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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok, az Alkotmánybíróság határozatai

2011. évi XLI. törvény
a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról*

1. § A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló

1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Nvt.) preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Országgyûlés

– tekintettel a magyar lakosság kedvezõtlen népegészségügyi mutatóira,

– annak érdekében, hogy a dohánytermékek forgalmazásának részleges korlátozásával csökkentse ezen termékek

kiskorúak számára történõ hozzáférhetõségét,

– kinyilvánítva abbéli szándékát, hogy a dohánytermékek elsõsorban nyilvános helyeken történõ fogyasztásának

szabályozásával védelmet kell nyújtani a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt

egyébként fokozott védelmet igénylõ személyek részére a passzív dohányzás káros hatásaival szemben,

– felismerve továbbá, hogy a nemdohányzók védelmére vonatkozó szabályozást az egészségtudatos szemléletmód

elterjedésével párhuzamosan, rendszeres idõközönként felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy az állam

a magánszféra mind újabb területein is védelmet biztosítson a passzív dohányzás káros hatásaival szemben,

– a magánélethez fûzõdõ jogok tiszteletben tartása mellett nyomatékosan hangsúlyozva, hogy kerülni kell

a dohányzást különösen kiskorúak, várandós nõk, betegek vagy mozgásukban bármilyen okból korlátozott személyek

jelenlétében a magánélet színterein is, különösen a zárt légterû helyiségekben vagy gépkocsik zárt utasterében, mivel

a dohányfüst minden esetben mérgezõ, annak nincs biztonságos egészségügyi határértéke,

– elõsegítve ezzel az egészséghez, valamint az egészséges környezethez fûzõdõ alkotmányos jogok megvalósulását

és védelmét,

– figyelemmel – az ellentétes érdekek megfelelõ egyeztetésével – a dohánytermékek fogyasztási kultúrája

fejlesztésének szükségességre, a méltányolható fogyasztási szokásokat elismerve

a következõ törvényt alkotja:”

2. § (1) Az Nvt. 1. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]

„c) közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetõleg közérdekû vagy egyéb szolgáltatást, ellátást

(a továbbiakban együtt: szolgáltatás) végzõ természetes vagy jogi személynek, illetõleg jogi személyiség nélküli

szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggõ tevékenység biztosítására szolgáló létesítménye vagy egyéb

eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történõ belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel

teljesítéséhez kötött;”

(2) Az Nvt. 1. §-a a következõ f) és g) ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„f) kombinált figyelmeztetés: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak

szerint fényképbõl vagy egyéb illusztrációból és kiegészítõ figyelmeztetés megfelelõ szövegébõl álló figyelmeztetés;

g) egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

alapján létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabályában meghatározott célja dohányzás visszaszorítása,

e célnak megfelelõen legalább két éve mûködik, továbbá az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. április 26-i ülésnapján fogadta el.
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3. § Az Nvt. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – nem szabad

dohányozni

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben,

b) közösségi közlekedési eszközön,

c) munkahelyen,

d) közterületnek minõsülõ

da) a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterû közforgalmú közlekedõ összekötõ

terekben, valamint közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külsõ határvonalától számított 5 méteres

távolságon belül,

db) a közforgalmú vasúti szolgáltatás nyújtására szolgáló vasúti üzemi létesítmények és a vasúti pálya tartozékainak

személyforgalom számára megnyitott területein, közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített,

illetve erre kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetõleg helyiségben, valamint nyílt légterû megálló, várakozó hely

esetén annak külsõ határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá

tartozó terület külsõ határvonala nem állapítható meg egyértelmûen, akkor a dohányzás a megállót vagy várakozó

helyet kijelölõ táblától vagy más jelzéstõl számított 5 méteres sugarú körnek megfelelõ körzetben tilos.

(2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhetõ ki dohányzóhely

a) közforgalmú intézmények zárt légterû helyiségeiben,

b) munkahelyek zárt légterû helyiségeiben,

c) helyi közforgalomban közlekedõ közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekû vasúton, menetrend alapján belföldi

helyközi közforgalomban közlekedõ autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedõ személyszállító vonaton.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni

a) a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,

b) szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterû

szobáiban,

feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tûzvédelmi elõírás egyébként nem tiltja.

(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenõen nyílt légtérben sem jelölhetõ ki dohányzóhely

a) közoktatási intézményben,

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,

c) az (5) bekezdésben foglalt kivétellel az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. §

f) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatónál, ideértve a többcélú intézményt is, ha abban egészségügyi szolgáltatást

is nyújtanak.

(5) A (7) és (8) bekezdésben foglaltak szerint zárt légterû dohányzóhely is kijelölhetõ

a) a 9. §-ban foglalt esetekben,

b) büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – számára,

c) az Eütv. 188. § a) pontja szerinti pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára.

(6) A kijelölt dohányzóhelyek e törvényben elõírt rendelkezéseknek való megfelelõségét az egészségügyi

államigazgatási szerv, tûzvédelmi szempontoknak való megfelelõségét a tûzvédelmi hatóság ellenõrzi.

(7) A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket

felirat vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával – tûzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával,

illetve piktogrammal – szembetûnõ módon meg kell jelölni.

(8) Ha e törvény alapján zárt légterû dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel azonos

helyiségben nem jelölhetõ ki. Zárt légterû dohányzóhely esetén a megfelelõ légcsere feltételeit nyílászáró

szerkezetekkel vagy egyéb mûszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó

helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés alkalmazásában a légcsere abban az esetben megfelelõ, ha a helyiségben

legalább

a) a friss levegõ befúvását, illetve az elhasznált levegõ elszívását biztosító mechanikus szellõztetõ berendezés

mûködik, és

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, hogy a dohányfüst

a keletkezése helyétõl közvetlenül az elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás

irányába esnének.”
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4. § Az Nvt. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl közterületet nemdohányzó

közterületnek nyilváníthat. Az önkormányzat rendeletében a dohányzási korlátozás hatókörét olyan módon kell

részletesen szabályozni, hogy az e törvényben foglalt, dohányzóhely-kijelölési kötelezettségüknek a kötelezettek

eleget tehessenek. A nemdohányzó közterület kijelölésére a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

A közterületet érintõ dohányzási korlátozások betartását a 7. §-ban foglaltakon túl – az önkormányzati rendeletben

foglaltakra figyelemmel – a közterület-felügyelet is ellenõrizheti, és a dohányzási korlátozás tetten ért megszegõjét

a 7. § (5) bekezdése szerinti helyszíni bírsággal sújthatja. Az így befolyt bírság az önkormányzat bevétele.”

5. § (1) Az Nvt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetekben – a (6) bekezdésben, valamint a 2. §

(3)–(5) bekezdésében foglalt kivétellel – dohányzásra az e törvényben foglaltaknak, valamint a tûzvédelmi

szabályoknak megfelelõ, nem zárt légterû helyet kell kijelölni és fenntartani, a 2. § (7) bekezdésében foglalt

rendelkezések alkalmazásával. Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon

belül nem jelölhetõ ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében.

A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól

számított 5 méteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterû

dohányzóhely kijelölésének feltételei a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.”

(2) Az Nvt. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A 2. § (2) bekezdés c) pontjában nem szereplõ közforgalmú, valamint a magánforgalomban közlekedõ közösségi

közlekedési eszközökön a dohányzóhely kijelölésérõl az üzembentartó dönt. A kijelölés tûzvédelmi szabályokat vagy

közlekedésbiztonsági érdeket nem sérthet.”

(3) Az Nvt. 4. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) Az (1)–(8) bekezdésben, valamint a 4/A. §-ban meghatározott feltételek biztosításáról a közforgalmú intézmény

belsõ szabályzatában meghatározott személy, ennek hiányában az intézmény vezetõje, üzemeltetõje, a rendezvény

szervezõje, a tömegközlekedési eszköz üzembentartója, a közoktatási intézmény vezetõje, illetõleg a munkáltató

gondoskodik.”

6. § Az Nvt. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Cigarettát forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülõ fogyasztói csomagolási egység

felirata – szembetûnõen, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar nyelven – egyaránt tartalmazza

a) egyik fõoldalán, az oldal legalább 30%-át kitevõ felületen:

aa) „A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élõk egészségét!” figyelmeztetést, vagy

ab) „A dohányzás halált okozhat!” figyelmeztetést,

b) másik fõoldalán, az oldal legalább 40%-át kitevõ felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben

meghatározott lehetõségek közül a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést, valamint

c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 10%-át kitevõ felületen a cigaretta fõfüst egységnyi mennyiségében

lévõ kátrány- és nikotin-, valamint szén-monoxid-tartalom számszerû értékét.”

7. § (1) Az Nvt. 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A 2–4/A. §-ban, a 9. §-ban foglalt, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a szerinti

rendelkezések betartását az egészségügyi államigazgatási szerv ellenõrzi, és azok megsértése esetén – a jogsértõ

természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben – egészségvédelmi bírságot

szab ki. Az egészségügyi államigazgatási szerv eltekinthet a bírság kiszabásától a 4. § (9) bekezdésében meghatározott

személlyel szemben, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértõvel szemben a 3. §

(1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.”

(2) Az Nvt. 7. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(9) A jogerõs határozattal megállapított egészségvédelmi bírságot és helyszíni bírságot az egészségügyi

államigazgatási szerv számlájára kell befizetni. Az egészségügyi államigazgatási szerv havonta átutalja az így befolyt

összeg

a) 50%-át az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezete számára nyitott

számlára,

b) 25%-át a bírságot kiszabó egészségügyi államigazgatási szerv számlájára.”
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(3) Az Nvt. 7. §-a a következõ (9a)–(9c) bekezdéssel egészül ki:

„(9a) Az 5. és 6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése miatt jogerõs határozattal megállapított és befolyt

fogyasztóvédelmi bírság 50%-át havonta át kell utalni az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

költségvetési fejezete számára nyitott számlára.

(9b) A (9) bekezdés a) pontja és a (9a) bekezdés alapján befolyt összeg egészségfejlesztési célra, így – tekintettel

a népegészségügyi program prioritásaira is – különösen dohányzásmegelõzésre, a dohányzás leszokást támogató

programokra, egészségmegõrzési célokra, valamint az egészségügyi ellátás színvonalát fejlesztõ szakmai programok

támogatására használható fel. A (9) bekezdés b) pontja alapján befolyt bírság a népegészségügyi hatósági felügyelet

fejlesztésére és a népegészségügyi hatósági munka támogatására használható fel. A bírságok kirovásáról, behajtásáról

és felhasználásáról az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartást vezet, amelynek összefoglaló adatairól évente

írásban tájékoztatja az egészségügyért felelõs minisztert.

(9c) A (9) bekezdés a) pontja szerinti központi költségvetési bevételnek a tárgyévet megelõzõ második költségvetési

évben befolyt legfeljebb 10%-át az egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek támogatására

kell fordítani. A támogatás – a (9b) bekezdésben meghatározott célokra figyelemmel kiírt – pályázatok útján történik

a Kormány által e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint.”

8. § Az Nvt. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Az 5. és 6. §-ban foglalt rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenõrzi, és

– a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alkalmazásával – eljár azok megsértése

esetén.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezések az Fgytv. alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

9. § Az Nvt. a következõ 7/B. §-sal egészül ki:

„7/B. § (1) Az ellen, akinek e törvénybe ütközõ tevékenysége a lakosság széles körét érinti vagy jelentõs

népegészségügyi érdeksérelmet okoz, az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségvédelmi érdekek

képviseletét ellátó társadalmi szervezet vagy az ügyész pert indíthat a lakosság széles körének védelme, illetõleg

a jelentõs népegészségügyi érdeksérelem kiküszöbölése érdekében. Ilyen per akkor is indítható, ha a sérelmet

szenvedettek személye nem állapítható meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kereset a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül nyújtható be.

(3) A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítõjét, hogy a jogsértõ költségére az ítéletet országos

napilapban közzétegye.

(4) Az egészségvédelmi érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetet az ügyfél jogai illetik meg

a) az egészségügyi államigazgatási szervnek a 2–4/A. §-ban, valamint a munkavédelemrõl szóló 1993. évi

XCIII. törvény 38. §-ában foglalt rendelkezések megsértése miatt,

b) a fogyasztóvédelmi hatóságnak az 5. és 6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése miatt

indult eljárásában.”

10. § Az Nvt. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg

a) a kombinált figyelmeztetéseket, valamint azok alkalmazásának részletes szabályait, továbbá a dohánytermékek

elõállításának, forgalmazásának és ellenõrzésének a jövedéki törvény szabályozási körébe nem tartozó egyéb

feltételeit,

b) az egészségvédelmi bírság befizetésére és felhasználására, továbbá az egészségvédelmi érdekek képviseletét

ellátó társadalmi szervezeteknek az egészségvédelmi bírság meghatározott arányában történõ támogatására

vonatkozó részletes szabályokat.”

11. § Az Nvt. a következõ 8/A. és 8/B. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módosító Tv.)

egészségvédelmi és fogyasztóvédelmi bírságok befizetésére, átutalására, felhasználása vonatkozó rendelkezéseit

a Módosító Tv. hatálybalépését követõen jogerõsen kiszabott bírságokra kell alkalmazni.

(2) 2012. január 1-je és 2012. március 31-e között az egészségvédelmi bírság kiszabását az egészségügyi

államigazgatási szerv mellõzi abban az esetben, ha a hatósági ellenõrzés során megállapított, e törvénybe ütközõ
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jogsértést megvalósító cselekmény miatt e törvény 2011. december 31-én hatályos rendelkezései alapján bírság

kiszabásának nem lett volna helye.

(3) Az egészségügyi államigazgatási szerv (2) bekezdés szerinti eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 94. § (1) bekezdés a) pontjában

foglaltak az irányadóak, azzal, hogy

a) a jogsértõt legalább húsz napos, de legkorábban 2012. április 1-jei határidõvel kell a jogszabálysértés

megszüntetésére kötelezni, és

b) a (2) bekezdésben foglalt idõszak alatt e törvénybe ütközõ cselekményekkel összefüggésben a Ket. 94. §

(2) bekezdés d) pontja nem alkalmazható.

8/B. § Azok a cigaretta dohánytermékek, amelyek a 6. § 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelnek,

de nem felelnek meg a Módosító Tv. által megállapított 6. § rendelkezéseinek, a 8. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján kiadott jogszabály hatálybalépésétõl számított

a) nyolcadik hónap elsõ napjától nem gyárthatóak és a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának

különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény rendelkezései szerint nem bocsáthatóak szabadforgalomba,

továbbá

b) tizenkettedik hónap elsõ napjától nem hozhatók forgalomba és nem adhatók át a végsõ fogyasztónak.”

12. § Az Nvt. a következõ 9. §-sal egészül ki:

„9. § (1) A kereskedelemrõl szóló törvény szerint szálláshelynek minõsülõ, jogszabály alapján szállodaként

üzemeltetett közforgalmú intézményben a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény

(a továbbiakban: Módosító Tv.) hatálybalépésekor már mûködtetett és a (3) és (4) bekezdés szerint engedélyezett zárt

légterû dohányzóhely – szivarszobaként – tovább mûködtethetõ. A tovább mûködtetést az egészségügyi

államigazgatási szerv engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szivarszobában 2012. január 1-jétõl más szolgáltatás nem nyújtható, különösen étel vagy

ital nem szolgálható fel, a szolgáltatást igénybevevõ dohányzó vendégek ott tartózkodásának tartama alatt

a munkavállaló a szivarszobában tartózkodását szükségessé tevõ munkaköri feladat ellátására nem kötelezhetõ.

(3) Az (1) bekezdés szerinti szálloda üzemeltetõje, ha a szivarszobáját 2011. december 31-ét követõen tovább kívánja

mûködtetni, a Módosító Tv. hatálybalépését követõ 60 napon belül kérheti ennek engedélyezését.

(4) Az egészségügyi államigazgatási szerv helyszíni szemlét is magában foglaló hatósági eljárás keretében köteles

megvizsgálni, hogy a bejelentett szivarszoba az (5) és (6) bekezdésben fogalt feltételeknek megfelel-e. Ha a bejelentett

szivarszoba e feltételeknek

a) nem felel meg, az egészségügyi államigazgatási szerv a szivarszoba dohányzóhelyként történõ kijelölését

2012. január 1-jével megtiltja,

b) megfelel, az egészségügyi államigazgatási szerv a szivarszoba tovább mûködtetését engedélyezi.

(5) A szivarszobát felirat vagy más egyértelmû jelzés alkalmazásával – tûzvédelmi szempontú tilalom esetén

szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetûnõ módon meg kell jelölni.

(6) A szivarszoba esetén a megfelelõ légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb mûszaki berendezés

felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. E bekezdés

alkalmazásában a légcsere abban az esetben megfelelõ, ha a helyiségben legalább

a) a friss levegõ befúvását, illetve az elhasznált levegõ elszívását biztosító mechanikus szellõztetõ berendezés

mûködik, és

b) a dohányzóhelyek kijelölése, valamint a helyiség légöblítése olyan módon került kialakításra, hogy a dohányfüst

a keletkezése helyétõl közvetlenül az elszívócsatornába áramlik anélkül, hogy a nemdohányzó helyek az áramlás

irányába esnének.”

13. § Az Nvt.

a) 3. § (1) bekezdésében és 4. § (9) bekezdésében a „tömegközlekedési” szövegrészek helyébe a „közösségi

közlekedési” szöveg,

b) 4. § (6) bekezdésében az „intézményben dohányzóhelyet kijelölni nem kell” szövegrész helyébe

az „intézményben dohányzóhelyet nem zárt térben sem kell kijelölni” szöveg,

c) 4/A. § (4) bekezdésében a „2. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (2) és (4) bekezdése” szöveg,
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d) 6. § (2) bekezdésében az „az e törvény melléklete szerinti szabadon megválasztható egészségvédõ figyelmeztetõ

feliratot” szövegrész helyébe az „a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést” szöveg,

e) 7. § (5) bekezdésében a „20 000 Ft-ig” szövegrész helyébe a „30 000 Ft-ig” szöveg,

f) 9. § (1) bekezdésében a „nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvény (a továbbiakban:

Módosító Tv.)” szövegrész helyébe a „Módosító Tv.” szöveg

lép.

14. § A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38. § Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés dohányzási

tilalom elrendelését teszi szükségessé, a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának,

forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelõ, nyílt légterû dohányzóhelyet kell

kijelölni, kivéve, ha a munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította.”

15. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 26. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A házirend – a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított –

eltérõ rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévõ zárt légterû épületrészekben, területeken,

illetve helyiségekben.”

16. § A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A házirend – az összes lakásszövetkezeti tag szavazatának legalább négyötödös többségével megállapított –

eltérõ rendelkezése hiányában tilos dohányozni a lakásszövetkezeti lakóépület közös használatra szolgáló, zárt légterû

épületrészeiben, területein, illetve helyiségeiben.”

17. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2–11. §, a 13–16. § és a 18. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a törvény 2012. január 2-án hatályát veszti.

18. § (1) Hatályát veszti az Nvt.

a) 4. § (2), (4), (5) és (7) bekezdése,

b) 7. § (2) bekezdésében az „ , illetõleg a dohánytermékek forgalmazására” szövegrész,

c) 7. § (4) bekezdés b) pontjában az „ , illetõleg a dohánytermékek forgalmazását” szövegrész,

d) 7. § (6) és (8) bekezdése,

e) 9. § (5) és (6) bekezdése,

f) Melléklete.

(2) Hatályát veszti a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56/A. § (2) bekezdése.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 1140/2011. (V. 12.) Korm. határozata
a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány közhasznú nonprofit gazdasági társasággá
történõ átalakításáról

A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és

egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 2. §-a, valamint a Kormány által alapított

közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által elõírt

felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 1. pontja alapján

meghozza az alábbi határozatát:
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1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló

2006. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LXV. törvény) 2. § (1) bekezdése alapján kezdeményezi a Nemzetközi

Petõ András Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) jogutódlással történõ megszüntetését arra hivatkozással,

hogy a Közalapítvány céljainak megvalósítására, feladatának további ellátására többségi állami tulajdoni részesedés

biztosításával közhasznú szervezetnek minõsülõ jogi személyiséggel rendelkezõ nonprofit gazdasági társaságot kíván

alapítani.

2. A Kormány

a) felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelõs minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, a nemzeti erõforrás miniszter által az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/L. § (3) bekezdése és az állami vagyonnal való

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti, MNV Zrt.-hez benyújtott kérelme alapján

gondoskodjon az 1. pont szerinti, a Közalapítvány általános jogutódjaként mûködõ, Nemzetközi Petõ András

Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának engedélyezésérõl és a nemzeti erõforrás miniszter részére az ehhez

szükséges meghatalmazás kiadásáról, továbbá a nemzeti erõforrás miniszterrel az állami vagyonról szóló 2007. évi

CVI. törvény 29. § (5) bekezdése szerinti megállapodás megkötésérõl;

b) egyetért azzal, hogy a megszûnt Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében feladatait – ideértve

a Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézetével kapcsolatos intézményfenntartói feladatokat is

– a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és ennek érdekében a Közalapítvány vagyoni jogai

és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdõ idõpontja után esedékessé váló kötelezettségei a Nemzetközi Petõ

András Közhasznú Nonprofit Kft.-re szállnak át; a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonává

váló volt közalapítványi vagyon kizárólag a megszûnt Közalapítvány célja szerinti tevékenységre fordítható, és

a társaság megszûnése esetén is csak e céloknak megfelelõen használható fel;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával gondoskodjon

arról, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon,

a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft.-re átszálló közalapítványi vagyon figyelembevételével

a megszûnt Közalapítvány céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható

legyen a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. által.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

3. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a megalapításra kerülõ Nemzetközi Petõ András Közhasznú

Nonprofit Kft. szervezetén belül, az ügyvezetés döntéseit szakmai kérdésekben támogató tanácsadó testület

felállításáról gondoskodjon.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. megalakításával egyidejûleg

4. A Kormány

a) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a 2006. évi LXV. törvény 4. § (4) bekezdése alapján,

a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításának cégbírósági kezdeményezésével

egyidejûleg az Alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Bíróságnál a Közalapítvány megszüntetését, kérje

kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében

eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával intézkedjen

a Közalapítványhoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az 1. pont szerinti megszüntetési eljárásban

közremûködõ személyek kijelölése és a Közalapítvány vagyonának a 2006. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése

szerinti, a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. részére történõ térítésmentes átadása érdekében;

c) felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy biztosítsa, hogy a Közalapítvány megszûnése napjával mint

mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb

szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.)

Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: a Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofit Kft. megalakításának bírósági kezdeményezésével

egyidejûleg
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5. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy a Közalapítvány megszüntetésérõl és a 2. pontban foglalt

intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: a bírósági törlést követõen azonnal

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a Nemzetközi Petõ András

Közalapítvánnyal kapcsolatos kérdésekrõl szóló 2165/1995. (VI. 8.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1148/2011. (V. 18.) Korm. határozata
a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet alapján
bevezetésre kerülõ elektronikus adatcserével kapcsolatos kormányzati feladatokról

1. Létre kell hozni a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai

parlamenti és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet (a továbbiakban együtt: Rendeletek) alapján bevezetésre kerülõ elektronikus adatcsere

magyarországi redundáns, hibatûrõ hozzáférési pontját a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban (a továbbiakban:

magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium). A hozzáférési pontnak biztosítania kell a szociális

biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság E2 számú határozata szerinti adatfrissítési

funkció ellátását és annak keretében az Európai Bizottság által megadott technikai-informatikai specifikációk szerinti

kapcsolódást az elektronikus adatcsere nemzetközi részéhez. A kapcsolódás kialakításakor az Elektronikus

Kormányzati Gerinchálózatot (a továbbiakban: EKG), valamint a Központi Rendszer sTESTA összeköttetésein alapuló

megoldást kell alkalmazni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak biztosítania kell az EKG és az sTESTA adatátviteli

összeköttetéseket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidõ: azonnal

2. A Rendeletek alkalmazására hatáskörrel rendelkezõ központi hivatalok (Országos Egészségbiztosítási Pénztár,

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, Magyar Államkincstár, Foglalkoztatási Hivatal, a továbbiakban együtt:

központi hivatalok) – az Európai Bizottság adatszolgáltatásának függvényében – az Európai Bizottság által megadott

technikai-informatikai specifikációk szerint kötelesek kapcsolódni, tesztüzenetet fogadni és továbbítani az EKG-n

keresztül a magyarországi hozzáférési ponthoz.

Felelõs: központi hivatalok vezetõi

nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2011. szeptember 30.

3. A magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium és a központi hivatalok – az Európai Bizottság

adatszolgáltatásának függvényében – az Európai Bizottság által megadott technikai-informatikai specifikációk szerint

kötelesek biztosítani az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének az elektronikus adatcsere nemzetközi részéhez

való csatlakozását, az érintett központi hivataloknál pedig az ehhez szükséges, ún. interfészfejlesztéseket meg kell

valósítani.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

központi hivatalok vezetõi

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. április 1.
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4. Ki kell jelölni az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének nemzeti és hozzáférési pont szintû kapcsolattartásáért

felelõs kormánytisztviselõket.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: azonnal

5. Ki kell jelölni az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének központi hivatali szintû megvalósításáért és informatikai

mûködtetéséért felelõs személyeket.

Felelõs: központi hivatalok vezetõi

Határidõ: azonnal

6. Biztosítani kell az 1., 2., 3. és 7. pontban foglalt feladatok ellátását és azok költségeinek viselését az érintett szervek

mindenkori költségvetése terhére. Az érintett feladatok ellátásával összefüggésben az érintett szervek – a mindenkori

költségvetésükön túlmenõen és az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének felállítását, illetve mûködtetését

érintõ, elõre nem tervezhetõ rendkívüli körülmény hiányában – költségvetési többletigényt nem támaszthatnak.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

központi hivatalok vezetõi

Határidõ: azonnal, illetve a feladatellátáshoz szükséges ütemezésben

7. Biztosítani kell az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének folyamatos mûködtetését.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

központi hivatalok vezetõi

Határidõ: 2012. május 1-jétõl folyamatosan

8. Be kell nyújtani a Kormány részére az elektronikus adatcsere nemzeti rendszerének megvalósításához szükséges,

adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozás tervezetét.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter az érintett miniszterek bevonásával

Határidõ: 2011. november 30.

9. A magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium részére a jelen határozat szerinti, a hozzáférési pont

létrehozásához kapcsolódó feladatellátásához szükséges eszközök 20, azaz húsz százalékának megfelelõ,

mindösszesen 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint elõirányzat egyszeri jelleggel a Nemzetgazdasági Minisztérium

fejezetébõl kerül átadásra az 1. melléklet szerint. A hozzáférési pont mûködtetéséhez szükséges forrásokat 2012. évtõl

kezdõdõen a magyarországi hozzáférési pontot mûködtetõ minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: a határozat hatálybalépését követõ hónap utolsó napja

10. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök
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1. melléklet az 1148/2011. (V. 18.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2011.
Ezer forintban, egy tizedessel

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-

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

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5000,0

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

50 Fejezeti tartalék

269590 1 Fejezeti általános tartalék –5000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

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-

csop.-

név

Jog-

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

XX. NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM

005214 1 Nemzeti Erõforrás Minisztérium igazgatása 5000,0

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

50 Fejezeti tartalék

269590 1 Fejezeti általános tartalék –5000,0

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Az elõirányzatok felhasználása/zárolása

(módosítás +/–)
Összesen

I.

negyedév

II.

negyedév

III.

negyedév

IV.

negyedév

Fejezet 1 példány idõarányos

Állami Számvevõszék 1 példány teljesítményarányos

Magyar Államkincstár 1 példány egyéb: azonnal 5000,0

Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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III. RÉSZ
Nemzeti erõforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2011. (V. 10.) NEFMI rendelete
az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló
17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdésének w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Állami Egészségügyi Tartalék (a továbbiakban: tartalék) rendeltetése, hogy a katasztrófa-egészségügyi

ellátáshoz szükséges többletigények kielégítését szolgáló egészségügyi fogyóanyagok, gyógyszerek, valamint a

szükségkórházak és orvosi segélyhelyek (a továbbiakban együtt: szükséggyógyintézetek) telepítéséhez és

felszereléséhez szükséges berendezések, orvostechnikai eszközök és egyéb anyagok felhasználásra alkalmas

állapotban rendelkezésre álljanak.”

2. § A R 2. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A tartalékot a törzskészletek, valamint a normán kívüli és a törzskészletet meghaladó orvostechnikai eszközök és

anyagok képezik.

(3) A törzskészletek szakmai és mennyiségi összetételét

a) az orvosi segélyhelyek típusonkénti gyógyszer, illetve felszerelési alapnormái,

b) a szükségkórházak típusonkénti gyógyszer, illetve felszerelési alapnormái,

c) a járványügyi, toxikológiai, égési, radiológiai modul készletek normái,

d) a fertõtlenítõszer-készlet normái, valamint

e) a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés normája

határozza meg, a 3. § (2)–(5) bekezdés szerinti feltöltöttségi szinteknek megfelelõen.

(4) Az EKI a gyógyszernormát évente, a felszerelési normát 3 évente a szakmai kollégium oxyológia – sürgõsségi

orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata véleményének figyelembe vételével a tárgyév március

31-éig felülvizsgálja, és a normamódosítást tartalmazó javaslatát a tárgyév április 15-éig miniszteri jóváhagyásra

felterjeszti.”

3. § Az R 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A törzskészlet 2. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott elemeinek feltöltöttségi szintjét a (2)–(5)

bekezdés szerint kell biztosítani.

(2) Az orvosi segélyhely, a mobil szükségkórházak, valamint a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés esetében

100%-os feltöltöttségi szintet kell biztosítani.

(3) A regionális szükségkórházak esetén a gyógyszer és fogyóanyagok legalább 70%-os, az orvostechnikai eszközök

100%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.

(4) A mobil és regionális szükségkórházakon kívüli szükségkórházak esetén a gyógyszer és fogyóanyag legalább

50%-os, az orvostechnikai eszköz 70%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.

(5) A járványügyi, toxikológiai, égési, radiológiai modul készletek 100%-os, a fertõtlenítõszer-készlet legalább 50%-os

feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.

(6) A tartalék a (2)–(5) bekezdésben meghatározott szintek alá – a sürgõsségi fekvõbeteg-ellátásban váratlanul

bekövetkezõ hiányok kezelésére, valamint a konkrét ellátási feladatok megoldására történõ készletkiadást, továbbá a

katasztrófa-egészségügyi ellátásban történõ felhasználást kivéve – nem csökkenhet.”

4. § Az R. 7. § (4) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[A készletet az (1) bekezdés a) pontja szerint igénybe vevõ egészségügyi szolgáltató köteles az ellátási feladat befejezõdése

után:]
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„b) az átvett egészségügyi fogyóanyag, fertõtlenítõszer vagy oltóanyag ellenértékét az EKI részére megtéríteni vagy

természetben visszaszolgáltatni,

c) az átvett eszköz használatáért megállapított idõarányos térítési díjat az EKI részére megfizetni, kivéve az Országos

Mentõszolgálat által az állami rendezvények egészségügyi biztosításához átvett eszközöket.”

5. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tartalékban lévõ normán kívüli vagy a törzskészletet meghaladó orvostechnikai eszközök ideiglenes

hasznosítása kizárólag térítés ellenében, bérbeadás útján történhet.”

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsõfokú szakirányú
szakképzéssel összefüggõ módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib), ic) és id) alpontjában, a 2–6. § tekintetében az

egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés

megszerzésérõl szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet módosítása

1. § A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló

66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 7. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az az orvos, fogorvos vagy gyógyszerész oklevéllel rendelkezõ személy, aki az egyes egészségügyi tárgyú

miniszteri rendeleteknek az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel összefüggõ módosításáról szóló

20/2011. (V. 10.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelõzõ napon a felsõoktatási intézmények által elfogadott képzési

terv alapján, az alapképzettsége figyelembe vételével a 3. számú melléklet szerint meg nem szerezhetõ ráépített

szakképzésben vesz részt, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT) elnöke által

– az adott személy alapszakképesítése szerinti és a megszerezni kívánt ráépített szakképesítés bemeneteként elõírt

alapszakképesítések képzési kurrikulumainak a (3) bekezdés szerinti összevetésével – meghatározott képzési elem

teljesítése esetén szakvizsgára bocsátható.

(3) Az ESZTT elnöke a (2) bekezdés szerinti összevetés során megállapítja, hogy a megszerezni kívánt ráépített

szakképesítés bemeneteként elõírt alapszakképesítés mely, a ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges olyan

elemet (elemeket) tartalmaz, amelyet (amelyeket) az adott személy az alapszakképesítése megszerzése során nem,

vagy nem a ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges idõtartamban sajátított el, és amelynek (amelyeknek)

a teljesítése a bemenetként elõírt alapszakképesítés és a meglévõ alapszakképesítés egyenértékûségének

megállapításához szükséges.”

2. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló

5/2010. (II. 16.) EüM rendelet módosítása

2. § Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 5/2010. (II. 16.) EüM

rendelet (a továbbiakban: R.1.) 1. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Az ESZTT albizottságai a következõk:)

„d) Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési Bizottság (a továbbiakban: EFSZSZB).”
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3. § Az R.1. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Az EFSZSZB 14 tagból és egy elnökbõl áll. Az EFSZSZB tagjait a miniszter úgy bízza meg, hogy abban,

a) a Magyar Kórházszövetséget 1 tag,

b) a szakmai kollégiumot 1 tag,

c) a szakorvos képzésben részt vevõ felsõoktatási intézményeket 1-1 tag,

d) a szakfogorvos szakképzést folytató intézményeket 1 tag,

e) a szakgyógyszerész szakképzést folytató intézményeket 1 tag,

f) a klinikai szakpszichológus képzést folytató intézményeket 1 tag,

g) az egészségügyért felelõs minisztériumot 1 tag,

h) a külön jogszabály alapján a humánerõforrás-monitoring rendszert mûködtetõ szervet 1 tag,

i) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 tag,

j) a szakképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények általános orvostudományi karainak Hallgatói Önkormányzatait

1 tag,

k) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés költségvetési forrását kezelõ szervet 1 tag

képviselje.

(2) A miniszter az EFSZSZB 4 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg.

(3) Az EFSZSZB elnöke az ESZTT elnöke.

(4) Az ESZTT az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendeletben

(a továbbiakban: Kr.) meghatározott feladatait az EFSZSZB útján látja el.

(5) Az EFSZSZB szükség szerint, de legalább évente nyolc alkalommal ülésezik.”

4. § Az R.1. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § Az EFSZSZB tagjainak megbízólevelét a miniszter elsõ alkalommal 2011. május 15-éig adja át, és ezzel

egyidejûleg a Kr. alapján 2011. október 31-éig megalakult bizottság megbízatása megszûnik. Az EFSZSZB tagjainak

megbízatása az ESZTT tagjainak megbízatása lejártával szûnik meg.”

5. § Az R.1. 12. § (2) bekezdésében az „ESZTT tagjai” szövegrész helyébe az „ESZTT-nek és albizottságainak a tagjai” szöveg

lép.

6. § Hatályát veszti

a) az R.1. 4. § (2) bekezdés e) pont ed) alpontjában az „a szakmai kollégium állásfoglalásának figyelembevételével az

adott szakmában a szakképzést végzõ és szakképzést vezetõ oktatóhoz rendelhetõ szakorvos- és szakgyógyszerész

jelöltek maximális, továbbá” szövegrész és

b) az R.1. 4. § (3) bekezdése.

3. Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet módosítása

7. § Az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet

(a továbbiakban: R.2.) 1. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya)

„a) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzésben (a továbbiakban: szakképzés) a központi gyakornoki

rendszerbe történõ felvétel szabályaira (a továbbiakban: rendszerbevételi eljárás)”

(terjed ki.)

8. § Az R.2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egészségügyi szolgáltatók szakképzõ hellyé minõsítésérõl a miniszter dönt. A régiójukba tartozó szakképzõ

hellyé minõsített egészségügyi szolgáltatók listáját a felsõoktatási intézmények honlapjukon folyamatosan

hozzáférhetõvé teszik.”

9. § Az R.2. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § A jelölt a szakképzésben a 10. § (1) bekezdése szerinti esetben egy, a 10. § (3) bekezdése szerinti esetben

legfeljebb két szakma vonatkozásában vehet részt.”
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10. § (1) Az R.2. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szakképzési idõ igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az

esetben teljesíti, ha a szakképzési idõ teljes idõtartama alatt legalább heti 36 órás munkaidejû vagy – munkaidõ

hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban tölti.

A szakképzési idõ igazolását nem érinti, ha a szakorvosjelölt által kötelezõen a munkahelyen töltendõ idõ tartama a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról

szóló jogszabály alapján a teljes napi munkaidõt nem éri el.”

(2) Az R.2. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakképzési idõ teljesítéseként legalább heti 18 órás munkaidejû vagy – munkaidõ hiányában – legalább heti

18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszony is elismerhetõ, ha a szakorvos,

szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzésérõl szóló jogszabály a

szakképzésnek vagy egyes elemeinek a részmunkaidõben történõ teljesítését lehetõvé teszi. Ebben az esetben a

szakképzési idõ annyival hosszabbodik meg, amennyi az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen a szakképzési idõ

igazolásához szükséges feltételek teljesítéséhez szükséges.”

11. § Az R.2. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § (1) A jelölt a szakképzés törzsképzési programjának teljesítését tutor irányítása alatt végzi. A tutor a képzési

program teljesítése során szakmai iránymutatást ad és folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek.

(2) A tutor a tevékenységét mentor irányítása alatt látja el. A mentor segíti a tutort az (1) bekezdés szerinti feladatai

ellátásában.

(3) Tutori tevékenységet az láthat el, aki adott szakképesítés vonatkozásában szakvizsgával és legalább öt éves szakmai

gyakorlattal rendelkezik.

(4) A mentori tevékenység ellátásához a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenõen tudományos fokozat is szükséges.

(5) Egy tutor legfeljebb három jelölt szakképzésének irányítását, egy mentor legfeljebb öt tutor tevékenységének

irányítását láthatja el egyidejûleg.

(6) A tutori és a mentori tevékenység ellátására a felsõoktatási intézmény a tutorokkal és a mentorokkal megállapodást

köt.

(7) A tutori-mentori tevékenység ellátásáért a Kr. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a szakképzés normatív költségébõl

járó támogatás kétharmad része a tutort, egyharmad része a mentort illeti meg.”

12. § (1) Az R.2. 17. § (3) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Szakvizsgáztató)

„d) a miniszter által legfeljebb két éves idõtartamra felkért, az adott szakirányú szakvizsgától eltérõ szakvizsgával

rendelkezõ egyetemi tanár”

(lehet.)

(2) Az R.2. 17. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem lehet tagja a szakvizsga bizottságnak:)

„a) a felsõoktatási intézmények kivételével a jelölt munkáltatója, jogi személy munkáltató esetén a munkáltató tagja,

alkalmazottja vagy a munkáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy,”

(3) Az R.2. 17. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Felsõoktatási intézmény munkavállalója vagy alkalmazottja a közvetlen beosztottja szakvizsgáztatásában nem

vehet részt.”

13. § Az R.2. 19. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A Hivatal a (2) bekezdés alapján kiállított szakvizsga bizonyítvány másolati példányát a kiállítástól számított

15 napon belül megküldi a szakvizsgát tett személy szakképzéséért felelõs felsõoktatási intézménynek.”

14. § Az R.2. 21. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szakvizsga bizottság tagjai – számla vagy más költségigazolás ellenében – a szakvizsgáztatással összefüggõ

utazási költségeik megtérítésre jogosultak.

(5) A vizsgadíjnak a (3) bekezdés alapján fennmaradó része terhére kerül megfizetésre a (4) bekezdés szerinti

költségtérítés, valamint az ESZTT és albizottságai tagjainak az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács

szervezetérõl és mûködésérõl szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 12. § (2) bekezdése alapján járó díjazása.”
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15. § Az R.2.

a) 3. § (1) bekezdésében a „pályázaton nyertes állásokra (a továbbiakban: támogatott állás)” szövegrész helyébe a

„központi gyakornoki állásokra” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „támogatott” szövegrész helyébe a „központi gyakornoki” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „az adott támogatott állással rendelkezõ munkáltató (a továbbiakban:

munkáltató)” szövegrész helyébe az „a felsõoktatási intézmény” szöveg,

d) 6. § (5) bekezdésében a „munkáltatónak” szövegrész helyébe a „felsõoktatási intézménynek” szöveg,

e) 17. § (4) bekezdésében a „b) és c) pontjában” szövegrész helyébe a „b)–d) pontjában” szöveg, és

f) 1. melléklet 1.6. pontjában a „munkáltató” szövegrész helyébe a „felsõoktatási intézmény” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R.2.

a) 5. § (4) bekezdésében az „a régiójába tartozó nyertes támogatás igénylési pályázatok megismerése után”

szövegrész,

b) 6. § (1) és (2) bekezdése és

c) 19. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

4. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti erõforrás miniszter 23/2011. (V. 18.) NEFMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet 1. §-a a következõ (13a) bekezdéssel egészül ki:

„(13a) Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeirõl és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti, az

újszülött 0–4 napos korban történõ életkorhoz kötött szûrõvizsgálatait az E. Alap a 7270 kódszámú „Újszülött, születési

súly 2499 g felett, jelentõs mûtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal” HBCs súlyszám 16 százalékával finanszírozza.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,

nemzeti erõforrás miniszter
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IV. RÉSZ
Útmutatók

V. RÉSZ
Közlemények

A nemzeti erõforrás miniszter közleménye
pályázati eljárások eredménytelenné nyilvánításáról

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézetrõl szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet

alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) 2011.

május 1-jével való létrejövetele, valamint ezzel egyidejûleg a GYEMSZI létrehozásával érintett intézmények

megszüntetése miatt, az Egészségügyi Közlöny 2011. évi 3. számában megjelent pályázati felhívások alapján indult

alábbi pályázati eljárásokat eredménytelenné nyilvánítom:

– az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet fõigazgatói feladatkörének betöltésére vonatkozó pályázati eljárás;

– az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet gazdasági igazgatói feladatkörének betöltésére vonatkozó pályázati

eljárás;

– az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet fõigazgatói feladatkörének betöltésére vonatkozó pályázati

eljárás;

– az Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézet fõigazgató gazdasági helyettesi feladatkörének betöltésére

vonatkozó pályázati eljárás;

– az Országos Gyógyszerészeti Intézet gazdasági fõigazgató-helyettesi feladatkörének betöltésére vonatkozó

pályázati eljárás

– az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet gazdasági igazgatói feladatkörének betöltésére

vonatkozó pályázati eljárás.

A pályázatok eredménytelenné nyilvánítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

egészségügyi intézményekben történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése

alapján – miszerint a megbízási jogkör gyakorlója a vezetõi pályázati eljárás során nem él megbízási jogával – kerül sor.

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

Az elõszóban dr. Lomnici Zoltán a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gya-
korlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi
kitekintést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a
büntetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartal-
ma az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet
számos jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közálla-
potok, a bírák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politi-
kusok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jog-
rend minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 600 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 600 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek
mondható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor lét-
fontosságú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová es-
nek a hangsúlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljá-
rásban. Más szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.
Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bi-
zonyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású
elmélete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszé-
dek szerkesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új öt-
leteket, akik már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

11. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 2043



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

R. C. van Caenegem

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû kötetét

Caenegem professzor mûvének lefordítása mellett számos érv szólt. Nem csak az, hogy az európai jogtörténész-társa-
dalom egybehangzó véleménye szerint a legjobb, a legszellemesebb feldolgozása a témának; olyan munka, amely a
nyugati gondolkodásnak az államfejlõdés, az alkotmány és a jog viszonyrendszerérõl az egyik legteljesebb szintézise.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – további 15 századon át – terminus ad quem – a jelenkorig terjedõ európai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kötet.
A „három Európa kísérletbõl” ebben a terjedelmes idõdimenzióban kettõ részletes analízissel szerepel. Az Elsõ Európa
(5–9. század) a 9. században bomlott fel, majd a politikai megszakítottságból 1100 körül újjáéledt. A Fürstenstaat, a familia-
ritáson alapuló „nemzetállamokhoz”, majd a monarchia az abszolút és a felvilágosult változataival a modern állam formá-
cióihoz vezetett. Ennek gyümölcsét pedig a 19. századi liberális, alkotmányos, parlamentáris állam tovább nemesítette.
S ez a szuverén nemzetállam – Második Európa – mindmáig a legfontosabb nagy társadalmi egységgé debütált.
A Harmadik Európa kísérlet, a jelenkori Európai Unió sajátosan szerepel a mûben. Részben példák sokaságával illusztrál-
ja a szerzõ az alkotmányos, jogi értékek kötelezõ továbbélési igényét, részben pedig ezek meghaladásaként a szuprana-
cionális intézmények létrehozásának szükségességét hangsúlyozza. Ám itt is a bölcsesség, a tudósi kétely, a mértéktar-
tás jellemzi. Egyes történeti párhuzamai apropójára a jellemzõ kutatási habitussal, viszontkérdésekkel él. Így például mit
is kezdhetünk az Európai Közösséggel? Hiszen „az EK éppen olyan meghökkentõ dolgokkal tud szolgálni nekünk, mint a
német ancien régime Puffendorfnak”. Avagy másutt D. Lasok és Bridge értékelésére hivatkozik, miszerint az „EU alkot-
mányos struktúrája még mindig a spekuláció szférájába tartozik”. Az új Harmadik Európa kísérlet igazi dilemmája a jóléti
állam és a gondoskodó állam közötti választási alternatíva. A Rechtstaat-Verfassungsstaat milyen formációvá történõ
alakítása a jelenkor nagy államelméleti projektje. Az új európai intézményrendszer létrehozásakor arra kell törekedni,
hogy az EU mint sui generis intézmény az emberi jogokat valóban realizáló, azokat egyenlõen kiterjesztõ, emberibb tár-
sadalomként funkcionáljon.
Az új generáció kihívása éppen ennek a kérdésnek a megoldása. A „Bologna típusú”, kétfokozatú képzés ugyan a fel-
adat-végrehajtó értelmiségi típust favorizálja, de a mesterfokozatú képzésben lehetõséget teremt a problémamegoldó
készség fejlesztésére is. E monográfia magyar nyelvû változata a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi
Karának mesterszakos hallgatói részére született egyik tananyag.

A kötet 448 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Bevezetés a nyugati alkotmányjogba
címû, 448 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragra-
fusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrend-
szert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörté-
net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrende-
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi
címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség független-
sége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással
szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint
ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státusát érinti. A harmadik
a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta
a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok,
illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztá-
ban kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, dönté-
seinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére
koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 1000 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1000 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

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

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 1400 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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11. 0961– Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.:
318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrende-
les@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgal-
mi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás


