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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
46/2006. (III. 7.) Korm.
rendelete
a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól szóló
90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
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A Kormány
47/2006. (III. 7.) Korm.
rendelete
a lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
és a lakás-takarékpénztárak általános
szerzõdési feltételeirõl szóló
47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. §-ának a)–b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket
rendeli el:
1. §

A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 7. §-ának e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásával kapcsolatban a következõket
rendeli el:
1. §
A terület- és régiófejlesztési célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) és (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket
nem kell alkalmazni azon önkormányzati beruházások
esetében, amelyek a 23. § (2) bekezdésének a) pontja szerint részesülnek támogatásban.”

2. §
Az R. 23. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter a központi keretbõl nem pályázati rendszerben a Római Szerzõdés, valamint a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban támogatást
adhat:]
„a) a kormányhatározatban rögzített válsághelyzet
megoldásához és más kiemelt területfejlesztési és válságkezelõ programok megvalósításához;”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Látr.) 1. §-a a következõ (7)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Ltv. 24. §-ának (2) bekezdésében foglaltak teljesítése érdekében a lakás-takarékpénztár minden szerzõdés olyan átruházásánál vagy olyan módosításánál, amely
érinti az állami támogatásra jogosult lakás-elõtakarékoskodó, illetõleg a kedvezményezett személyét, ellenõrzi,
hogy szerzõdéses állományában ugyanannak a személynek a javára, vagy ugyanarra az épületre igénybe vették-e
már az adott naptári évben az állami támogatást. Amennyiben a Kincstár a hozzá benyújtott igénylések alapján többszörös igénybevételt észlel egy lakás-takarékpénztáron
belül, értesítése alapján a lakás-takarékpénztár 30 napon
belül intézkedik a jogosulatlan igénybevétel megszüntetése érdekében.
(8) Ha a természetes személy lakás-elõtakarékoskodó,
illetve a kedvezményezett javára, vagy a nem természetes
személy lakás-elõtakarékoskodó által ugyanarra az épületre kötött szerzõdésre a szerzõdés módosításának, illetve
átruházásának következtében ugyanazon naptári évben
korábban több, eltérõ lakás-takarékpénztárral kötött szerzõdés után jóváírták az állami támogatást, a Kincstár egyidejûleg értesíti azokat a lakás-takarékpénztárakat, amelyeknél a szerzõdéseket megkötötték. A Kincstár értesítésében tájékoztatja azt a lakás-takarékpénztárt, amelynél
késõbb kötötték meg a szerzõdést. A Kincstár értesítése
alapján a lakás-takarékpénztárak felhívják az ügyfelüket,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az állami támogatás jogosulatlan igénybevételének megszüntetése érdekében. Amennyiben az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata a lakás-takarékpénztár felhívását követõ második hónap utolsó napjáig nem érkezik meg a lakás-takarékpénztárakhoz, akkor arról a betétszámláról vonják le az állami
támogatást, amelyik esetében a szerzõdést késõbb kötötték
meg. Az a lakás-takarékpénztár, amelynél késõbb kötötték
meg a szerzõdést, intézkedik a jogosulatlan igénybevétel
megszüntetése érdekében.”
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2. §

A Látr. a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) Ha a lakás-elõtakarékoskodó az Ltv. 21. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy, jogosultságának megállapítása céljából az állami támogatás
iránti kérelem benyújtásakor és az állami támogatás és járulékai felvételekor köteles
a) bemutatni az érvényes tartózkodási engedélyét, és
b) magyarországi – a munkavállalók Közösségen
belüli szabad mozgásáról szóló 1968. október 15-ei
1612/68/EGK tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelõ – munkajogi vagy foglalkoztatási jogviszonya fennállását munkáltatói igazolással vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, fennállását tanúsító dokumentummal igazolni.
(2) Ha a lakás-elõtakarékoskodó az Ltv. 21. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott személy, jogosultságát az állami támogatás iránti kérelem benyújtásakor és
az állami támogatás és járulékai felvételekor
a) érvényes letelepedési engedély bemutatásával igazolja letelepedett személy esetén,
b) érvényes bevándorlási engedély bemutatásával igazolja bevándorolt személy esetén,
c) érvényes tartózkodási engedély bemutatásával igazolja menekültként elismert személy esetén.”

3. §
A Látr. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha a betétösszeg felvételekor a megtakarítási év
még nem telt le, az utolsó, a betétösszeg felvételéig, illetve
a lakás-elõtakarékossági szerzõdés kiutalásáig tartó töredék megtakarítási év a támogatás elszámolása szempontjából befejezett megtakarítási évnek minõsül azzal, hogy a
lakás-elõtakarékoskodó részére igényelhetõ állami támogatást – mind az állami támogatás mértékét, mind a legnagyobb összegét tekintve – idõarányosan kell meghatározni.”

4. §
(1) A Látr. 3. §-a (2) bekezdésének a) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[(2) Az összesítésnek a következõ adatokat kell tartalmaznia:]
„a) a természetes személy lakás-elõtakarékoskodó és a
kedvezményezett neve, lakcíme, születési helye, születésének idõpontja, anyja születési neve, továbbá az adóazonosító száma;”
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„c) a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megkötésének
idõpontja, a megtakarítási év kezdete, valamint töredék
megtakarítási év esetén annak vége;”
(2) A Látr. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) A Kincstár az eljárási rend változását – a Kincstár
és a lakás-takarékpénztár közötti elszámolás érdekében az
állami támogatás igénylésére, folyósítására és informatikai feldolgozására vonatkozó, technikai tájékoztatást tartalmazó útmutatót – az alkalmazást legalább 90 nappal
megelõzõen megküldi a lakás-takarékpénztárak részére.”

5. §
(1) A Látr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem kell visszafizetni
az állami támogatást, ha
a) a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megtakarítási
ideje elérte az Ltv. 24. §-ának (3) bekezdésében meghatározott idõtartamot és a kedvezményezett, ennek hiányában
a lakás-elõtakarékoskodó a támogatással növelt betétösszeget lakáscélra használja fel; vagy
b) a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megtakarítási
ideje elérte az Ltv. 24. §-ának (7) bekezdésében meghatározott idõtartamot;
c) a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megtakarítási
ideje elérte az Ltv. 24. §-ának (3) bekezdésében meghatározott idõtartamot és a lakás-elõtakarékoskodó, illetve a
kedvezményezett lakáskölcsön kérelmét a lakás-takarékpénztár az Ltv. 24. §-ának (8) bekezdésében meghatározott esetek fennállása miatt utasította el.”
(2) A Látr. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a lakás-elõtakarékoskodó vagy a kedvezményezett annak az összegnek, amely után állami támogatást kapott, egy részét nem lakáscélra használja fel, a betéti kamattal növelt állami támogatás arányos részét a lakás-takarékpénztár a lakás-elõtakarékoskodó betétszámlájáról levonja, és a levont összeget átutalja a központi költségvetésnek, vagy amennyiben a támogatással növelt összeget a
lakás-elõtakarékoskodó vagy a kedvezményezett már felvette, a támogatás arányos részét vissza kell fizetnie az
Ltv. 24. § (5) bekezdése alapján. A támogatásból levont,
illetve visszafizetendõ résznek olyan arányban kell állnia a
betéti kamattal növelt teljes állami támogatással, amilyen
arányban a nem igazolt összeg áll a betét és az állami támogatás kamatokkal növelt összegével, illetve lakáskölcsön
igénybevétele esetén az igénybe vett teljes összeggel.”
(3) A Látr. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A nem igazolt lakáscélú felhasználás miatt, valamint a támogatásra való jogosultság más okból fennálló
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hiánya miatt visszafizetett, vagy a lakás-takarékpénztár
által az Ltv. 24. §-ának (6) bekezdése alapján visszafizetett összegeket a lakás-takarékpénztárnak havonta egy
összegben, a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig a
10032000-01034011 „Ltp. nem lakás céljára igénybe vett
állami támogatás visszafizetése” elnevezésû számlára kell
átutalni.”

6. §
A Látr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A lakás-takarékpénztár a betét, illetve a szerzõdéses összeg (a továbbiakban: igénybe vett összeg) lakáscélú felhasználásának ellenõrzése érdekében jogosult
a) a szükséges iratokat a lakás-elõtakarékoskodóktól
bekérni;
b) külsõ szakértõket megbízni a lakáscélú felhasználás
utólagos ellenõrzésével.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett iratok különösen a következõk:
a) lakótelek vásárlása, lakás vagy családi ház vásárlása,
cseréje esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, az adásvételi szerzõdés vagy a tulajdonjog
visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat, illetõleg a
vételár kifizetésérõl szóló okirat, valamint – amennyiben
az elõzõ iratok azt nem tartalmazzák – a vevõ tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzési engedélyét tartalmazó okirat, és – az ügyfél igénye esetén – lakás-takarékpénztár megbízása a szerzõdésnek, illetve az okiratnak a
földhivatalhoz történõ benyújtására;
b) lakás vagy családi ház építése, bõvítése esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, az építési engedély és az építési engedély érvényességi idõtartamán belül
keletkezett, a felhasználást igazoló számlák;
c) lakás, családi ház vagy közös tulajdonban, illetve lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek felújítása,
korszerûsítése, helyreállítása, valamint közmûvek, kommunális létesítmények kialakítása esetén 30 napnál nem
régebbi hiteles tulajdonilap-másolat és a felhasználást igazoló számlák;
d) lakáscélú kölcsönök kiváltása esetén a tartozást nyilvántartó hitelintézetnek a lakáscélú hitel törlesztésérõl
szóló igazolása.
(3) Ha a természetes személy lakás-elõtakarékoskodó,
illetõleg a kedvezményezett az igénybe vett összeget társasház esetén a közös tulajdonban álló, illetve lakásszövetkezet esetén a lakásszövetkezeti tulajdonban álló épületrészek
a) korszerûsítésének, felújításának költségeibõl ráesõ
részének megfizetésére fordítja, akkor az igazolást szolgáló iratok a (2) bekezdés c) és d) pontjától eltérõen a következõk:
1. a társasház, illetõleg a lakásszövetkezet képviselõjének igazolása a korszerûsítés, felújítás költsé-
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geibõl a természetes személyre jutó, valamint az
általa ténylegesen megfizetett összegrõl,
2. a korszerûsítés, felújítás kapcsán kiállított, a társasház, illetõleg a lakásszövetkezet nevére szóló
számlának a társasház, illetõleg a lakásszövetkezet képviselõje által hitelesített másolata, valamint
3. a lakástulajdont, illetõleg a szövetkezeti lakáshasználati jogot igazoló, 30 napnál nem régebbi
hiteles tulajdonilap-másolat;
b) korszerûsítéséhez, felújításához a társasház, illetõleg a lakásszövetkezet által felvett hitel ráesõ részének
megfizetésére fordítja, akkor az igazolást szolgáló iratok a
(2) bekezdés c) és d) pontjától eltérõen a következõk:
1. a társasház, illetõleg a lakásszövetkezet képviselõjének igazolása a hitel kapcsán a természetes
személyt terhelõ fizetési kötelezettség teljesítésérõl,
2. a hitelintézetnek a hitel, illetve hitelrész törlesztésérõl szóló igazolása, valamint
3. a lakástulajdont, illetõleg a szövetkezeti lakáshasználati jogot igazoló, 30 napnál nem régebbi
hiteles tulajdonilap-másolat.
(4) Ha a közmûvek, kommunális létesítmények kialakítása az Ltv. 8. § (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontjában
felsorolt célok megvalósítására létrehozott közmû társulat
útján valósul meg, és a társulat vagy a beruházás megvalósulását követõen a területileg illetékes önkormányzat igazolást ad a lakás-elõtakarékoskodó részére az érdekeltségi
hozzájárulás mértékérõl és annak megfizetésérõl, a lakás-takarékpénztár a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott számlák benyújtásától eltekinthet. A lakás-takarékpénztár eltekinthet a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiteles tulajdonilap-másolat benyújtásától, amennyiben a közmû társulat igazolja, hogy a lakás-elõtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett a társulat érdekeltségi területén lakástulajdonnal rendelkezik.
(5) A lakás-takarékpénztár a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú hitelintézeti kölcsön
törlesztésérõl szóló igazolást, illetve adásvételi szerzõdés
vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló
egyéb okirat alapján a vételár kifizetésérõl szóló okiratot
fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási értesítõ dátumát, illetve felmondással történõ megszûnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napját követõen keletkezett.
(6) Az igénybe vett összeg felvételét megelõzõen kell
benyújtani a (2) bekezdésben felsorolt iratok közül az
adásvételi szerzõdést, a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okiratot, illetõleg – az ügyfél igénye
esetén – a szerzõdés, illetve az okirat földhivatalhoz történõ benyújtására a lakás-takarékpénztárnak adott megbízást, valamint az építési engedélyt. A (2)–(3) bekezdésben
felsorolt iratok közül az igénybe vett összeg felvételét kö-
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vetõ 30 napon belül kell benyújtani a lakáscélú kölcsön
törlesztésérõl szóló igazolást és a (3) bekezdés a) pontjának 3. alpontjában és a b) pontjában meghatározott iratokat, 18 hónapon belül a lakás vagy családi ház építésére,
bõvítésére vonatkozó számlákat, az egyéb szükséges iratokat pedig 90 napon belül.
(7) A lakáscélú felhasználást igazoló okiratok benyújtására a (6) bekezdésben meghatározott határidõk számításánál figyelmen kívül kell hagyni azt az idõt, amely alatt a
lakás-elõtakarékoskodó az adott igazolási kötelezettségének elháríthatatlan okból, igazoltan nem tud eleget tenni.
(8) Az utólagos ellenõrzéssel megbízott külsõ szakértõ
és a lakás-takarékpénztár jogosult a lakáscélú felhasználást a helyszínen ellenõrizni. A lakás-elõtakarékoskodó
köteles a külsõ szakértõ számára a helyszíni ellenõrzést lehetõvé tenni, és a felhasználással kapcsolatban adatot szolgáltatni.
(9) A lakás-takarékpénztár az eredeti számlákat – letörölhetetlen jelzéssel ellátva – a lakás-elõtakarékoskodónak
vagy a kedvezményezettnek visszaadja. A lakás-elõtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakáscélú felhasználás igazolásáról szóló dokumentumokat, míg a társasház,
illetõleg a lakásszövetkezet azokat az eredeti számlákat,
amelyekrõl a (3) bekezdés a) pontjának 2. alpontjában foglalt esetben hitelesített másolatot adott ki, öt évig megõrzi,
és azokat az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal kérésére bemutatja.
(10) Az Ltv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott lakáscélú felhasználások fogalmainál az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet szerinti meghatározásokat kell
figyelembe venni.
(11) A lakás-elõtakarékoskodó az igénybe vett összeg
kifizetését követõen, de az adott, (6)–(7) bekezdésben
meghatározott lakáscélú felhasználás igazolására nyitva
álló határidõ letelte elõtt jogosult kezdeményezni a lakáscél módosítását más olyan lakáscélra, amelynek az igazolási határideje még nem telt le.
(12) A lakás-takarékpénztár eltekinthet a nem lakáscélú
felhasználás, illetve más jogosulatlan felhasználás esetén
igénybe vett állami támogatás és járulékai megtérítése
iránti igény érvényesítésétõl, ha a lakás-elõtakarékoskodó
tízezer forintot meg nem haladó összeg lakáscélú felhasználását nem igazolta a (6)–(7) bekezdésben meghatározott
határidõn belül, vagy ha a megtérítési igénnyel érintett
összeg nem éri el az ötezer forintot.”

7. §
A Látr. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A lakás-takarékpénztárt – a nem lakáscélú felhasználás esetén igénybe vett állami támogatás és járulékai érvényesítése miatt – költségtérítési átalány illeti meg,
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amely a lakás-takarékpénztár által a lakás-elõtakarékoskodók részére folyósított állami támogatás kamatok nélküli
összegének 2 százaléka. A lakás-takarékpénztár a költségtérítési átalány iránti igényét havonta, a folyósítást követõ
hónapban nyújtja be a Kincstárhoz.”

8. §
A lakás-takarékpénztárak általános szerzõdési feltételeirõl szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ászfr.) 1. §-a (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) E rendelet alkalmazásában:]
„e) kölcsöndíj mutató: a lakáskölcsön kamatának és a
folyamatosan felszámítható kezelési költségnek a hitelösszeg számlanyitási díjjal csökkentett összegéhez viszonyított, éves százalékban kifejezett aránya;”

9. §
Az Ászfr. 2. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) Az Ltv. 18. §-ának (2) bekezdésében foglaltak megfelelõ érvényesülése érdekében az általános szerzõdési feltételekben olyan módozatok meghatározására kerülhet
sor,]
„b) amelyeknél a 2. számú mellékletben meghatározott
módon számított egyéni teljesítménymutató értéke legalább 0.5 és legfeljebb 1.0; és
c) amelyeknél a lakáskölcsön aránya nem haladja meg
a szerzõdéses összeg 60%-át.”

10. §
(1) Az Ászfr. 7. §-ának (2) bekezdése a következõ
b) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi b)–d) pont jelölése c)–e) pontra módosul:
[(2) Az általános szerzõdési feltételeknek tartalmaznia
kell, hogy a lakás-takarékpénztár felszámíthat:]
„b) a szerzõdés megtakarítási ideje alatt számlavezetési
díjat;”
(2) Az Ászfr. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott számlanyitási díj nem haladhatja meg a szerzõdéses összeg egy
százalékát. A beérkezõ befizetéseket elõször a számlanyitási díj összegére kell elszámolni. A (2) bekezdés c) és
d) pontjában meghatározott díj nem haladhatja meg a kétezer forintot. A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
költség éves mértéke nem haladhatja meg az adott hitel év
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elsõ napján még fennálló lakáskölcsön összegének egy
százalékát.”
(3) Az Ászfr. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott díj
megtakarítási évenként (töredék megtakarítási év esetén
idõarányosan) felszámítható összege nem haladhatja meg
az ezernyolcszáz forintot.”
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215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és a lakás-takarékpénztárak általános szerzõdési feltételeirõl szóló 47/1997.
(III. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 135/2002.
(VI. 21.) Korm. rendelet 5. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

11. §
Az Ászfr. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A lakás-takarékpénztár a szerzõdést felmondja, ha
a megtakarítási idõ a szerzõdés megkötését követõ hat hónapon belül nem kezdõdik el.”

Vegyes és záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –
a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 8–11. §-a 2006. május 1-jén lép hatályba,
ezzel egyidejûleg az Ászfr. 1. és 2. számú mellékletében a
„teljes hiteldíj mutató” szövegrész helyébe a „kölcsöndíj
mutató” szövegrész lép.
(3) E rendelet rendelkezéseit – a (4)–(5) bekezdésben
foglalt eltéréssel – a hatálybalépést megelõzõen kötött
szerzõdésekre is alkalmazni kell.
(4) A Látr. – e rendelet 2. §-ával megállapított –
1/A. §-át a 2004. május 1-jét követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.
(5) Az Ászfr. – e rendelet 9. §-ával megállapított – 2. §
(2) bekezdés b)–c) pontját, az – e rendelet 10. §-ával megállapított – 7. § (2) bekezdés b) pontját és 7. § (5) bekezdését, valamint – e rendelet 11. §-ával megállapított – 11. §
(3) bekezdését a hatálybalépést követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.
(6) Az Ltv. 21. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontjában
meghatározott lakás-elõtakarékoskodó az állami támogatást 2004. május 1-jét követõen kezdõdõ és már lezárult
megtakarítási évekre utólag akkor igényelheti, ha a Látr.
– e rendelet 2. §-ával megállapított – 1/A. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott, a lezárult megtakarítási év kezdetekor és a visszamenõleges igénylés idõpontjában fennálló
jogosultságot igazoló érvényes iratokat 2006. május 1-jéig
benyújtja a lakás-takarékpénztárhoz.
(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról szóló

A Kormány
48/2006. (III. 7.) Korm.
rendelete
a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó
állami kezesség vállalásának és érvényesítésének
részletes szabályairól szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet
és a lakáscélú állami támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló
22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló
1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének
e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és
2002. évi költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, a Magyar
Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi
CXXXV. törvény 121. §-ának e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet és a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. rendelet
9. §-ának (2) bekezdésében a „365 nap” szövegrész helyébe a „360 nap” szövegrész lép.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
9/2006. (III. 7.) EüM
rendelete
az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek,
gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású
készítmények reklámozásáról és ismertetésérõl szóló
64/2003. (X. 31.) ESZCSM rendelet módosításáról
A gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi
LVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 25. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek, gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmények reklámozásáról és ismertetésérõl szóló 64/2003. (X. 31.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaság területén embergyógyászatban használatos gyógyszert [az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó
törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pont, Grtv. 2. § j) pont],
gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítményt
[Grtv. 2. § l) pont] (a továbbiakban együtt: gyógyszer) hirdetni, reklámozni, ismertetni – ideértve az egészségnevelési, illetve tudományos ismeretterjesztõ célból sajtótermékben [Grtv. 2. § t) pont], illetve szabadtéri vagy egyéb
reklámhordozón [Grtv. 2. § u) pont] közzétett tájékoztatást – a Grtv.-ben, a Gytv.-ben és e rendeletben meghatározott módon és feltételek szerint lehet.”
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b) az a közgyógyellátásra jogosultak részére térítésmentesen beszerezhetõ.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az
(1)–(2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek a gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosult [Grtv.
2. § k) pont], illetve egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek (a továbbiakban együtt: gyógyszerek rendelésére vagy forgalmazására jogosultak) részére kizárólag a Grtv. 9. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Gytv.
22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szakmai céllal
ismertethetõk.”

3. §
(1) Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A gyógyszertárból orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszerek reklámja akkor tehetõ közzé, ha a reklám – a rendeltetésszerû alkalmazáshoz szükséges tájékoztatás megismerése érdekében – tartalmazza az alábbi
figyelmeztetést: „A kockázatokról és a mellékhatásokról
olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelõorvosát, gyógyszerészét!”. A hagyományos növényi
gyógyszer [az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek
forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdés 12. pont] reklámjának a következõ
figyelmeztetést is tartalmaznia kell: „Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra vonatkozóan alkalmazása
kizárólag a régóta fennálló használaton alapul.”
(2) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A gyógyszerreklámban – a monokomponensû homeopátiás készítmények kivételével – csak olyan információ közölhetõ, amely megfelel a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyében jóváhagyott (beteg)tájékoztatóban,
illetve a gyógyszer alkalmazási elõírásában foglaltaknak.
A monokomponensû homeopátiás készítmények reklámjában a címke szövegen szereplõ információn túl egyéb
nem közölhetõ.”

2. §

4. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) Forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkezõ, valamint gyógyszertárból kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek reklámozása – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – tilos.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl nem reklámozható az orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer, ha
a) árához a külön jogszabály szerinti hatóság – orvosi
rendelvényre történõ beszerzés esetén – társadalombiztosítási támogatást nyújt, vagy

(1) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A Gytv. 22. §-ának (1) bekezdése szerinti gyógyszerismertetést végzõ személynek a gyógyszerre vonatkozó információkat és dokumentumokat olyan részletességben
kell bemutatnia, illetve átadnia, hogy azok alapján a
gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult véleményt alkothasson az ismertetett gyógyszer alkalmazásáról.”
(2) Az R. 4. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) Ha az ismertetett gyógyszer árához a külön jogszabály szerinti hatóság társadalombiztosítási támogatást állapított meg, a gyógyszerismertetés során átadott információk között fel kell tüntetni a gyógyszer közfinanszírozás
alapjául elfogadott árát, a támogatás összegét, valamint térítési díját.
(4) A gyógyszerismertetés során az orvosi szakfolyóiratokból vagy más tudományos forrásból származó idézeteket, táblázatokat és más szemléltetõ anyagokat az eredetihez hû formában kell bemutatni és azok pontos forrását fel
kell tüntetni. Ezek nem lehetnek ellentétesek az adott
gyógyszer alkalmazási elõírásában foglaltakkal és nem
eredményezhetik a készítmény alkalmazási elõírástól eltérõ megítélését.”

vános pályázati kiírásnak legalább az alábbi tartalmi követelményeket kell tartalmaznia:
a) a pályázat célja;
b) a pályázat tárgya, tartalma;
c) a pályázók köre;
d) a támogatás formája, mértéke;
e) a pályázat kötelezõ tartalmi elemei;
f) a pályázat benyújtásának határideje, helye, módja;
g) a pályázat értékelésének szempontjai;
h) a pályázat elbírálásáról való értesítés ideje, módja.”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Grtv. 10. §-ának (3) bekezdésében foglaltakon
túl megengedett a gyógyszerek rendelésére vagy kiadására
jogosult személyeknek szóló olyan emlékeztetõ reklám,
amely kizárólag a gyógyszer nevét, vagy nemzetközi szabadnevét vagy védjegyét tartalmazza.”

Az R. 8. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„Ha jogszabály másként nem rendelkezik a Magyar
Köztársaság területén, karitatív célra térítésmentesen
gyógyszer csak olyan egészségügyi vagy szociális intézmény, illetve karitatív szervezet számára adható, ahol a
gyógyszerek felhasználásának szakmai feltételei, illetve a
felhasználás ellenõrzése biztosított.”

7. §

5. §
(1) Az R. 5. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Az átadott minta kiszerelése nem lehet nagyobb a
gyógyszer legkisebb forgalmazott kiszerelési formájánál.”
(2) Az R. 5. §-a (7) bekezdésének a) és b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[(7) Tilos a betegnek, fogyasztónak olyan ajándék közvetlenül vagy az orvos, illetve gyógyszerész által történõ
adása, felajánlása, amely]
„a) egy adott, gyógyszertárból kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer, vagy
b) egy adott gyógyszergyár gyógyszertárból kizárólag
orvosi rendelvényre kiadható termékeinek”
[felhasználására ösztönöz, vagy azt feltételül szabja.]

6. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A Gytv. 23. §-ának (2)–(4) bekezdésében meghatározott, a szakmai és tudományos célokat szolgáló rendezvények és programok esetében a reklámozó vagy a reklámszolgáltató az általa adni kívánt támogatást a rendezvény tervezett idõpontját megelõzõ legalább 5 nappal bejelenti az OGYI-nak. A reklámozó, illetve a reklámszolgáltató a bejelentésben megjelöli az általa nyújtandó támogatás formáját, értékét és a támogatásban részesülõk tervezett létszámát.
(2) A Gytv. 23. §-ának (5) bekezdésében foglalt, a rendezvényeken való részvétel támogatására vonatkozó nyil-

8. §
Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A gyógyszerek reklámozásának és ismertetésének a Grtv.-ben, a Gytv.-ben, illetve az e rendeletben meghatározott szabályai megsértése esetén a Grtv. 15–20. §-aiban
meghatározott reklámfelügyeleti eljárás keretében az OGYI
hatóságként jár el, a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség által
lefolytatott reklámfelügyeleti eljárásban pedig szakhatóságként mûködik közre. Amennyiben mindkét illetékes hatóságnál reklámfelügyeleti eljárás indult, abban az esetben a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §-ának
(5)–(6) bekezdéseiben foglalt megelõzés szabályai irányadóak.
(2) Az 5. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 8. § (1) bekezdésében meghatározott jegyzõkönyv 1-1 példányát a
reklámozó vagy a reklámszolgáltató és a gyógyszerek rendelésére és forgalmazására jogosult a kiállítástól számított
5 évig köteles – jegyzõkönyvtípusonként csoportosítva –
megõrizni. A jegyzõkönyveket a reklámozónál vagy a reklámszolgáltatónál az OGYI, az egészségügyi szolgáltatóknál az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
megyei (fõvárosi) intézete ellenõrzi.
(3) Ha a gyógyszerismertetésre jogosult személy a
Gytv. és e rendelet elõírásait megsértette, az (1) bekezdés
szerinti hatóság a Grtv.-ben foglaltakon túl
a) etikai eljárást kezdeményezhet az illetékes szakmai
kamaránál, ha ennek feltételei fennállnak,
b) ismételt jogszabálysértés esetén – ha egy éven belül
az (1) bekezdés szerinti hatóság ismételten határozattal
megállapította a jogsértés tényét – a gyógyszerismertetõt
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fél évtõl három évig terjedõ idõtartamra törölheti a nyilvántartásból.
(4) Ha a reklámozó, reklámszolgáltató, illetve a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja a Gytv.
és e rendelet gyógyszerismertetésre vonatkozó elõírásait
megsértette, az (1) bekezdés szerinti hatóság a Grtv.-ben
foglaltakon túl
a) etikai eljárást kezdeményezhet a szakmailag illetékes etikai bizottságnál, ha ennek feltételei fennállnak,
b) ismételt jogszabálysértés esetén – egy éven belül két
alkalommal jogerõs határozatában az (1) bekezdés szerinti
hatóság a jogsértés tényét megállapította – a Grtv. 18. §-a
(1)–(3) bekezdésében foglalt szankciók mellett az (1) bekezdés szerinti hatóság a forgalomba hozatali engedély jogosultját a jogszabálysértésben érintett gyógyszereknek az
ismertetésétõl a határozatában meghatározott idõtartamra
– de legfeljebb két évre – eltilthatja,
c) ismételt jogszabálysértés esetén, jogerõs határozatának rendelkezõ részét az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzéteszi, valamint nyilvánosságra hozhatja a szakmai folyóiratokban és országos napilapokban.”

9. §
Az R. a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtását – a 2001/83/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 86–100. cikkeit átültetõ tagállami jogszabályokba ütközõ Európai Közösségen belüli jogsértések tekintetében – az OGYI látja el.”

10. §
Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek közösségi kódexérõl;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/27/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt
gyógyszerek közösségi kódexérõl szóló 2001/83/EK
irányelv módosításáról.”
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b) az R. 3. §-ának (6) bekezdésében a „vény” szövegrész helyébe a „rendelvény” szövegrész, az R. 5. §-ának
(1) bekezdésében az „alkalmazási elõirat” szövegrész helyébe az „alkalmazási elõírás” szövegrész, az R. 5. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában a „[Grtv. 2. § p) pont]” szövegrész helyébe a „[Grtv. 2. § r) pont]” szövegrész, az R.
5. §-a (2) bekezdésének ca) pontjában és az R. 8. §-a
(1) bekezdésének ca) pontjában a „törzskönyvi” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatali engedély szerinti”
szövegrész, az R. 6. §-ának (1) bekezdésében és (5) bekezdésének c) pontjában a „[Grtv. 2. § r) pont]” szövegrész
helyébe a „[Grtv. 2. § s) pont]” szövegrész, az R. 6. §-ának
(6) bekezdésében a „(8) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gytv. 22. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész lép.
(3) Az R. 2. §-a (2) bekezdésének b) pontja 2006. július
1. napján hatályát veszti.
(4) Ez a rendelet az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexérõl szóló 2001/83/EK irányelv
módosításáról szóló, 2004. március 31-i 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Az igazságügy-miniszter
10/2006. (III. 7.) IM
rendelete
az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges jogi oktatásról és vizsgáról
Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005.
évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a
(5) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A jogi vizsga célja
11. §

1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

A Szaktv. 3. §-a (3) bekezdésének e) pontja szerinti jogi
vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja, hogy a vizsgára jelentkezõ személy (a továbbiakban: jelölt) számot adjon az
igazságügyi szakértõi tevékenység ellátásához szükséges
tételes jogi ismeretekrõl és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati
jogalkalmazási készségérõl.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 4. §-ának (1) bekezdése, az R. 6. §-ának (2)–(3)
és (7)–(8) bekezdése, valamint az R. melléklete hatályát
veszti,
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gakötelezettség nélkül – vesz részt továbbképzés céljából
a tanfolyamon.

2. §
(1) A rendszeres jogi oktatás (a továbbiakban: tanfolyam) megszervezése és lebonyolítása az Igazságügyi
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) feladata,
ideértve a tanfolyamon elõadást tartó személy (a továbbiakban: elõadó) felkérését is.
(2) Vizsgát az a jelölt tehet, aki a tanfolyamot elvégezte.

3. §
(1) A Minisztérium kéthavonta – kivéve, ha a tanfolyamra nincs jelentkezõ – indít tanfolyamot. A Minisztérium – kivételes esetben vagy ha a jelöltek nagyobb száma
azt indokolja – a tanfolyam indítására további idõpontot is
megjelölhet.
(2) A Minisztérium a világhálón közzéteszi a tanfolyam
tananyagának alapját képezõ jogszabályok (jogszabályhelyek) jegyzékét.

6. §
(1) Mentesül a tanfolyamra és az azt követõ vizsgára
történõ jelentkezés alól az, aki
a) egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõoktatásban az
alapképzéshez kapcsolódó végzettség megszerzése vagy
az azon túl elõírt, a szakterületnek megfelelõ szakirányú
továbbképzés során legalább egy félévnek megfelelõ oktatási idõszak alatt jogi ismeretek oktatásában is részesült és
eredményes vizsgát tett,
b) a jogi és igazgatási felsõoktatás szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló
31/2003. (XII. 17.) OM rendelet szerinti jogi szakoklevéllel rendelkezik, vagy
c) a végzettségének megfelelõ területen tudományos
fokozatot szerzett.
(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak hitelesített másolatát a felvételi kérelem
elõterjesztésével egyidejûleg kell benyújtani a Minisztériumhoz.

4. §
(1) A tanfolyam idõtartama 16 óra.

7. §

(2) Ha a jelölt a tanfolyamról öt óránál hosszabb idõtartamban hiányzik, a tanfolyamot meg kell ismételnie.

(1) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt a
tanfolyamra akkor osztható be, ha a felvételi kérelem tartalmazza a Szaktv. 1. számú mellékletében meghatározott
iratokat.

Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

(2) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelöltnek
a Szaktv. 1. számú melléklete 2. pontjának i) alpontja szerinti igazolásként a bankszámla megterhelését tartalmazó
napi bankkivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát kell
benyújtania.

5. §
(1) A tanfolyamra és az azt követõ vizsgára – a 6. §
(1) bekezdésében foglalt kivétellel – az jelentkezhet, aki
a) a Szaktv. 3. §-a (3) bekezdésének a)–d) pontjaiban
meghatározott felvételi feltételek meglétének igazolása
mellett az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelmet (a továbbiakban: felvételi kérelem)
terjeszt elõ a Minisztériumnál, vagy
b) 2006. január 1-je elõtt felvételt nyert az igazságügyi
szakértõi névjegyzékbe.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a tanfolyamra és
az azt követõ vizsgára történõ jelentkezés a felvételi kérelem elõterjesztésével egyidejûleg, az (1) bekezdés b) pontja alapján 2006. november 30-ig nyújtható be a Minisztériumhoz.
(3) E rendelet hatálybalépését követõen az igazságügyi
szakértõi névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértõ
(a továbbiakban: igazságügyi szakértõ) kétévente – vizs-

(3) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelöltnek
a felvételi kérelem benyújtásával egyidejûleg csatolnia
kell továbbá
a) a Szaktv. 3. §-a (3) bekezdésének d) pontja igazolására a kötelezettségvállaló nyilatkozatot, és
b) a 23. § (1)–(2) bekezdése szerinti díj megfizetését
igazoló, a bankszámla megterhelését tartalmazó napi
bankkivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást
igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát.
(4) Ha a felvételi kérelem nem tartalmazza az
(1)–(3) bekezdésben, az 5. § (2) bekezdésében és a 6. §
(2) bekezdésében feltüntetett iratokat, a Minisztérium a
felvételi kérelem benyújtását követõ 8 napon belül írásban
hiánypótlásra szólítja fel az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelöltet.
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8. §

11. §

(1) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jelöltnek
a tanfolyamra történõ jelentkezést (a továbbiakban: jogi
vizsgára bocsátás iránti kérelem), továbbá az 5. § (3) bekezdése alapján az igazságügyi szakértõnek a továbbképzõ tanfolyamra történõ jelentkezést a Minisztériumhoz
írásban kell benyújtania.

(1) A Minisztérium a tanfolyam elvégzését követõ 8 napon belül – az 5. § (3) bekezdése szerinti továbbképzõ tanfolyam kivételével – kijelöli a vizsgabizottság elnökét és
2 tagját, kitûzi a vizsga helyét és idõpontját és errõl a jelöltnek írásban értesítést küld.

(2) A jogi vizsgára bocsátás iránti kérelemhez mellékelni
kell a 23. § (1)–(2) bekezdése, a továbbképzõ tanfolyamra
történõ jelentkezéshez a 23. § (3) bekezdése szerinti díj befizetését igazoló, a bankszámla megterhelését tartalmazó napi
bankkivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást
igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát.

(2) A Minisztérium kéthavonta – kivéve ha a vizsgára
nem volt jelentkezõ – tûz ki vizsgát. Kivételes esetben
vagy ha a jelöltek nagyobb száma azt indokolja, a Minisztérium további vizsgaidõpontot is kitûzhet.

A vizsga tárgyai

9. §

12. §

(1) A Minisztérium a jelöltet és az igazságügyi szakértõt
hivatalból osztja be a tanfolyamra.

A vizsga tárgyai a következõk:
a) az 1. számú melléklet szerinti, az igazságügyi szakértõi tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretek,
b) a tanfolyamon elsajátított joganyag gyakorlati alkalmazása.

(2) A Minisztérium a tanfolyam helyérõl és idõpontjáról
a felvételi kérelemnek, a jogi vizsgára bocsátás iránti kérelemnek vagy a továbbképzõ tanfolyamra történõ jelentkezésnek a Minisztériumnál történt érkeztetését követõ 8 napon belül a jelöltnek és az igazságügyi szakértõnek írásban
értesítést küld.

A vizsga lefolytatása

(3) Ha a kitûzött idõpont a jelöltnek vagy az igazságügyi
szakértõnek nem megfelelõ, az értesítés kézhezvételét követõ 8 napon belül kérheti annak módosítását, továbbá az
5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt – egy alkalommal – a névjegyzékbe történõ felvétel iránti eljárás két
hónapra történõ felfüggesztését.

(1) A vizsga lebonyolításával összefüggõ szervezési és
adminisztrációs feladatokat a Minisztérium látja el.

Vizsgabizottság

(2) A vizsga a Minisztériumban megtartott írásbeli és
szóbeli vizsgából, a 27. § (3) bekezdése alapján írásbeli
vizsgából áll.

10. §
(1) A tanfolyam befejezését követõen – az 5. § (3) bekezdése szerinti továbbképzõ tanfolyam kivételével – a
vizsgát a Minisztériumban az Igazságügyi Szakértõi Vizsgabizottság tagjaiból a Minisztérium által esetenként kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság)
elõtt kell letenni.
(2) Az Igazságügyi Szakértõi Vizsgabizottság tagjait
– a megkeresett szervezetek ajánlásának figyelembevételével – az igazságügy-miniszter nevezi ki 5 évre az
igazságügyi szakértõi mûködéshez kapcsolódó jogterületek elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A kinevezés – az érintett beleegyezésével – az eredeti kinevezés idõtartamával meghosszabbítható.
(3) A vizsgabizottság 3 fõbõl áll, a vizsgabizottságot
úgy kell megalakítani, hogy abban az egyik tag a Minisztérium képviselõje legyen.

13. §

(3) A vizsga nyelve magyar.
(4) Ha a jelölt külföldi, a magyar nyelvû vizsga letételével bizonyítja, hogy rendelkezik az igazságügyi szakértõi
tevékenység gyakorlásához szükséges szintû magyar
nyelvtudással.
(5) A jelölt a vizsgán jogszabályszöveget és egyéb segédanyagot nem használhat.

14. §
(1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a 13. § (1) bekezdésében
megjelölt feladatok végzésére a Minisztérium által kijelölt
személy (a továbbiakban: vizsgabiztos) jelenlétében az
1. számú mellékletben megjelölt joganyagból és annak
gyakorlati alkalmazására irányuló példákból összeállított
írásbeli tesztlapot (a továbbiakban: feladatlap) tölt ki.
(2) Az írásbeli vizsga nem nyilvános.
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15. §

(1) A feladatlap megoldására két óra áll rendelkezésre.
(2) A jelölt a kitöltött feladatlapot – aláírásával ellátva –
a vizsgabiztosnak adja át.
(3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgabiztos
feladata.

16. §
(1) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság a tagjai által feltett kérdésekre adott válaszok alapján meggyõzõdik arról,
hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az elméleti és gyakorlati jogi ismeretekkel, amelyeknek tudása az igazságügyi
szakértõi tevékenység végzéséhez szükséges.
(2) A szóbeli vizsga nyilvános.
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(2) Ha az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt a
vizsgát az (1) bekezdésben megjelölt határidõ lejártáig
nem teszi le, felvételi kérelmét visszavonhatja.

Jegyzõkönyv
20. §
(1) A vizsgáról jegyzõkönyvet kell készíteni és ebben
fel kell tüntetni
a) a jelöltnek a Szaktv. 1. számú melléklete 1. a) pontja
elsõ francia bekezdése szerinti személyazonosító adatait
és lakcímét,
b) a vizsga helyét és idõpontját,
c) a vizsgára történõ jelentkezést tartalmazó kérelem
ügyszámát,
d) azt, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy nem felelt
meg, és ezért õt a vizsgabizottság a vizsga megismétlésére
utasította.

17. §

(2) A jegyzõkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai
aláírják.

(1) A vizsgabizottság a vizsgát az írásbeli és szóbeli vizsga együttes mérlegelése, a 27. § (3) bekezdése szerinti vizsgát az írásbeli vizsga alapján, zárt tanácskozásban értékeli,
és a vizsga eredményét szóban, nyilvánosan hirdeti ki.

Oklevél

(2) A vizsgabizottság az értékelés során arról dönt, hogy
a jelölt a vizsgán megfelelt vagy a vizsgán nem felelt meg.

21. §
(1) Az eredményesen letett vizsgáról a vizsgabizottság a
2. számú melléklet szerinti oklevelet állít ki, amelyet a
vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak.

A vizsga megismétlése

(2) Az oklevelet a vizsgabizottság a Minisztérium körbélyegzõjével látja el.

18. §

(3) Ha az oklevél elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a Minisztérium az oklevél pótlására tanúsítványt állít ki.

(1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát meg
kell ismételnie. A vizsgabizottság a jelöltet errõl a 11. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint értesíti.
(2) A tanfolyam újbóli elvégzésére a vizsga megismétléséhez nincs szükség, de egy alkalommal a jelölt – a tanfolyam díjának ismételt megfizetése nélkül – kérheti beosztását a tanfolyamra.

19. §
(1) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jelölt a
vizsgát a tanfolyamra történõ beosztását követõ 90 napon
belül köteles letenni. A jelölt egy alkalommal kérheti a
névjegyzékbe történõ felvétel iránti eljárás két hónapra
történõ felfüggesztését, ha azt a 9. § (3) bekezdése alapján
még nem kérte. Ez utóbbi esetben a hatósági erkölcsi bizonyítványt – ha annak érvényessége lejárt – a jelölt ismételten köteles benyújtani a Minisztériumhoz.

Irattári õrzés
22. §
A vizsga teljes iratanyagát a Minisztérium õrzi.

Díj
23. §
(1) A tanfolyamon való részvétel díja 11 500 Ft.
(2) A vizsga díja 14 600 Ft, ideértve a megismételt vizsga díját is.
(3) Az 5. § (3) bekezdése szerinti tanfolyamon való
részvétel díja 8000 Ft.
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24. §

(1) A jelöltnek a 23. § és a 25. § szerinti díjat az Igazságügyi Minisztérium elnevezésû 10032000-0148330500000000 számú számlára kell banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással befizetni.
(2) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített
nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

Halasztás
25. §
(1) A jelölt 4500 Ft halasztási díj befizetése mellett a
vizsga elhalasztását kérheti.
(2) Ha a jelölt a vizsga idõpontja elõtt legalább 3 nappal
a már kitûzött vizsga elhalasztását kérte, vagy a vizsgán
nem jelent meg, de távolmaradását a vizsga idõpontjától
számított 8 napon belül megfelelõen igazolta, és újabb
vizsgaidõpontot kért, a soron következõ vizsgára kell beosztani további vizsgadíj fizetése nélkül.
(3) Ha a jelölt a távolmaradását a (2) bekezdésben írtak
szerint nem igazolta vagy a halasztási díjat nem fizette be,
a befizetett vizsgadíjat elveszíti.
(4) Ha a jelölt a távolmaradását a (2) bekezdésben írtak
szerint igazolta, de újabb vizsgaidõpontot nem kért, kérelmére a 23. § (2) bekezdése szerinti vizsgadíjat – a vizsgabizottság tagjainak a 26. § (2) bekezdése alapján fizetendõ
díj levonásával – vissza kell utalni.
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(4) A vizsgabizottság elnökét és tagjait, továbbá az elõadót megilletõ díjat a 24. § (1) bekezdésében említett
számláról kell kiutalni.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések
27. §
(1) E rendelet 2006. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése elõtt benyújtott felvételi
kérelmek intézése során is alkalmazni kell.
(2) Ha az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jelölt
2006. január 1-jét megelõzõen több mint 10 éve igazságügyi szakértõként mûködik, a tanfolyam elvégzésére és az
azt követõ vizsga letételére nem köteles.
(3) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jelölt – ha
a (2) bekezdés szerinti igazságügyi szakértõi mûködést
nem tud igazolni – a tanfolyamra történõ ismételt beosztást
is figyelembe véve a tanfolyamot és az azt követõ vizsga
írásbeli részét 2006. december 31-ig köteles letenni.
(4) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jelölt a
6. § (1) bekezdése szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak hitelesített másolatát 2006. december 31-ig
köteles a Minisztériumhoz benyújtani.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

1. számú melléklet
a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez
A tanfolyam tananyaga
1. Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló jogszabályok.

26. §
(1) A vizsgabizottság elnökét és tagjait jelöltenként
3000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg.
(2) Ha a vizsgán a jelölt – anélkül, hogy elõzetesen jelezte volna távolmaradását – nem jelenik meg, a vizsgáztató részére 2000 Ft vizsgáztatói díj jár.
(3) Az elõadót a tanfolyamon teljesített óraszám alapján
a Minisztérium és az elõadó között esetenként létrejött, az
oktatási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megállapodás alapján illeti meg díjazás, amely a 23. § (1) és (3) bekezdésében megjelölt díjnak a Minisztériumot megilletõ
költségek levonása után fennmaradó összegébõl kerül kifizetésre.

2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértõi tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.
3. Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértõket
érintõ rendelkezései.
4. A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései.
5. A személyes adatok védelméhez fûzõdõ alapjogra, a
személyiségvédelem és az adatvédelem követelményeire
vonatkozó alapvetõ rendelkezések.
6. A gazdasági társaságok alapítására, mûködésére vonatkozó jogszabályok alapvetõ rendelkezései.
7. Az Európai Uniónak a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvetõ szabályai.
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2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez
Igazságügyi Szakértõi Vizsgabizottság
........./200.... szám
OKLEVÉL
................................................................................. tanúsítja, hogy
.............................................................................................................
aki ...................................................................................................., ............. év ............................... hó ......... napján
született, az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi vizsgát letette.
........................................., ............. év ................................... hó ........... nap.
…............................................
a vizsgabizottság elnöke
…....................................
a vizsgabizottság tagja

…...................................
a vizsgabizottság tagja
P. H.

Az igazságügy-miniszter
11/2006. (III. 7.) IM
rendelete
a közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló
15/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról
A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §-ának (3) bekezdésében és 183. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhelyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Magyar Köztársaságban 313 közjegyzõ mûködik.”
2. §
(1) Az R. melléklete I. Részének Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzõi körzetek és állások címe 21. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzõi körzetek és állások)

„21.

Kerület

Körzet

A hagyatéki eljárásban irányadó
havi beosztás

XXI.

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ

január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december”
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(2) Az R. melléklete I. Részének Pest megye cím 1., 7. és 8. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és ezzel
egyidejûleg a cím a következõ 18. ponttal egészül ki:
(Pest megye)
„1.

Budakeszi és Budajenõ, Nagykovácsi,
Páty, Perbál, Solymár, Telki, Tinnye, Tök,
Zsámbék (a Budakörnyéki Bíróság illetékességi területébõl)

1. sz. közjegyzõ

„7.

Érd és Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok (a Budaörsi Városi
Bíróság illetékességi területébõl)

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ

január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december”

„8.

Gödöllõ városi bíróság (kivéve a 18. pont
alatti)

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ

január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember, december”

„18.

Aszód és Bag, Domony, Galgamácsa,
Iklad, Kartal, Vácegres, Váckisújfalu,
Verseg (a Gödöllõi Városi Bíróság illetékességi területérõl)

egy körzet

egész év”

2. sz. közjegyzõ

január, március, május, július, szeptember,
november
február, április, június, augusztus,
október, december”

3. §
(1) Az R. melléklete II. Részének Veszprém megye cím 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg a cím a következõ 6. ponttal egészül ki:
(Veszprém megye)
„4.

Veszprém városi bíróság (kivéve az 5. és
6. pont alatti, a Zirci Városi Bíróság
illetékességi területével együtt)

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ
4. sz. közjegyzõ

január, május, szeptember
február, június, október
március, július, november
április, augusztus, december”

„6.

Várpalota és Õsi, Berhida, Öskü, Pétfürdõ, Tés (a Veszprémi Városi Bíróság
illetékességi területérõl)

egy körzet

egész év”

(2) Az R. melléklete II. Részének Zala megye cím 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és ezzel egyidejûleg
a cím a következõ 5. ponttal egészül ki:
(Zala megye)
„1.

Keszthely városi bíróság (kivéve az
5. pont alatti)

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ

„5.

Zalaszentgrót és Almásháza, Batyk,
Döbröce, Dötk, Kallósd,
Kehidakustány, Kisgörbõ,
Kisvásárhely, Mihályfa, Nagygörbõ,
Óhid, Pakod, Sénye, Sümegcsehi,
Szalapa, Türje, Tilaj, Vindornyaszõlõs, Zalabér, Zalaszántó, Zalaszentlászló, Zalavég, Zalacsány
(a Keszthelyi Városi Bíróság
illetékességi területérõl)

egy körzet

január, március, május, július,
szeptember, november
február, április, június, augusztus,
október, december”
egész év”
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4. §
Az R. melléklete III. Részének Borsod-Abaúj-Zemplén megye cím 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és
ezzel egyidejûleg a cím a következõ 10. ponttal egészül ki:
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
„8.

Szerencs városi bíróság
(kivéve a 10. pont alatti)

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ

„10. Tokaj és Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Csobaj, Erdõbénye, Szegi,
Szegilong, Taktabáj, Tarcal,
Tiszaladány, Tiszatardos
(a Szerencsi Városi Bíróság
illetékességi területérõl)

egy körzet

január, március, május, július,
szeptember, november
február, április, június, augusztus,
október, december”
egész év”

5. §
Az R. melléklete IV. Részének Somogy megye cím 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Somogy megye)
„6.

Siófok városi bíróság

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ

január, április, július, október
február, május, augusztus, november
március, június, szeptember,
december”

6. §
Az R. melléklete V. Részének Békés megye cím 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Békés megye)
„3.

Békéscsaba városi bíróság
(kivéve a 4. pont alatti)

1. sz. közjegyzõ
2. sz. közjegyzõ
3. sz. közjegyzõ
4. sz. közjegyzõ

január, május, szeptember
február, június, október
március, július, november
április, augusztus, december”

7. §
(1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az új közjegyzõi székhelyek és állások létesítésével érintett, mûködõ közjegyzõk kinevezési okiratát a rendeletben
írtak szerint módosítani kell.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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1. §

Az oktatási miniszter
7/2006. (III. 7.) OM
rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet melléklete e rendelet mellékletével egészül ki.
2. §

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

Melléklet a 7/2006. (III. 7.) OM rendelethez
[Melléklet a 40/2002. (V. 24.) OM rendelethez]
„Bibliaismeret – Hit Gyülekezete érettségi vizsgatárgy
I. A vizsga leírása
I.1. Középszint
A vizsga szerkezete
A Bibliaismeret tantárgy középszintû érettségi vizsgája csak szóbeli vizsgarészbõl áll. A szóbeli vizsga a 30 perces
felkészülési idõt követõen 15 perc idõtartamú. A felkészüléshez a Károli Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai
Atlasz használata megengedett.
A tételsor legalább 20 tételbõl áll. A tételsor összeállításáért a szaktanár a felelõs. A tételsort úgy kell összeállítani,
hogy a tételek 60%-a a bibliaismereti, 40%-a a kortörténeti háttér, a fundamentális teológia, a bibliai ünnepek, valamint a
keresztény erkölcsi élet témaköreibõl kerüljön ki. Egy tétel A és B részbõl áll. Az A tételek egy-egy témakör átfogó anyagából jelölnek ki egy-egy témát, amelyben a vizsgázó bemutatja alapvetõ bibliai ismereteit, tudását. A B tételek rövidebb
témák, fogalmak bemutatását, megadott bibliai idézet értelmezését kívánják meg a vizsgázótól. A szaktanár az A tételhez mindig más témakörbõl illeszt B tételt.
A szóbeli vizsga értékelése
A vizsgázó a feleletre maximum 501 pontot kap. A vizsgázó szóbeli vizsgateljesítményének értékelése a következõ
általános értékelési kritériumok alkalmazásával történik.
A középszintû szóbeli tételek kifejtésének értékelési kritériumai

Pontérték

Tartalom
– tématartás
– a téma bemutatásában érvényesülõ bibliaismereti, egyháztörténeti, etikai, teológiai, illetve
kulturális tájékozottság, tárgyi tudás
– megfelelõ szó- és fogalomhasználat
– gondolatgazdagság, problémaérzékenység

40 pont

Elõadásmód
– a témák megfelelõ világos felépítése
– logikus érvelés
– világos nyelvi forma
– lényegkiemelés, rendszerezés

10 pont

Póttétel húzatás szabálya: ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, és ezért az elnök póttételt húzat vele, úgy a vizsgázó köteles az új tétel A és B részét is kifejteni.
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I.2. Emelt szint
A vizsga szerkezete
A Bibliaismeret emelt szintû érettségi vizsgája írásbeli és szóbeli vizsgarészbõl tevõdik össze. Az írásbeli vizsgán
180 perc áll a vizsgázó rendelkezésére a feladatok megoldására. A szóbeli vizsga a 30 perces felkészülési idõt követõen
maximum 20 perc idõtartamú.
A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat összegzi:
Írásbeli vizsga
180 perc
Bibliaismereti feladatsor
Szövegalkotási feladatok
40 pont
60 pont

Szóbeli vizsga
max. 20 perc
A tétel kifejtése
B tétel kifejtése
50 pont

Az írásbeli vizsga két, jól elkülönülõ részbõl áll:
Az I. rész 15–20 feladatot tartalmazó feladatlap, amely bibliaismeret, alapfogalmak, egyszerû összefüggések ismeretét hivatott ellenõrizni. A feladatlap megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható. Az elsõ rész megoldására
60 perc áll rendelkezésre, vagyis ezen idõ eltelte után e feladatok megoldására nincs tovább mód.
A II. rész megoldási idõtartama 120 perc. Ebben a részben mutatja be a vizsgázó komplex bibliaismereti tudását,
összetettebb teológiai kérdések világos megfogalmazási képességét, önálló vélemény- és ítéletalkotási készségét. A
vizsgázó értekezõ dolgozat mûfajában fejti ki a megadott cím tartalmát, legalább két írásbeli tételcím közül választhat.
Az írásbeli vizsga második részében Károli Gáspár által fordított Biblia használata megengedett.
A szóbeli vizsga témakörei, az A és B tételek összeállítási lehetõségei és feltételei azonosak a középszintû vizsgáéval.
Az emelt szintû érettségi vizsga tartalmi követelményrendszere magukban foglalja a középszintû vizsga követelményeit.
(A táblázatban az emelt szintû vizsga követelményei oszlop csak a többletet fogalmazza meg.) A felkészüléshez a Károli
Gáspár által fordított Biblia, valamint Bibliai Atlasz használata megengedett.
Az emelt szintû vizsgán különös figyelemmel kell A vagy B tételben megfogalmazni azokat a témákat, amelyek a középszintû érettségi követelményeiben nem szerepelnek. A tételjavaslatok közül az átfogóbb, tágabb ismeretanyagot és
mélyebb értelmezést igénylõ tételeket célszerû az emelt szintû vizsgára kiválasztani.
A szóbeli tételek értékelésére adható összpontszám 50 pont. Az értékelésnél a középszintû vizsga szempontjait kell alkalmazni. A végsõ érdemjegyet az írásbeli vizsgarész (100 pont) és a szóbeli vizsgarész (50 pont) értékelése alapján alakítja ki a szaktanár a jogszabályban meghatározottak alapján.

II. Tartalmi követelmények
Követelmények
Témakörök

Középszint

Emelt szint

1. Ószövetség
1.1. Teremtés és a lelkiismereti kor

A világ és az ember teremtése. A bûnbeesés
Ismerje az ember teremtésének céljait, a bûnbeesés folyamatát és
következményeit. Ismerje Káin és
Ábel történetét és tanulságait.
Az özönvíz és a nemzetek eredete

Ismerje a kettõs teremtéselméletet.
Legyen képes összekapcsolni Noé
történetét az utolsó idõk eseményeivel és az egyházzal, valamint Nimródot és a Bábel tornyát az utolsó idõk
antikrisztusi világával.

1.2. A pátriárkák élete és kora

A pátriárkák történetei:
Ismerje Ábrahám áldásának birtokba
Ábrahám, Izsák, Jákob, József
vételét és ígéreteinek megvalósulását
utódjai életében.
Mutassa be Ábrahámot, mint a hit
atyját és Isten barátját. Ismerje fel a
párhuzamot Izsák feláldozása és
Jézus Krisztus áldozata között. Tudja,
hogy milyen messiási elõképek szerepelnek József történetében.
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1.3. Az exodus és a törvény

Mózes élete és szolgálata
Ismerje a tíz csapást és a páskabárányt mint Jézus Krisztusra utaló elõképet.
Pusztai vándorlás és a szövetségkötés
Ismerje a tíz parancsolatot és tudja
elemezni az Újszövetség szemszögébõl. Ismerje a Szent Sátor berendezéseit és annak szimbolikáját.

Mutassa be az egyiptomi rendszert a
zsidó nép életkörülményein keresztül,
és a zsidó nép magatartását a fogság
alatt. Tudja bemutatni a zsidó nép
pusztai vándorlásának szellemi és erkölcsi tanulságait.

1.4. A honfoglalás és a bírák kora

Ismerje a honfoglalás fõbb eseményeit (Átkelés a Jordánon, Jerikó és
Ai ostroma, Ákán bûne és a gibeoniták csalárdsága.)
Ismerje Gedeon és Sámson életének
és munkásságának tanulságait, valamint a bírák korának jellemzõit.

Mutassa be a honfoglalás szellemi,
erkölcsi üzenetét az újszövetségi hívõk számára.

1.5. A királyság kora

A királyság kialakulása
Dávid és Salamon királysága
A kettészakadt királyság –
Izrael és Júda
Illés és Elizeus próféták tevékenysége

Mutassa be Sámuel próféta tevékenységén keresztül az átmenetet a bírák
korából a királyság létrejöttéig.
Ismerje fel és hasonlítsa össze Saul
bukásának, valamint Dávid sikerének
okait. Tudja értelmezni Salamon királyságát mint a messiási kor szimbólumát.
Tudja bemutatni a királyok szellemi
életén és tevékenységén keresztül,
hogy ez milyen hatással volt a hanyatlás és a fogság elõidézésére, illetve késleltetésére.

1.6. A babiloni fogság

Izrael és Júda fogságbavitelének története.
Eszter története
A hazatérés: Ezsdrás és Nehémiás tevékenysége

Tudja bemutatni a fogságban élõ zsidó nép életkörülményeit, társadalmi
helyzetét.
Legyen képes felismerni a helyreállítás szellemi alapelveit.

1.7. A költészeti könyvek

Ismerje a Biblia költészeti könyveinek összességét, azok szerzõit és fõbb
üzeneteit. Ismerje a zsoltárok keletkezésének körülményeit, szerepüket az
istentiszteletben.

Tudja összehasonlítani a mózesi és a
dávidi sátrat és istentiszteletet. Legyen tisztában a dávidi istentisztelet
módjával, formájával, valamint annak
újszövetségi elõkép voltával.

1.8. A próféták

Ismerje a nagy próféták (Ézsaiás, Je- Jóel, Mikeás, Aggeus, Zakariás,
remiás, Ezékiel és Dániel) tevékeny- Malakiás
ségét és üzenetük lényegét. Ismerje a
fõbb messiási próféciákat, és azok beteljesedését, valamint a nemzetekre és
Izraelre vonatkozó utolsó idõkrõl
szóló próféciákat.
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2. Alapvetõ ószövetségi bevezetéstudományi ismeretek

A Biblia keletkezése, az ószövetség
könyveinek keletkezése és felosztása:
történeti, költészeti és prófétai

3. Újszövetség
3.1. Az Evangéliumok

Keresztelõ János élete és munkássága Ismerje Nikodémus és a szamáriai
Jézus Krisztus földi életének esemé- asszony Jézussal való beszélgetésényei, tanítása. Ismerje fõbb tanításait nek szellemi tartalmát.
(hegyi beszéd, megbocsátás, imádkozás, tanítványság, Jézus követése,
Isten országáról szóló példázatok), és
tudja vonatkoztatni azokat a keresztény hívõ életre.
Az apostolok elhívása
Legyen tisztában Jézus Krisztus helyettesítõ és engesztelõ áldozatának
jelentõségével.

3.2. Az Apostolok cselekedetei

A Szent Lélek kiáradása
Legyen tisztában a Pünkösd eseményének jelentõségével. Ismerje Pál
apostol életútját és szolgálatának
jelentõségét.

Ismerjen a Pünkösdre utaló ószövetségi próféciát.

3.3. Az újszövetségi levelek

Ismerje Pál apostol levelei közül
rómaiakhoz, korinthusiakhoz,
efézusiakhoz, valamint a Zsidókhoz
írt levél tartalmát és fõbb üzeneteit.

Az apostoli levelek tartalmának ismerete. Legyen képes összehasonlítani
az ószövetségi áldozatokat és a papi
szolgálatot Jézus Krisztus áldozatával
és fõpapi szolgálatával a Zsidókhoz
írt levél alapján. Tudja bemutatni
Jézus Krisztus megdicsõülését, valamint a törvény és a kegyelem viszonyát Pál leveleiben.

3.4. A Jelenések könyve

Tudja értelmezni a hét gyülekezetnek
adott üzeneteket. Legyen tisztában az
utolsó idõk eseményeivel (Antikrisztus uralma, Krisztus visszajövetele, az
ezeréves királyság és az örökkévalóság).

Legyen képes összekapcsolni az utolsó idõk eseményeit az ószövetségi
próféciákkal és Jézus utolsó idõkrõl
szóló tanításával.

4. Alapvetõ újszövetségi bevezetéstudományi ismeretek

Az evangéliumok és az apostolok
cselekedetei keletkezésének története
és célja.
A jelenések könyv keletkezésének és
szerzõjének bemutatása.

Párhuzamok és eltérések az evangéliumokban és ezek okai. Az újszövetségi levelek felosztása: páli levelek:
tanítói és pásztori; egyetemes.
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KORTÖRTÉNETI HÁTTÉR
Kortörténeti ismeretek
4.1. Az ószövetségi zsidóság és nem- A zsidó nép eredete, pátriárkák,
zetek története
egyiptomi fogság és honfoglalás.
Királyság kora, Izrael és Júda.
Az asszír és a babiloni fogság, a helyreállítás és a diaszpóra.

Pátriárkák korának kronológiája.
Egyiptom. A kánaánita népek és
Izrael kapcsolata.
A királyság, a prófétaság és a papság
intézménye. Izrael és a környezõ
népek kapcsolata.
A birodalmak és a zsidó nemzeti
szuverenitás.

4.2. A korai egyház története

Zsidók a római uralom alatt.
A zsidóság vallási élete, vallási mozgalmak, irányzatok: farizeus, esszénus, szadduceus, zélóta.
Mutassa be az egyház mûködését és
az újszövetségi istentiszteletet az
apostolok cselekedetei és az újszövetségi levelek alapján.

Jézus és az apostolok korának történeti háttere: az intertestamentális kor.
Tudja ismertetni a jeruzsálemi gyülekezet történetét és üldöztetését.
Tudja bemutatni a kereszténység
elterjedésének fõbb állomásait és jelentõsebb gyülekezeteit.

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA
5. A kereszténység alaptanításai
5.1. A megtérés

Legyen tisztában a megtérés szó görög és héber jelentésével. Tudjon
mondani bibliai példákat a megtérésre.

5.2. A bibliai hit

Ismerje a hit bibliai meghatározását,
Jézus tanítását a hitrõl.

5.3. A keresztségek

Legyen tisztában a vízkeresztség szellemi tartalmával, ószövetségi elõképeivel, és tudjon példákat mondani
az újszövetségi könyvekbõl.
Ismerje a Szent Szellem gyümölcseit
és ajándékait és Jézusnak a Szent
Szellemrõl mondott ígéreteit. Tudjon
példákat mondani a Szent Szellemmel
való megkeresztelkedésre.

5.4. A kézrátevés

Ismerje a kézrátevés szellemi jelentõségét, és tudjon megnevezni ó- és újszövetségi példákat.

5.5. A halottak feltámadása

Ismerje a halottak feltámadásának
szakaszait és az azokra utaló bibliai
próféciákat.

5.6. Az örök ítélet

Ismerje az isteni ítélet elveit, és tudjon megnevezni néhány történelmi
ítéletet, valamint ismerje a jövõben
megvalósuló ítéleteket.
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Bibliai ünnepek
6. Az Úr ünnepei

Páska ünnepe
Kovásztalan kenyerek ünnepe
Elsõ zsengék ünnepe
Hetek ünnepe
Kürtzengés ünnepe
Engesztelés napja
Sátorok ünnepe

Hanuka
Purim
Jubileumi év

Erkölcs, erkölcsi döntés, etika fogalma.
Az erkölcs keresztény megítélése a
bûn és a kegyelem fényében.
A belsõ törvény: a lelkiismeret.
Tolerancia és megalkuvás.
A keresztény etika normái a családi
élet, a munka és a társadalmi élet területén.
A Tíz parancsolat etikai üzenete.

Tudja ismertetni az apostoli levelek
alapján a keresztény életvitel fõbb
normáit, a hívõknek szóló intelmeket,
a családról, a beszédrõl és a hívõk
közötti kapcsolatokról szóló tanításokat.

A keresztény erkölcsi élet – etika
7. A keresztény erkölcsi élet – etika

Kompetenciák
Az érettségizõnek képesnek kell lennie arra, hogy a Bibliát ne csak olvassa, hanem bizonyos témák szerint tanulmányozza is; el kell tehát sajátítania az ún. szisztematikus olvasás képességét. Képesnek kell lennie továbbá a leggyakrabban felmerülõ bibliai témákkal kapcsolatban konkrét szöveghelyek, illetve bibliai történet idézésére, bibliai szöveg alapvetõ mondanivalójának kifejtésére.
Képesnek kell lennie arra is, hogy bibliai eseményeket értelmezzen, azaz azoknak jelentést tulajdonítson; az Írás korokon túlmutató, a jelenre vagy akár önnön helyzetére vonatkoztatható tanulságait felismerje.
Az ó- és újszövetségi szövegek ismeretében legyen képes arra, hogy a bibliai eseményeket a világtörténelemben elhelyezze; valamint arra is, hogy az ó- és újszövetséget egymásra vonatkoztatva is értelmezze: lássa be bizonyos szöveghelyek jelentésbeli párhuzamosságát.
Képesnek kell lennie arra is, hogy etikai kérdéseket, mai problémákat elemezzen, ezekben foglaljon állást, véleményét indokolja.

III. Nyilvánosságra hozatal
A bibliaismeret vizsgatantárgy részletes és általános követelményei, valamint a vizsga leírása mind középszinten,
mind emelt szinten nyilvános.
Mind az emelt, mind a középszinten csak a témaköröket lehet nyilvánosságra hozni, a konkrét tétel címeket nem lehet
megadni a tanulóknak.
Az emelt és középszinten a témakörök nyilvánosságra hozatala a jogszabályoknak megfelelõen történik.
Nyilvánosságra hozatal középszinten az érettségiztetõ tanár által történik.”
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A pénzügyminiszter
7/2006. (III. 7.) PM
rendelete
az országkockázat tõkekövetelményérõl szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet,
valamint a befektetési vállalkozások
országkockázatának tõkekövetelményérõl szóló
8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 235. §-a (2) bekezdésének
o) pontjában, valamint a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvény 451. §-a (2) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az országkockázat tõkekövetelményérõl szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet melléklete, valamint a befektetési vállalkozások országkockázatának tõkekövetelményérõl szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az országkockázat tõkekövetelményérõl szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet, valamint a befektetési vállalkozások országkockázatának tõkekövetelményérõl
szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról szóló
38/2005. (XI. 29.) PM rendelet.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 7/2006. (III. 7.) PM rendelethez
Országok és más önálló pénzügyi igazgatású
területek besorolási listája
1. kategóriába tartozó országok:
Amerikai Egyesült Államok
Andorra
Aruba
Ausztrália
Ausztria
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Bahama-szigetek
Bahrein
Barbados
Belgium
Bermuda
Botswana
Chile
Ciprus
Csatorna-szigetek (Alderney, Jersey, Guernsey, Sark)
Csehország
Dánia
Dél-afrikai Köztársaság
Dél-Korea
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Hongkong
Horvátország
Írország
Izland
Izrael
Japán
Kajmán-szigetek
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kína
Kuvait
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macau
Malajzia
Málta
Man-sziget
Mauritius
Mexikó
Monaco
Namíbia
Németország
Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország
Portugália
San Marino
Spanyolország
Svájc

2168
Svédország
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Tajvan
Thaiföld
Trinidad és Tobago
Tunézia
Új-Zéland
2. kategóriába tartozó országok:
Azerbajdzsán
Bulgária
Cook-szigetek
Costa Rica
Egyiptom
El Salvador
Fidzsi-szigetek
Guatemala
India
Irán
Jordánia
Lesotho
Macedónia
Marokkó
Panama
Peru
Románia
Szerbia és Montenegró
Törökország
Vietnam
3. kategóriába tartozó országok:
Benin
Bosznia Hercegovina
Brazília
Burkina Faso
Dominikai Köztársaság
Fülöp-szigetek
Ghána
Grenada
Grúzia
Indonézia
Jamaica
Kolumbia
Libanon
Madagaszkár
Mali
Mongólia
Mozambik
Pakisztán
Pápua Új-Guinea
Sri Lanka
Suriname
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Türkmenisztán
Ukrajna
Venezuela
Zöld-foki Köztársaság
4. kategóriába tartozó országok:
A fel nem sorolt országok.

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
23/2006. (III. 7.) KE
határozata
rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
A belügyminiszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontjában biztosított jogkörömben dr. Balogh János rendõr dandártábornok szolgálati viszonyát a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján 2006.
augusztus 31-i hatállyal felmentéssel megszüntetem, és õt
ugyanezzel a hatállyal nyugállományba helyezem.
Ugyancsak a belügyminiszter elõterjesztésére egyben
hatályon kívül helyezem a Magyar Közlönyben még közzé
nem tett, ugyanezen tárgyban hozott V-5/6060/2005. számú, 2005. december 19-én kelt köztársasági elnöki határozatot.
Budapest, 2006. február 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. február 27.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/6060-1/05/2006.
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A Köztársasági Elnök
24/2006. (III. 7.) KE
határozata
polgári védelmi dandártábornoki kinevezésrõl
A belügyminiszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján, Benkovics
Zoltán polgári védelmi ezredest, a Belügyminisztérium
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság igazgatóját, a Polgári Védelem Világnapja alkalmából magas színvonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként 2006. március 1-jei hatállyal polgári védelmi dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2006. február 27.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. február 28.
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1. A 74/2003. (VII. 15.) ME határozatban, a 125/2003.
(XII. 27.) ME határozatban a „fõiskolai rektori teendõk ellátásával megbízom” szövegrész helyébe a „rektori teendõk ellátásával megbízom” szövegrész lép.
2. A 71/2002. (VIII. 30.) ME határozatban, a 47/2005.
(VII. 1.) ME határozatban a hatályos vezetõi megbízásokra vonatkozóan a „fõigazgatói teendõk ellátásával … megbízom” szövegrész helyébe a „rektori teendõk ellátásával
… megbízom” szövegrész lép.
3. A 28/1995. (VIII. 31.) ME határozatban, a 27/2000.
(IX. 8.) ME határozatban, a 26/2002. (VI. 5.) ME határozatban, az 59/2002. (VIII. 2.) ME határozatban, a 66/2002.
(VIII. 29.) ME határozatban, a 71/2002. (VIII. 30.) ME határozatban, a 74/2003. (VII. 15.) ME határozatban, a
118/2003. (XII. 17.) ME határozatban, a 119/2003.
(XII. 17.) ME határozatban, a 42/2004. (VII. 13.) ME határozatban, a 43/2004. (VII. 13.) ME határozatban, az
57/2004. (IX. 3.) ME határozatban, a 72/2004. (X. 25.) ME
határozatban, a 10/2005. (I. 12.) ME határozatban, a
11/2005. (I. 12.) ME határozatban, a 16/2005. (II. 10.) ME
határozatban, a 27/2005. (III. 3.) ME határozatban, a
48/2005. (VII. 1.) ME határozatban a hatályos vezetõi
megbízásokra vonatkozóan a „fõigazgatói megbízását …
megerõsítem” szövegrész helyébe a „rektori megbízását
… megerõsítem” szövegrész lép.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: V-5/0892/2006.

4. E határozat 2006. március 1-jén lép hatályba.
Budapest, 2006. március 1.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
19/2006. (III. 7.) ME
határozata
fõiskolai fõigazgatói és rektori megbízásokról
és fõiskolai fõigazgatói megbízások megerõsítésérõl
szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. törvény
20. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján, az oktatási
miniszter elõterjesztésére, a fõiskolai fõigazgatók és rektorok megbízásával kapcsolatos határozatokat a következõk
szerint módosítom:

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A FilmJus Filmszerzõk
és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye
a filmalkotások sugárzással, vezeték útján
vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ
nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános
elõadással történõ felhasználása után fizetendõ
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl
A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 90. § (1) és 66. § (3) bekezdé-
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se, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény 75. § (7) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások sugárzással vagy egyéb
módon történõ nyilvánossághoz közvetítésének, valamint
egyes nyilvános elõadással történõ felhasználásának díját
és a felhasználás egyéb feltételeit:
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rolt filmszerzõk kifejezetten lemondtak az adott felhasználás után õket megilletõ jogdíjról.
2. Filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése után
fizetendõ jogdíjak
2.1. A jogdíj mértéke

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, forgatókönyvíró (eredeti mû írója), operatõr és a FilmJus Felosztási Szabályzatában megjelölt,
ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.
1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a magyarországi gyártású (azaz magyarországi székhelyû filmelõállító által elõállított) filmalkotásoknak az
1.3. pontban meghatározott nyilvánossághoz közvetítése,
illetve egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása
után fizetendõk.
1.3. A 2. pontban megállapított jogdíjak az 1.2. pontban meghatározott filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz közvetítésére (a továbbiakban: nyilvánossághoz közvetítés) tekintettel fizetendõk. Nem értendõ ide
az a felhasználás, amikor filmalkotásokat lehívásra tesznek a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé [Szjt. 26. §
(8) bekezdés, második mondat], illetve a filmalkotások
egyidejû továbbközvetítése [Szjt. 28. § (2) bekezdés].
1.4. Filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén
a jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak különösen a
Magyar Televízió archívumából más mûsorszolgáltatók
által átvett filmalkotások. Nem tartozik a jogdíjközlemény
hatálya alá a televízió – szervezet által elõállított filmalkotásoknak az elõállító televízió – szervezet által történõ
nyilvánossághoz közvetítése. Az ennek fejében járó jogdíjról és a felhasználás egyéb feltételeirõl a jogdíjfizetésre
kötelezett és a FilmJus egyedi szerzõdésben állapodnak
meg.
1.5. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése
alapján elsõsorban a filmalkotás elõállítója köteles, kivéve, ha az elõállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával
bizonyítja, hogy az elõállító a felhasználóval kötött szerzõdésében a szerzõi jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelmûen áthárította a felhasználóra,
mely utóbbi esetben a jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett). A jogdíjfizetésre kötelezett mentesül a FilmJus-nak
történõ jogdíjfizetés alól, ha a szerzõkkel kötött szerzõdéssel igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az
adott felhasználás után egyedi megállapodás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felso-

2.1.1. A jogdíjfizetésre kötelezett a filmalkotásnak
az 1.3. pont szerinti nyilvánossághoz közvetítéséért a filmelõállító 2.3.1. pont szerinti nettó (ÁFÁ-t nem tartalmazó)
bevétele 15%-ának megfelelõ, de legalább az alábbiakban
meghatározott sugárzásonkénti percenkénti összegû jogdíjat köteles megfizetni:
Bekötött lakások (recipiensek) száma
200 ezer felett

50–200 000

50 ezer alatt

kereskedelmi

98,00 Ft

45,00 Ft

14,00 Ft

közszolgálati

72,00 Ft

31,50 Ft

9,80 Ft

2.1.2. A filmalkotásnak a sugárzással egy idõben, számítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvánossághoz közvetítéséért (,,simulcasting”) a 2.1.1. pontban
meghatározott jogdíjon felül, annak 5%-a fizetendõ.
2.1.3. Nem kell jogdíjat fizetni az alábbi esetekben:
a) a filmalkotás részletének két percet meg nem haladó
terjedelemben történõ ismételt sugárzása esetében, feltéve, hogy a részlet idõtartama ezen belül sem haladja meg a
filmalkotás teljes idõtartamának tíz százalékát;
b) a filmalkotás részletének mûsorelõzetes céljára történõ ismételt sugárzása esetében, egy percet meg nem haladó terjedelemben.
2.1.4. Az egyenlõ bánásmód követelményét szem elõtt
tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt az alábbi jogdíjkedvezmény adható: amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett egyedi megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljeskörûen adatot szolgáltat és
együttmûködik a FilmJus-szal, akkor a FilmJus az adott
jogdíjfizetésre kötelezettre vonatkozóan a fizetendõ
jogdíjnak a 2.1.1. pontban meghatározott minimumát
30%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe.
2.1.5. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.
2.2. Adatszolgáltatás
2.2.1. Ha a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus közötti, a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés
másként nem rendelkezik, a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó filmalkotá-
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sok sugárzása esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– az elõállítás éve,
– elõállítója,
– a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõi
(1.1. pont),
– hossza (min:sec)/részlet esetén ennek hossza,
– részlet esetén annak pontos megjelölése, hogy az
adott részlet a mûben hol található (min:sec – min:sec),
– a 2.1.3. pont szerinti bevétel összege,
– a 2.1.3. pont szerinti bevétel hány sugárzás ellenértéke.

emelt összegû belépõdíjat alkalmaznak, vagy a látogatók
becsült száma havonta meghaladja a 3000-ret, az alábbi
jogdíjszorzókkal kell megszorozni:

2.2.2. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a
negyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.

3.2.1. A jogdíj megállapítása érdekében a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó filmalkotások nyilvános elõadása esetén az alábbi
adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– elõállítója/forgalmazója,
– rendezõje,
– hossza (min:sec)/mûrészlet esetén a nyilvánosan elõadott részlet hossza,
– mûrészlet nyilvános elõadása esetén annak pontos
megjelölése, hogy a részlet a mûben hol található (min:sec
– min:sec);
b) a nyilvános elõadás kezdete;
c) a nyilvános elõadás idõtartama;
d) a nyilvánosan elõadott mû/mûrészlet naponta hány
képernyõn, hány alkalommal jelenik meg;
e) az adott félévre vonatkozó látogatottsági adatok;
f) a nyilvános elõadás megtekintéséért szedett belépõdíj mértéke az adott félévben.

2.3. Értelmezõ rendelkezések
2.3.1. A 2. pontban megállapított jogdíjak számításánál
bevétel alatt a filmalkotás elõállítójának az adott filmalkotás adott felhasználónak történõ értékesítésébõl származó,
ÁFÁ-val csökkentett, nettó bevételét kell érteni.
2.3.2. A közmûsor – szolgáltatókra és a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra a közszolgálati mûsorszolgáltatókra megállapított jogdíjmértéket kell alkalmazni.
2.3.3. Közszolgálati, közmûsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató alatt a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.
2.3.4. Kereskedelmi mûsorszolgáltató alatt azokat a
mûsorszolgáltatókat kell érteni, amelyek a 2.3.3. pont
alapján nem minõsülnek közszolgálati vagy közmûsor-szolgáltatónak vagy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatónak.
3. Filmalkotások egyes nyilvános elõadással történõ
felhasználása után fizetendõ jogdíjak
3.1. A jogdíj mértéke
3.1.1. A jogdíjat a jogdíjfizetésre kötelezettnek a nyilvános elõadás (hónapokban számított) idõtartamától, a
nyilvános elõadás módozatától (egy vagy több vetítõn
és/vagy képernyõn), a becsült látogatószámtól, a kért belépti díj mértékétõl, valamint a nyilvánosan elõadott filmalkotás másodperchosszától függõen az egy másodpercre
esõ jogdíj alapulvételével kell megfizetnie az alábbiak
szerint:
3.1.2. Az egy másodpercre esõ jogdíj havonta:
2,18 Ft/másodperc/hónap.
Ezt az összeget, amennyiben a nyilvános elõadás több
teremben, több vetítõn, illetve képernyõn történik, vagy

Közvetítés módja:
Több teremben, több vetítõ,
illetve képernyõ
Belépõdíj mértéke:
Emelt összegû belépõdíj
Becsült látogatószám havonta:
3000 fölött

Jogdíj szorzó
1,3

1,5
2

3.1.3. A jogdíjakkal való elszámolás félévente, a félévet
követõ hónap 15. napjáig esedékes.
3.2. Adatszolgáltatás

3.2.2. Az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet
követõ hónap 15. napjáig esedékes. Amennyiben a mû felhasználásában változás következik be, a megváltozott adatokat a változást követõ harminc munkanapon belül közölni kell.
4. Közös szabályok
4.1. A 2.1.2. és 3.1.2. pontokban megállapított jogdíj
nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre kötelezettnek az e pontokban megállapított
jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak
megfelelõen kell megfizetnie.
4.2. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a
jogdíjfizetésre kötelezett szerzõdésben állapodik meg. A
FilmJus a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek
mellett azonos kedvezményeket biztosít.
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5. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január
1. napjától 2006. december 31. napjáig érvényesek.
FilmJus
* * *

A jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:
Budapest, 2006. február 27.
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A FilmJus Filmszerzõk
és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye
a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón
(videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött
példányonkénti terjesztése után fizetendõ jogdíjakról
és e felhasználások egyéb feltételeirõl
A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 90. § (1) és 66. § (3) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (videoCD, CD-R, CDi,
DVD) történõ többszörözésének és példányonkénti terjesztésének díját és a felhasználás egyéb feltételeit:
1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya
1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, forgatókönyvíró (eredeti mû írója), operatõr és a FilmJus Felosztási Szabályzatában megjelölt,
ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.
1.2. A jogdíjak a magyarországi gyártású (azaz
magyarországi székhellyel rendelkezõ filmelõállító által
elõállított) filmalkotások analóg vagy digitális hordozón
(videoCD, CD-R, CDi, DVD) történõ többszörözése, illetve példányonkénti terjesztése után fizetendõk.
1.3. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése
alapján elsõsorban a filmalkotás elõállítója köteles, kivéve, ha az elõállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával
bizonyítja, hogy az elõállító a felhasználóval kötött szerzõdésében a szerzõi jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelmûen áthárította a felhasználóra,
mely utóbbi esetben a jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett). A jogdíjfizetésre kötelezett mentesül a FilmJus-nak
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történõ jogdíjfizetés alól, ha a szerzõkkel kötött szerzõdéssel igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az
adott felhasználás után egyedi megállapodás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk kifejezetten lemondtak az õket az adott
felhasználás után megilletõ jogdíjról.
2. A jogdíj mértéke
2.1. A jogdíj mértéke függ egyrészt a többszörözött mû
árától, másrészt a többszörözés példányszámától, harmadrészt a felhasznált szerzõi jogi védelem alatt álló filmalkotásnak (filmalkotásoknak) az adott hordozón lefoglalt arányától.
A fizetendõ jogdíj kiszámításának módszere:
A példányonkénti, fogyasztói (ÁFÁ-t magába foglaló)
ár 8%-a, vagy a felvételkiadó nettó (ÁFA nélküli) átadási
árának (terjesztõk számára közzétett katalógusár, PPD)
11%-a, szorozva a megjelenés példányszámával, szorozva
a hordozón felhasznált szerzõi jogi védelem alatt álló filmalkotás (filmalkotások) elfoglalt helyének arányával
(a hordozó teljes, használt kapacitásához viszonyítva). Az
így kiszámított jogdíj egy mûpercre esõ összegének minimuma 2,20 Ft.
A speciális célú, nem önálló terjesztésre szánt hordozók
(pl. lapmelléklet) másolása/többszörözése esetén fizetendõ jogdíjat a FilmJus a hasonló felhasználások elveinek a
figyelembevételével esetenként állapítja meg.
2.2. Az egyenlõ bánásmód követelményét szem elõtt
tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt az alábbi jogdíjkedvezmény adható: amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett egyedi megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljeskörûen adatot szolgáltat és
együttmûködik a FilmJus-szal, akkor a FilmJus az adott
jogdíjfizetésre kötelezettre vonatkozóan a fizetendõ jogdíjnak a 2.1. pontban meghatározott minimumát 30%-kal
csökkentett összegben veszi figyelembe.
2.3. A 2.1. pontban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfizetésre kötelezettnek a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.
2.4. A jogdíjakkal való elszámolás a többszörözés
megkezdése elõtt esedékes.
3. Adatszolgáltatás
3.1. A jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény
tárgyi hatálya alá tartozó filmalkotások analóg vagy digitális
hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése esetén az
alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– az elõállítás éve,
– elõállítója,

2006/27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

– a jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõk
neve (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/részlet esetén a felhasznált részlet
hossza,
– részlet felhasználása esetén annak pontos megjelölése, hogy a felhasznált részlet a mûben hol található
(min:sec – min:sec);
b) a többszörözött példányszám;
c) a 2.1. pontnak megfelelõen az ÁFÁ-t magában foglaló fogyasztói ár vagy a PPD összege.
3.2. A FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett közötti
szerzõdés részét képezõ adatlapon a jogdíjfizetésre kötelezett köteles a sokszorosítóval igazoltatni, hogy a filmalkotást az adatlapon megjelölt példányszámban sokszorosítja.
3.3. Az adatszolgáltatás a többszörözés megkezdése
elõtt esedékes.
4. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a
jogdíjfizetésre kötelezett szerzõdésben állapodik meg. A
FilmJus a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan
megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek
mellett azonos kedvezményeket biztosít.
5. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya
A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2006. január
1. napjától 2006. december 31. napjáig érvényesek.
FilmJus
* * *

A jogdíjközleményt az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján
jóváhagyom:
Budapest, 2006. február 27.
Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati felhívása
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
vizsgáinak szervezésére történõ jogosultság
elnyerésére
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a
szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 13. §-ának
(1) bekezdése, valamint a szakmai vizsga szervezésére
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való jogosultság feltételeirõl szóló 34/2003. (XII. 21.) OM
rendelet alapján pályázatot hirdet a hatáskörébe tartozó
szakképesítések tekintetében szakképesítést folytató jogi
személyiséggel rendelkezõ intézmények, egyéni vállalkozók részére. A pályázat célja szakmai vizsga szervezésére
való jogosultság elnyerése (a továbbiakban: vizsgaszervezési jog).
Pályázatot adhat be: az a szakképzést folytató intézmény, amely
a) jogi személyiséggel rendelkezik, vagy egyéni vállalkozó,
b) szerepel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 8. §-ában meghatározott felnõttképzést folytató intézmények nyilvántartásában, és
nyilvántartásba vétele óta legalább 2 év eltelt,
c) eleget tett az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerinti – a tevékenységérõl szóló kétéves – beszámolókészítési kötelezettségének,
d) nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,
e) nem áll csõd-, végelszámolási, illetve felszámolási
eljárás alatt,
f) az Fktv. szerint akkreditált, vagy akkreditációja folyamatban van,
g) hozzájárul a pályázatban szereplõ, valamint a program megvalósítása során keletkezett adatok minisztérium
által történõ kezeléséhez, továbbá az említett adatok minisztérium által kijelölt szervezet által történõ feldolgozásához.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. azon szakképesítések megnevezését és OKJ azonosító számát, amelyekre a vizsgaszervezési jogot meg kívánja kapni,
2. azon – az Országos Területfejlesztési Koncepcióról
szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY határozatban meghatározott – tervezési statisztikai régió megnevezését, amelyben
a vizsgaszervezési tevékenységet el kívánja látni,
3. szakképzéssel kapcsolatos tevékenysége adatokon
alapuló bemutatását, százalékban kifejezve azt, hogy árbevételben milyen arányt képvisel a szakképzéssel kapcsolatos tevékenység,
4. szakmai vizsgaszervezési tevékenységének érdemi
adatokat tartalmazó bemutatását, illetve akik korábban
nem rendelkeztek vizsgáztatási joggal, az errõl szóló nyilatkozatot,
5. az általa alkalmazott minõségbiztosítási rendszer leírását, amennyiben minõségbiztosítási tanúsítvánnyal rendelkezik, annak másolatát is,
6. a szakmai vizsga szervezését végzõ egység bemutatását (a szervezetben elfoglalt helyét, irányítását, az e célra
rendelkezésre álló személyi, tárgyi, különös tekintettel az
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ügykezelési és titoktartási szabályok betartását biztosító
feltételeket),
7. a szakmai vizsga szervezéséért közvetlenül felelõs
személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai
gyakorlatának, betöltött munkakörének ismertetését,
8. a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek biztosításának
módját és részletes bemutatását,
9. a szakmai vizsgaszervezéssel összefüggõ, jogszabályban meghatározott rendelkezések megtartására, valamint a szakmai vizsgáztatási tevékenység folyamatos végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást.
A pályázathoz csatolni kell:
1. a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV.
törvény hatálya alá tartozó pályázók esetében (ideértve a
közhasznú társaságot is) az illetékes cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéb pályázók esetében – a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 1. számú mellékletében nevesített felsõoktatási intézmények kivételével – a pályázó egységes szerkezetbe
foglalt, hatályos létesítõ okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány
hiteles másolatát és a nyilvántartásukra illetékes hatóság
által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a kérelmezõ a hatóság nyilvántartásában
szerepel,
2. az Fktv. 8. §-ának (5) bekezdésében meghatározott,
a nyilvántartásba vétel tényét igazoló tanúsítvány hiteles
másolatát,
3. az Fktv. 9. § (5) bekezdése szerint elkészített és a
nyilvántartást vezetõnek megküldött, a kétéves tevékenységrõl szóló beszámoló másolatát,
4. annak igazolását, hogy a szakmai vizsga gyakorlati
vizsgarészének lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,
5. a FAT akkreditáció másolatát, illetve annak igazolását, hogy az akkreditációs eljárás folyamatban van,
6. gazdasági társaság, illetõleg egyéni vállalkozó esetén a területileg illetékes gazdasági kamara, illetõleg
– ahol a szakképesítés nem tartozik gazdasági kamara illetékességébe – a szakképesítésért felelõs miniszter által kijelölt, az Szt. 14. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai szervezet igazolását, hogy a gyakorlati vizsgarész lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló tárgyi feltételek megfelelõ minõségûek,
7. annak igazolását, hogy a pályázónak nincs az illetékes adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása,
8. amennyiben a pályázó a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX.
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törvény hatálya alá tartozó szervezet, arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem folyik ellene csõd-, felszámolási
vagy végelszámolási eljárás, valamint
9. a rendeletben elõírt, régiónkénti 26 ezer Ft bírálati
díj befizetését igazoló csekk másolatát.
A pályázati kiíráshoz csatolható nyilatkozatok, dokumentumok:
1. képzési és vizsgaszervezési tevékenységével kapcsolatos referenciák,
2. annak bemutatása, hogy a vizsga lebonyolításának
tárgyi feltételei – különös tekintettel a gyakorlati vizsga lebonyolításához szükséges eszközökre – milyen arányban
képezik a pályázó saját tulajdonát és a vizsgák idõpontjában feltétlenül rendelkezésre állnak,
3. a vizsgaszervezés lebonyolításáért felelõs vezetõ
EU irányelveknek megfelelõ szerkezetû szakmai önéletrajza.
Amennyiben a pályázó a vizsgaszervezési tevékenységet több tervezési statisztikai régió területén is el kívánja
látni, mindegyik régió vonatkozásában külön pályázatot
kell benyújtania, és valamennyi pályázaton fel kell tüntetnie az összesen benyújtott pályázat számát. Ebben az esetben a közhiteles mellékleteket csak az egyik pályázathoz
kell csatolnia. A többi pályázathoz a mellékletek fénymásolatban is csatolhatók, azonban a pályázaton fel kell tüntetni, hogy mely régióra benyújtott pályázathoz csatolta a
közhiteles mellékleteket.
A pályázó csak olyan OKJ szakképesítések vonatkozásában nyújthat be vizsgaszervezési jog megszerzésére irányuló pályázatot, melyekre a regisztrációs tanúsítvány
alapján képzésre jogosult.
A pályázatok elbírálására a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2004 májusában 7 tagú bírálóbizottságot hozott létre, és gondoskodik annak mûködtetésérõl. A
bizottság a pályázati felhívásban bekért nyilatkozatok és
mellékletek alapján minden szakképesítés vonatkozásában külön-külön értékeli a beérkezett pályázatokat, és javaslatot tesz a miniszternek a szakképesítések vizsgaszervezési jogának megadására. A bizottság (és annak tagja) a
minõsítés eredményérõl felvilágosítást harmadik személynek nem adhat. A bírálóbizottság névsora és mûködésének
szabályai az FVM Oktatási és Kutatási Fõosztályán megtekinthetõ.
A szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása az 1. és 2. melléklet alapján történik.
A pályázatokban valótlan adatok, információk közlése
megtévesztésnek minõsül, és automatikus kizárást eredményez.
A pályázati kiírásban elõírt dokumentumok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetõség.
A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pályázat formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a
formai követelmények közül bármelyikre „nem” vagy
„nincs” a válasz.
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A formai követelményeknek megfelelõ pályázók közül
azok nyerhetnek vizsgaszervezési jogosultságot, amelyek
a 2. melléklet szerinti értékelésben legalább 75 pontot elérnek. A bizottság a vizsgaszervezési jog megítélésénél különös figyelmet fordít arra, hogy a tervezési statisztikai régiókban egy adott szakképesítés vizsgáztatására ne aránytalanul sok képzõhely kapjon jogosultságot. Az elbírálás
során elõnyben részesül az a pályázó, amely az adott szakképesítés(ek) oktatásában gyakorlattal rendelkezik, valamint vizsgaszervezésben többéves gyakorlata van.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:
1. A szakmai vizsga szervezõjének a feladatait a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérõl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet határozza meg.
2. A pályázattal kapcsolatban információ kérhetõ az
FVM Oktatási és Kutatási Fõosztályán a 301-4319 telefonon vagy a soosa@posta.fvm.hu e-mail címen.
3. A pályázat benyújtásának határideje 2006. május
30., illetõleg a pályázatnak a Magyar Közlönyben történõ
közzétételétõl számított 60 naptári nap.
4. A pályázattal elnyerhetõ vizsgaszervezési jogosultság 2006. október 1-jétõl 2010. szeptember 30-ig érvényes.
5. A pályázatokat 5 példányban – melybõl legalább egy
példányon eredeti cégszerû aláírás szerepel és minden
oldal szignálva van – kell benyújtani az FVM Képzési
és Szaktanácsadási Intézetnek címezve (1223 Budapest,
Park u. 2.). A borítékon fel kell tüntetni a „VIZSGASZERVEZÉS” megnevezést. Határidõ után postára adott pályázatok nem kerülnek értékelésre.
6. Egy pályázó egy pályázatban maximum 30 szakképesítés vizsgáztatási jogát kérelmezheti.
7. A statisztikai tervezési régiónként befizetendõ bírálati díjat (26 000 Ft/pályázat) az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézet 10032000-01743276 pénzforgalmi jelzõszámú bankszámlájára kell befizetni készpénz-átutalási
megbízáson, „VIZSGASZERVEZÉS” megjelöléssel. A
befizetett bírálati díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint történik. A befizetett bírálati díj a bírálóbizottság munkájának megkezdéséig a pályázat visszavonása esetén visszaigényelhetõ.
Visszavonás esetén a bírálati díjat – a pályázat befogadásával kapcsolatban keletkezett 20% költséggel csökkentve –
kapja vissza a pályázó.
8. A pályázati kiírásban nem érintett kérdésekben a
szakmai vizsga szervezésére való jogosultság feltételeirõl
szóló 34/2003. (XII. 21.) OM rendelet elõírásait kell iránymutatónak tekinteni.
9. A pályázat eredményérõl a pályázók levélben kapnak értesítést. A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított in-
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tézményekrõl szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM rendelet
e pályázati eljárás eredményekén befogadott szervezetekkel való kiegészítését a Magyar Közlönyben is meg kell jelentetni.
A pályázati felhívás eredményeként megszerezhetõ
vizsgáztatási jog nem vonatkozik az iskolai rendszerû
szakképzésben az Szt. 2. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
felsorolt szakképzést folytató intézményekre, továbbá a
felsõfokú szakképzést szervezõ felsõoktatási intézményekre a velük tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban állók vonatkozásában. Az Szt. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt szakképzést folytató intézmények azok számára, akikkel az Szt. 52. § (2) bekezdésben szabályozott
képzési szerzõdést kötöttek, alanyi jogon szervezhetnek
szakmai vizsgát.
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium
1. melléklet
Formai követelmények
1. A pályázó önálló jogi személyiséggel
rendelkezik (A) vagy egyéni vállalkozó (B)
2. A pályázat kötelezõ tartalmi elemei
a) Pályázott szakképesítések megnevezése, OKJ száma
b) Pályázott régió(k) megnevezése
c) Szakképzési tevékenység bemutatása
d) Szakmai vizsgaszervezési tevékenység bemutatása, vagy nyilatkozat arról, hogy korábban erre nem volt feljogosítva
e) Minõségbiztosítási rendszer bemutatása
f) Vizsgaszervezõ egység bemutatása
g) Szakmai vizsga szervezéséért felelõs
személyek iskolai és szakmai végzettségének, szakmai gyakorlatának
ismertetése
h) A gyakorlati vizsgarész tárgyi feltételeinek bemutatása
i) A vizsgaszervezési jogszabályi elõírások megtartására irányuló kötelezettségvállalás
3. A pályázat kötelezõ mellékletei
a) Cégkivonat, cégbejegyzés, létesítõ
okirat vagy vállalkozói igazolvány
másolata
b) Felnõttképzési nyilvántartásba vételi
tanúsítvány másolata
c) FAT tanúsítvány vagy annak igazolása, hogy az akkreditáció folyamatban van

A

B

Van

Nincs

Van

Nincs
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d) Képzési tevékenységrõl szóló kétéves beszámoló másolata
e) Gyakorlati vizsga feltételeinek meglétérõl szóló igazolás
f) Kamarai (ezek hiányában szakmai
szervezeti) igazolás arról, hogy a
gyakorlati vizsga tárgyi feltételei
a jogszabályban elõírtaknak megfelelnek
g) Igazolások arról, hogy nincs adó-,
vám- és lejárt köztartozása
h) Ha az 1991. évi IL. tv. hatálya alá tartozik, nyilatkozat arról, hogy nem áll
felszámolási- vagy csõdeljárás alatt*
i) Bírálati díj befizetésének igazolása

2006/27. szám
Maximálisan adható
pontszám

Értékelési szempont

Szakképzéssel kapcsolatos szakmai
múlt a pályázatban szereplõ
szakképesítések vonatkozásában

20

Vizsgaszervezési gyakorlat

10

Referenciákból megállapítható
szakképzési és vizsgaszervezési
tevékenység

10

A vizsgáztatáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételek:

A szakképzést folytató intézmény által benyújtott pályázat
formai okokból kerül elutasításra, amennyiben a fentiek
közül bármelyikre „nem” vagy „nincs” a válasz.
2006. ............... hó ......... nap

– minõségbiztosítási tanúsítvány
megléte

Ellenõrizte:
...............................

* A törvény hatálya alá nem tartozó intézményeknél a „van” rubrikát kell
bejelölni.

2. melléklet

Értékelési szempont

Maximálisan adható
pontszám

Tevékenységében a szakképzés
súlya

15

Elért
pontszám

10
5

– gyakorlati vizsga tárgyi feltételei,
minõsége

15

– rendelkezik-e a pályázott régió
egészére kiterjedõ hálózattal

5

– a vizsgáztatáshoz szükséges
személyi, tárgyi feltételek
valamennyi helyszínen biztosítottak-e

5

Összesen:

Értékelõ lap

5

– a vizsgaszervezõ egység
vezetõjének, dolgozóinak szakmai
felkészültsége
– az irattározás, titkosítás, õrzés
feltételei

Értékelte:
..................................

Elért
pontszám

100

2006. ............... hó ......... nap

Értékelte:

Ellenõrizte:

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

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