zés: Kjt. sze rint.
A pá lyá za to kat az in téz mény rek to rá nak cí mez ve a Nyír egy há zi Fõ is ko la Hu mán po li ti kai Iro dá já ba (4400 Nyír egy há za,
Sós tói u. 31/B) ké rem meg kül de ni a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ
30 na pon be lül.

A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MÛVÉSZETI KAR
MAGYAR NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ fog lal ko zá sú fõ is ko lai ta nár fel ada tai:
– elõ adá sok és sze mi ná ri u mok tar tá sa a XX. szá zad klasszi kus iro dal má ból mind az alap kép zés ben, mind a mes ter -

kép zés ben; va la mint mód szer ta ni elõ adá sok és gya kor la tok ve ze té se és szer ve zé se ma gyar ta ná ri mes ter kép zés ke -
re té ben,
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– kap cso lód jon be az in té zet tu do má nyos éle té be és ku ta tó mun ká já ba, va la mint a hall ga tói te het ség gon do zás te vé -
keny sé gé be, kü lö nös te kin tet tel a tu do má nyos di ák kö ri mun ká ra.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
– több év ti ze des fel sõ ok ta tás ban szer zett mód szer ta ni ok ta tá si ta pasz ta lat,
– a do cen si mun ka kör be tör té nõ ki ne ve zés tõl szá mí tott leg alább 5 év szak mai gya kor lat,
– iro da lom tu do mány te rü le tén szer zett tu do má nyos fo ko zat,
– szín vo na las pub li ká ci ós te vé keny ség,
– leg alább egy ön ál ló könyv, il le tõ leg a vá ro si és re gi o ná lis kul tu rá lis élet ben való rész vé tel elõnyt je len t.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je lent ke zé sét a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,
– ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– egye te mi ok le vél má so la tát,
– nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,
– a tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A ki ne ve zés re 2011. szep tem ber el se jé tõl ke rül sor.
Bé re zés: Kjt. sze rint.
A pá lyá za to kat az in téz mény rek to rá nak cí mez ve a Nyír egy há zi Fõ is ko la Hu mán po li ti kai Iro dá já ba (4400 Nyír egy há za,
Sós tói u. 31/B) ké rem meg kül de ni a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ
30 na pon be lül.

A PEDAGÓGUSKÉPZÕ KAR
TANÁRKÉPZÕ INTÉZETÉBE
fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ ok ta tó fel ada ta:
– pszi cho ló gi ai stú di u mok tar tá sa, tré nin gek ve ze té se a PKK alap- és mes ter kép zé si szak ja in, va la mint a fel sõ fo kú

szak kép zés ben,
– tan tár gyi prog ra mok ki dol go zá sa, tan tárgy fe le lõ si, szak fe le lõ si, szak kép zett ség-fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa,
– rész vé tel a pe da gó gus-to vább kép zés ben, a szak irá nyú to vább kép zé sek prog ram fej lesz té sé ben és szer ve zé sé ben,
– rész vé tel az in té zet ben fo lyó ok ta tás fej lesz tõ mun ká ban, jegy ze tek, ok ta tá si se géd anya gok ké szí té sé ben,
– a pszi cho ló gia tu do mány te rü le tén ku ta tá si pá lyá za tok kez de mé nye zé se, ku ta tó mun ka szer ve zé se, irá nyí tá sa,
– szak mai la pok ban való pub li ká lás,
– ha zai és kül föl di szak mai kon fe ren ci á kon és ren dez vé nye ken való rész vé tel,
– a hall ga tók szak dol go za ta i nak té ma ve ze té se,
– a szak kol lé gi u mi hall ga tók te het ség gon do zá sa,
– a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak se gí té se,
– ak tív rész vé tel a fõ is ko lai és kari bi zott sá gok mun ká já ban, a fõ is ko lai köz élet ben, az in téz mé nyi, re gi o ná lis és or -

szá gos szak mai tes tü le tek ben.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
– leg alább 10 éves szak mai gya kor lat,
– a do cen si mun ka kör be tör té nõ ki ne ve zés tõl szá mí tott leg alább 5 év szak mai gya kor lat,
– szak irá nyú egye te mi vég zett ség,
– leg alább 3 éve, a pszi cho ló gia tu do mány te rü le tén szer zett PhD fo ko zat,
– szak te rü le té nek meg fe le lõ ide gen nyelv is me re te, hasz ná la ta,
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– szak irá nyú tu do má nyos pub li ká ci ós te vé keny ség,
– ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso lat rend szer.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je lent ke zé sét a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– a tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– szak mai ön élet raj zot,
– a pá lyá zó je len le gi mun ka he lyét, be osz tá sát, mun ka kö ri be so ro lá sá ra vo nat ko zó ada ta it,
– ed di gi szak mai mun ká já nak is mer te té sét,
– pub li ká ci ó i nak lis tá ját,
– kül föl di ta nul mány út ja i nak, kon fe ren ci á kon való rész vé te le i nek fel so ro lá sát,
– jö võ re vo nat ko zó ter ve it,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A ki ne ve zés re 2011. szep tem ber el se jé tõl ke rül sor.
Bé re zés: Kjt. sze rint.
A pá lyá za to kat az in téz mény rek to rá nak cí mez ve a Nyír egy há zi Fõ is ko la Hu mán po li ti kai Iro dá já ba (4400 Nyír egy há za,
Sós tói u. 31/B) ké rem meg kül de ni a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ
30 na pon be lül.

PEDAGÓGUSKÉPZÕ KARRA
egy fõ fõ is ko lai do cens ál lás be töl té sé re, ha tá ro zott idõ re (3 év)

Pá lyá za ti fel té te lek:
– egye te mi kép zés ben böl csé szet tu do má nyi szak te rü le ten szer zett ta nár sza kos, to váb bá gyógy pe da gó gus vég zett ség,
– leg alább 3 éves szak mai gya kor lat a PhD fo ko zat meg szer zé sé tõl szá mít va,
– leg alább 8 éves ered mé nyes fel sõ ok ta tá si te vé keny ség, szak mai gya kor lat,
– a gyógy pe da gó gia al kal ma zá sa te rü le tén szer zett gya kor lat,
– két ide gen nyelv kö zép- vagy alap szin tû is me re te,
– rend sze res szak irá nyú pub li ká ci ós te vé keny ség ben meg mu tat ko zó tu do má nyos ered mé nyek,
– ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso lat rend szer,
– a fõ is ko lá val köz al kal ma zot ti jog vi szony fenn ál lá sa.

A ki ne ve zen dõ ok ta tó fel ada ta:
– elõ adá sok és sze mi ná ri u mi fog lal ko zá sok ve ze té se a kom mu ni ká ció el mé le te és a be széd és nyelv pe da gó gia te rü le -

tén, spe ci á lis kol lé gi u mok a nyel vi hát rá nyok ke ze lé se té má i ban alap- és mes ter sza kos hall ga tók nak és to vább kép -
zés re je lent ke zõk nek,

– tan tár gyi prog ra mok ki dol go zá sa, tan tárgy fe le lõ si, szak fe le lõ si fel ada tok el lá tá sa,
– rész vé tel a pe da gó gus-to vább kép zés ben, a szak irá nyú to vább kép zé sek prog ram fej lesz té sé ben és szer ve zé sé ben,
– rész vé tel a ka ron fo lyó ok ta tás fej lesz té si mun ká ban, sza kok és kép zé sek in dí tá sá val össze füg gõ akk re di tá ci ós fel -

ada tok el lá tá sa,
– jegy ze tek, ok ta tá si se géd anya gok ké szí té sé ben köz re mû kö dés,
– a kar ha zai és kül föl di szak mai kap cso la ta i nak erõ sí té se ok ta tá si és tu do má nyos te rü le te ken,
– a hall ga tók szak dol go za ta i nak té ma ve ze té se,
– a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má nyos mun ká já nak se gí té se,
– ak tív rész vé tel a fõ is ko lai és kari bi zott sá gok mun ká já ban, a fõ is ko lai köz élet ben, a re gi o ná lis és or szá gos szak mai

tes tü le tek ben.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– szak mai ön élet raj zot,
– pub li ká ci ó i nak lis tá ját,
– kül föl di ta nul mány út ja i nak, kon fe ren ci á kon való rész vé te le i nek fel so ro lá sát,
– jö võ re vo nat ko zó ter ve it.
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A pá lyá za ti ké re lem hez csa tol ni kell:
– az ok le ve lek má so la tát,
– a tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi zo nyít ványt,
– ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó hoz zá já rul ah hoz, hogy pá lyá za ti anya gát a jog sza bá lyok ban és a fõ is ko lai sza -

bály za tok ban rög zí tett bi zott sá gok és tes tü le tek meg is mer jék.

A ki ne ve zés re 2011. feb ru ár 1-jé vel ke rül sor.
Bé re zés a Kjt. sze rint.
A pá lyá zat be adá sá nak ha tár ide je a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján tör té nõ meg je le nést kö ve -
tõ 15 nap. A sza bá lyo san fel sze relt pá lyá za to kat a Nyír egy há zi Fõ is ko la rek to rá nak cí mez ve kell be nyúj ta ni.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR
MAGYAR MATEMATIKA ÉS INFORMATIKA INTÉZETÉBE
fõ is ko lai ta ná ri mun ka kör be töl té sé re

A ki ne ve zen dõ fõ is ko lai ta nár fel ada tai:
– kü lön bö zõ in for ma ti kus könyv tá ros szak tan tár gya i nak ok ta tá sa, kü lö nös te kin tet tel az in for má ció for rá sok ra (kü -

lön bö zõ szak tu do má nyok te rü le tén), szo ci o ló gia, ku ta tás mód szer tan, on li ne in for má ció-vissza ke re sés, könyv tá ri
kü lön gyûj te mé nyek, EU in for má ció for rá sok,

– is ko lai és gyer mek könyv tá ri mun ka,
– mû vé sze ti tá jé koz ta tás,
– szak dol go za tok ve ze té se, te het ség gon do zás,
– tan terv- és tan anyag fej lesz tés,
– tu do má nyos pub li ká ci ók írá sa kü lön fé le szak la pok ban.

A pá lyá zó val szem be ni kö ve tel mé nyek:
– leg alább tíz év szak mai gya kor lat,
– a do cen si mun ka kör be tör té nõ ki ne ve zés tõl szá mí tott leg alább 5 év szak mai gya kor lat,
– tör té ne lem tu do mány te rü le tén szer zett tu do má nyos fo ko zat,
– leg alább egy vi lág nyelv kö zép fo kú is me re te,
– szín vo na las pub li ká ci ós te vé keny ség.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– a pá lyá zó je lent ke zé sét a pá lyá za ti ki írás ban fog lal tak ra,
– a pá lyá zó rész le tes szak mai ön élet raj zát, pub li ká ci ós te vé keny sé gé nek is mer te té sét,
– ki töl tött sze mé lyi adat la pot,
– egye te mi ok le vél má so la tát,
– nyelv vizs ga-bi zo nyít vány má so la tát,
– a tu do má nyos fo ko za tot iga zo ló do ku men tum má so la tát,
– 3 hó nap nál nem ré geb bi ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít ványt,
– az adat vé del mi tör vény alap ján ké szült nyi lat ko za tot a pá lyá za ti anyag ke ze lé sé rõl.

A ki ne ve zés re 2011. szep tem ber el se jé tõl ke rül sor.
Bé re zés: Kjt. sze rint.
A pá lyá za to kat az in téz mény rek to rá nak cí mez ve a Nyír egy há zi Fõ is ko la Hu mán po li ti kai Iro dá já ba (4400 Nyír egy há za,
Sós tói u. 31/B) ké rem meg kül de ni a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó Köz pont hon lap ján va ló köz zé té telt kö ve tõ
30 na pon be lül.

Nyír egy há za, 2010. de cem ber 8.

Prof. Dr. Já no si Zol tán s. k.,
rek tor
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Pályázati felhívás egyéb intézmény vezetõi álláshelyének betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
il l: il let mény
p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
vgy: ve ze tõi gya kor lat
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem  ré gebbi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
vp: ve ze tõi pót lék
vpr: ve ze tõi prog ram
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Egyéb vezetõ

A pá lyá za tot meg hir de tõ
szerv

Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

Vár pa lo ta Vá ros
Ön kor mány za ti
Kép vi se lõ-tes tü le te

Szind bád Kul tu rá lis
és Szol gál ta tó Ki e mel ten
Köz hasz nú
Non pro fit Kft.
8100 Vár pa lo ta,
Má tyás ki rály tér 1.
Ügy ve ze tõ igaz ga tó 

Egye te mi szin tû jo gász,
köz gaz da sá gi, ter mé szet tu -
do má nyi, böl csé szet-tu do -
má nyi, hit tu do má nyi,
mû vé sze ti fel sõ ok ta tás ban
szer zett szak kép zett ség,
vagy fõ is ko lai szin tû pe da -
gó gus, hit tu do má nyi,

ÁEI: 2011. már ci us 1.
A mun ka vi szony idõ tar ta ma:
5 év
Pbhi: 2011. ja nu ár 31.
Pe hi: 2011. feb ru ár 28.
Mun ka bér: a kép vi se lõ-tes tü -
let dön té se sze rint, egyéb jut -
ta tá sok a kft. kol lek tív 
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A pá lyá za tot meg hir de tõ
szerv

Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), il let mény, pót lék, egyéb

1 2 3 4

mû vé sz, köz mû ve lõ dé si,
köz gyûj te mé nyi, ál lam igaz -
ga tá si fel sõ ok ta tás ban szer -
zett szak kép zett ség, vagy
egye te mi vagy fõ is ko lai v.
és az OKJ sze rint: fel sõ fo kú 
köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te -
mé nyi szak ké pe sí tés és leg -
alább 3 év kul tu rá lis
te rü le ten szer zett gya kor lat.
Elõny: egye te mi szin tû mû -
ve lõ dé si és fel nõtt kép zé si
me ne dzser (nép mû ve lõ,
köz mû ve lõ dé si elõ adó)
szak kép zett ség; nem szak -
irányú egye te mi v. és szak -
kép zés ben szer zett
fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
szak em ber vagy fel sõ fo kú
kul tu rá lis me ne dzser
szak ké pe sí tés;
fõ is ko lai szin tû mû ve lõdés -
szervezõ (nép mû ve lõ, köz -
mû ve lõ dé si elõ adó)
szak kép zett ség; nem szak -
irá nyú fõ is ko lai v. és szak -
kép zés ben szer zett
fel sõ fo kú köz mû ve lõ dé si
szak em ber vagy fel sõ fo kú
kul tu rá lis me ne dzser szak -
ké pe sí tés; ha son ló mun ka -
kör ben szer zett leg alább
5 év vgy.

szer zõ dé se sze rint.
Csa to lan dó: szak mai ön.,
a kft. ve ze té sé re vo nat ko zó
vpr. a szak mai hely zet -
elemzés re épü lõ fej lesz té si
el kép ze lés sel együtt, om., b.,
a pá lyá zó nyi lat ko za ta
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
szóló 2006. évi IV. tör vény
23. § (1)–(4) be kez dés ben
fel so rolt ki zá ró fel té te lek rõl,
a pá lyá zó nyi lat ko za ta ar ról,
hogy a pá lyá za ti el já rás ban
részt ve võk a pá lyá zat
tar tal mát meg is mer he tik.
A bo rí ték ra rá kell írni:
„17/207/2010. – Pá lyá zat a
Szind bád Non pro fit Kft.
ügy ve ze tõ igaz ga tói
ál lás he lyé re”.
Pc: Ta la bér Már ta
pol gár mes ter
8100 Vár pa lo ta,
Gár do nyi G. u. 39.
f: György Be á ta sze mély ze ti
és szak ok ta tá si
szak re fe rens tõl
Te le fon: (88) 592-660

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pá lyá za tok be nyúj tá sá val és köz zé té te lé vel (így kü lö nö sen a be nyúj tá si ha tár idõk kel, a pá lyá za tok hoz kö te le zõ en elõ -
írt fel té te lek kel és be nyúj tan dó mel lék le tek kel) kap cso la tos ren del ke zé se ket a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, az e tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mé nyek  mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let, va la mint a köz le mé nyek szö ve gé ben fel tün te tett egyéb
jog sza bá lyok tar tal maz zák.

Rö vi dí té sek:
ÁEI: ál lás el fog la lá sá nak ide je
Pbhi: pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je
Pe hi: pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je
Pc: pá lyá zat cím zé se
il l: il let mény
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p: pót lék
tp: te rü le ti pót lék
szl: szol gá la ti la kás
szgy: szak mai gya kor lat
v: vég zett ség
étkh: ét ke zé si hoz zá já ru lás
om: ok le vél má so lat (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor egy sze rû má so lat)
b: er köl csi bi zo nyít vány (amennyi ben a pá lyá zat ki író ja mást nem ha tá roz meg, ak kor há rom hó nap nál nem ré geb bi)
f: fel vi lá go sí tás
ön: ön élet rajz
KSZK: Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
Kö zokt.tv.: a köz ok ta tás ról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
Kjt.: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény
Korm. ren de let: a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. ren de let
MKM ren de let: a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé rõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM ren de let
Lf: a mun ka kör be tar to zó, illetve a ve ze tõi meg bí zás sal já ró lé nye ges fel ada tok

Pedagógus

A pá lyá za tot meg hir de tõ szerv Meg hir de tett mun ka hely Ké pe sí té si és egyéb fel té te lek Jut ta tá sok (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

Pe tõ fi Sán dor Gim ná zi um,
Gé pé sze ti Szak kö zép is ko la 
és Kol lé gi um
2170 Aszód,
Hat va ni út 3.
Te le fon: (28) 400-006,
(28) 500-545

An gol–bár mely sza kos
kö zép is ko lai ta nár

Egye te mi vagy fõ is ko lai v.
Elõny: két sza kos ta ná ri v.
illetve az egye te mi dip lo ma, 
va la mint te het ség fej lesz tés -
ben szer zett ta pasz ta la tok,
nyi tott ság, kre a ti vi tás, ko -
mo lyabb egyé ni ér dek lõ dés
va la mely te rü le ten.

ÁEI: 2011. ja nu ár 3.
Pbhi: 2010. de cem ber 22.
Pehi: 2010. de cem ber 30.
Ill: Kjt. sze rint.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.
Csa to lan dó: om., szak mai
ön., mo ti vá ci ós le vél.
Az ön élet raj zok át te kin té se
után az in téz mény a ki vá -
lasz tott je lent ke zõk kel sze -
mé lyes kon zul tá ci ót
kez de mé nyez.
f: Cso bán At ti la igaz ga tó
Te le fon: (28) 401-874
illetve: igaz ga to@
pe to fi-aszod.su li net.hu, vagy
cso ba nat ti la@fre e ma il.hu

Egyéb

Szé che nyi Ist ván
Szak kép zõ Is ko la
8300 Ta pol ca,
Mó ricz Zsig mond u. 8.
Te le fon: (87) 411-287
Fax: (87) 412-766
E-ma il:
sze che nyisz ki@ke ri-ta pol -
ca.su li net.hu

2 fõ ven dég lá tó
szak ok ta tó

Fõ is ko lai v.
Elõny: mes ter vizs ga

ÁEI: 2011. feb ru ár 1.
Pbhi: 2011. ja nu ár 17.
Pehi: 2011. ja nu ár 28.
Pc: Szé che nyi Ist ván
Szak kép zõ Is ko la
igaz ga tó ja
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1 2 3 4

4. sz. Fõ vá ro si Ta nu lá si
Ké pes sé get Vizs gá ló Szak -
ér tõi és Re ha bi li tá ci ós
Bi zott ság és
Gyógy pe da gó gi ai
Szol gál ta tó Köz pont
1077 Bu da pest,
Iza bel la u. 1.

1 fõ gyógy pe da gó gus Leg alább 1–3 év szgy.,
fel sõ fo kú v.
Ér tel mi leg aka dá lyo zot tak
pe da gó gi á ja szak irá nyú,
hal lás sé rül tek pe da gó gi á ja 
sza kos ta nár vagy te ra pe u -
ta az ott ho ni el lá tás ke re té -
ben vég zett egyé ni
fej lesz tõ fel ké szí tés
el lá tá sá ra.
Elõny: Sú lyos, hal mo zot -
tan fo gya té kos gyer me kek
fej lesz té sé ben szer zett ta -
pasz ta lat, szo ma to pe da gó -
gus v., Dé vény-te rá pia,
aug men ta tív al ter na tív
kom mu ni ká ci ó ban való
jár tas ság.

ÁEI: 2011. feb ru ár 1.
Pbhi: 2011. ja nu ár 14.
Pehi: 2011. ja nu ár 31.
Ill: Kjt. sze rint.
Csa to lan dó: szak mai ön.,
mo ti vá ci ós le vél, b., om.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni.

1 fõ gyógy pe da gó gus,
szo ma to pe da gó gus

Leg alább 1–3 év szgy.,
fel sõ fo kú v.
Ér tel mi leg aka dá lyo zot tak
pe da gó gi á ja szak irá nyú,
szo ma to pe da gó gus az ott -
ho ni el lá tás ke re té ben vég -
zett egyé ni fej lesz tõ
fel ké szí tés el lá tá sá ra.
Elõny: Sú lyos, hal mo zot -
tan fo gya té kos gyer me kek
fej lesz té sé ben szer zett ta -
pasz ta lat, Dé vény-te rá pia,
aug men ta tív al ter na tív
kom mu ni ká ci ó ban való
jár tas ság.

ÁEI: 2011. feb ru ár 1.
Pbhi: 2011. ja nu ár 14.
Pe hi: 2011. ja nu ár 31.
Ill: Kjt. sze rint.
Csa to lan dó: szak mai ön., mo -
ti vá ci ós le vél, b., om.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 

1 fõ kon duk tor Leg alább 1–3 év szgy.,
fel sõ fo kú v.
Kon duk tor az ott ho ni el lá -
tás ke re té ben vég zett
egyé ni fej lesz tõ fel ké szí tés 
el lá tá sá ra.
Elõny: Sú lyos, hal mo zot -
tan fo gya té kos gyer me kek
fej lesz té sé ben szer zett ta -
pasz ta lat, Dé vény-te rá pia,
aug men ta tív al ter na tív
kom mu ni ká ci ó ban való
jár tas ság.

ÁEI: 2011. feb ru ár 1.
Pbhi: 2011. ja nu ár 14.
Pehi: 2011. ja nu ár 31.
Ill: Kjt. sze rint.
Csa to lan dó: szak mai ön., mo -
ti vá ci ós le vél, b., om.
A pá lyá za tot pos tai úton kell
be nyúj ta ni. 
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam
cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va -
sót, mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin -
tést ad nak, kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és
szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 2100 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban
(te l.: 318-8411), illetve meg rendelhetõ a  kiadó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut -
tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .............................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .............................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ............................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz -
hez vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel -
tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét
Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so -
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo -
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la -
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le -
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma -
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2898 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na -
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te

A ma gyar jog tu do mány klasszi ku sai so ro za tá ban

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû kö te tét

Az Ele mi ma gyar köz jog – amely az el sõ ma gyar nyel vû köz jo gi összeg zés – 1846-ban lá tott nap vi lá got.
Két rész re ta go ló dik: Ma gyar or szág pol gá ri al kot má nyá ra és köz igaz ga tá sá ra, s ezen be lül a 104 pa rag ra -
fus ra  tagozódó ins ti tú ci ók vi lá gos szer ke zet ben, ki fe je zõ fo gal mak kal je le ní tik meg az in téz mény rend -
szert. Azért is be cses ér té kû e szin té zis, mert a klasszi ku san át me ne ti, pol gá ri át ala ku lás elõt ti mo nar chi át
mu tat ja be a szer zõ, Be öt hy Zsig mond (1819–1896), aki kez det ben köz igaz ga tá si pá lyán te vé keny ke dett,
majd pálya futását 1883-ban, nyug ál lo mány ba vo nu lá sa kor ki rá lyi táb lai ta nács el nök ként fe jez te be.
Szak iro dal mi  munkásságáért szá mos ki tün te tés ben ré sze sült. E köz jo gi ku ri ó zu mot a ma gyar jog tör té -
net, jo gi kul túr a iránt ér dek lõ dõk fi gyel mé be ajánl juk.

A kö tet 142 ol dal ter je del mû, ár a 2499 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.:
318-8411), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de -
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Be öt hy Zsig mond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

cí mû, 142 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ár a: 2499 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi 
cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2011. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány -
számot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és utcacím-megjelö -
léssel).  Kérjük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és példány számváltozás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg -
küldeni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról  kizár ó l a g az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke -
dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó
ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv -
ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6.) le het sé ges ( levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó ,
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 45 612 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 36 036 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 38 304 Ft/év
Gaz da sá gi és Mun ka ügyi Köz löny 59 976 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 14 112 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 147 600 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 285 600 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 492 600 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 102 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 369 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 480 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jog sza bály tár ral, cég fi gye lés sel és ví rus vé del mi rend szer rel ki bõ ví tett ha tá lyos jog sza bá lyok

 hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 150 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 255 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 330 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 540 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 690 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 1 185 000 Ft

* A Ma gyar Köz löny elõ fi ze tõk 25% ked vez mény ben ré sze sül nek az MHJ DVD 2011-re vo nat ko zó elõ fi ze té si árá ból.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY
A Nem ze ti Erõforrás Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja. A szer kesz té sért fe le lõs: Má tyás né dr. Pa tócs Andrea.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Sza lay u. 10–14. Te le fon: 795-4722, fax: 795-0230.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.; www.mhk.hu).
Fe le lõs ki adó: Bárt fai-Ma ger And rea ügy ve ze tõ igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest, 62. Pf. 357 (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a  www.mhk.hu/kozlonybolt 
 internetcímen. 
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411).
2011. évi éves elõ fi ze té si díj: 38 304 Ft áfá val,  féléves elõ fi ze té si díj: 19 152 Ft áfá val, egy pél dány ár a 715 Ft áfával.
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11.0005 – Nyom ta a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


