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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
46/2006. (III. 7.) Korm.

rendelete

a terület- és régiófejlesztési célelõirányzat
felhasználásának részletes szabályairól  szóló

90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 7.  §-ának e) pont já ban ka pott 
fel ha tal ma zás alap ján a te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat fel hasz ná lá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 90/2004. (IV. 25.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-a a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket
nem kell al kal maz ni azon ön kor mány za ti be ru há zá sok
ese té ben, ame lyek a 23.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rint ré sze sül nek tá mo ga tás ban.”

2.  §

Az R. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a köz pon ti ke ret bõl nem pá lyá za ti rend -
szer ben a Ró mai Szer zõ dés, va la mint a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let ben fog lal tak kal össz hang ban tá mo ga tást
ad hat:]

„a) a kor mány ha tá ro zat ban rög zí tett vál ság hely zet
meg ol dá sá hoz és más ki emelt te rü let fej lesz té si és vál ság -
ke ze lõ prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz;”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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 la kás-ta ka rék pénz tá rak ról  szóló 1996. évi CXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Ltv.) 26.  §-ának a)–b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A la kás-elõ ta ka ré kos ság ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló
215/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Látr.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az Ltv. 24.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak tel -
je sí té se ér de ké ben a la kás-ta ka rék pénz tár min den szer zõ -
dés olyan át ru há zá sá nál vagy olyan mó do sí tá sá nál, amely
érin ti az ál la mi tá mo ga tás ra jo go sult la kás-elõ ta ka ré kos -
ko dó, ille tõ leg a ked vez mé nye zett sze mé lyét, el len õr zi,
hogy szer zõ dé ses ál lo má nyá ban ugyan an nak a sze mély -
nek a ja vá ra, vagy ugyan ar ra az épü let re igény be vet ték-e
már az adott nap tá ri év ben az ál la mi tá mo ga tást. Amennyi -
ben a Kincs tár a hoz zá be nyúj tott igény lé sek alap ján több -
szö rös igény be vé telt ész lel egy la kás-ta ka rék pénz tá ron
be lül, ér te sí té se alap ján a la kás-ta ka rék pénz tár 30 na pon
be lül in téz ke dik a jo go su lat lan igény be vé tel meg szün te té -
se ér de ké ben.

(8) Ha a ter mé sze tes sze mély la kás-elõ ta ka ré kos ko dó,
il let ve a ked vez mé nye zett ja vá ra, vagy a nem ter mé sze tes
sze mély la kás-elõ ta ka ré kos ko dó ál tal ugyan ar ra az épü let -
re kö tött szer zõ dés re a szer zõ dés mó do sí tá sá nak, il let ve
át ru há zá sá nak kö vet kez té ben ugyan azon nap tá ri év ben
ko ráb ban több, el té rõ la kás-ta ka rék pénz tár ral kö tött szer -
zõ dés után jó vá ír ták az ál la mi tá mo ga tást, a Kincs tár egy -
ide jû leg ér te sí ti azo kat a la kás-ta ka rék pénz tá ra kat, ame -
lyek nél a szer zõ dé se ket meg kö töt ték. A Kincs tár ér te sí té -
sé ben tá jé koz tat ja azt a la kás-ta ka rék pénz tárt, amely nél
ké sõbb kö töt ték meg a szer zõ dést. A Kincs tár ér te sí té se
alap ján a la kás-ta ka rék pénz tá rak fel hív ják az ügy fe lü ket,
hogy te gye meg a szük sé ges in téz ke dé se ket az ál la mi tá -
mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te lé nek meg szün te té se ér -
de ké ben. Amennyi ben az ügy fél erre vo nat ko zó nyi lat ko -
za ta a la kás-ta ka rék pénz tár fel hí vá sát kö ve tõ má so dik hó -
nap utol só nap já ig nem ér ke zik meg a la kás-ta ka rék pénz -
tá rak hoz, ak kor ar ról a be tét szám lá ról von ják le az ál la mi
tá mo ga tást, ame lyik ese té ben a szer zõ dést ké sõbb kö töt ték 
meg. Az a la kás-ta ka rék pénz tár, amely nél ké sõbb kö töt ték 
meg a szer zõ dést, in téz ke dik a jo go su lat lan igény be vé tel
meg szün te té se ér de ké ben.”
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2.  §

A Látr. a kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § (1) Ha a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó az Ltv. 21.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély, jo -
go sult sá gá nak meg ál la pí tá sa cél já ból az ál la mi tá mo ga tás
irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor és az ál la mi tá mo ga tás és já -
ru lé kai fel vé te le kor kö te les

a) be mu tat ni az ér vé nyes tar tóz ko dá si en ge dé lyét, és

b) ma gyar or szá gi – a mun ka vál la lók Kö zös sé gen
 belüli sza bad moz gá sá ról  szóló 1968. ok tó ber 15-ei
1612/68/EGK ta ná csi ren de let ben fog lal tak nak meg -
felelõ – mun ka jo gi vagy fog lal koz ta tá si jog vi szo nya fenn -
ál lá sát mun kál ta tói iga zo lás sal vagy a fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló jog vi szony lé te sí té sét, fenn ál lá sát ta nú sí tó do ku -
men tum mal iga zol ni.

(2) Ha a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó az Ltv. 21.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély, jo go sult -
sá gát az ál la mi tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor és
az ál la mi tá mo ga tás és já ru lé kai fel vé te le kor

a) ér vé nyes le te le pe dé si en ge dély be mu ta tá sá val iga -
zol ja le te le pe dett sze mély ese tén,

b) ér vé nyes be ván dor lá si en ge dély be mu ta tá sá val iga -
zol ja be ván do rolt sze mély ese tén,

c) ér vé nyes tar tóz ko dá si en ge dély be mu ta tá sá val iga -
zol ja me ne kült ként el is mert sze mély ese tén.”

3.  §

A Látr. 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a be tét összeg fel vé te le kor a meg ta ka rí tá si év
még nem telt le, az utol só, a be tét összeg fel vé te lé ig, il let ve
a la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés ki uta lá sá ig tar tó tö re -
dék meg ta ka rí tá si év a tá mo ga tás el szá mo lá sa szem pont já -
ból be fe je zett meg ta ka rí tá si év nek mi nõ sül az zal, hogy a
la kás-elõ ta ka ré kos ko dó ré szé re igé nyel he tõ ál la mi tá mo -
ga tást – mind az ál la mi tá mo ga tás mér té két, mind a leg -
nagyobb össze gét te kint ve – idõ ará nyo san kell megha -
tározni.”

4.  §

(1) A Látr. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(2) Az össze sí tés nek a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal -
maz nia:]

„a) a ter mé sze tes sze mély la kás-elõ ta ka ré kos ko dó és a
ked vez mé nye zett neve, lak cí me, szü le té si he lye, szü le té -
sé nek idõ pont ja, any ja szü le té si neve, to váb bá az adó azo -
no sí tó szá ma;”

„c) a la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés meg kö té sé nek
idõ pont ja, a meg ta ka rí tá si év kez de te, va la mint tö re dék
meg ta ka rí tá si év ese tén an nak vége;”

(2) A Látr. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A Kincs tár az el já rá si rend vál to zá sát – a Kincs tár
és a la kás-ta ka rék pénz tár kö zöt ti el szá mo lás ér de ké ben az
ál la mi tá mo ga tás igény lé sé re, fo lyó sí tá sá ra és in for ma ti -
kai fel dol go zá sá ra vo nat ko zó, tech ni kai tá jé koz ta tást tar -
tal ma zó út mu ta tót – az al kal ma zást leg alább 90 nap pal
meg elõ zõ en meg kül di a la kás-ta ka rék pénz tá rak ré szé re.”

5.  §

(1) A Látr. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en nem kell vissza fi zet ni
az ál la mi tá mo ga tást, ha

a) a la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés meg ta ka rí tá si
ide je el ér te az Ltv. 24.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõ tar ta mot és a ked vez mé nye zett, en nek hi á nyá ban 
a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó a tá mo ga tás sal nö velt be tét -
össze get la kás cél ra hasz nál ja fel; vagy

b) a la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés meg ta ka rí tá si
ide je el ér te az Ltv. 24.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõ tar ta mot;

c) a la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés meg ta ka rí tá si
ide je el ér te az Ltv. 24.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõ tar ta mot és a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó, il let ve a
ked vez mé nye zett la kás köl csön ké rel mét a la kás-ta ka rék -
pénz tár az Ltv. 24.  §-ának (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ese tek fenn ál lá sa  miatt uta sí tot ta el.”

(2) A Látr. 6.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó vagy a ked vez mé nye -
zett an nak az összeg nek, amely után ál la mi tá mo ga tást ka -
pott, egy ré szét nem la kás cél ra hasz nál ja fel, a be té ti ka -
mat tal nö velt ál la mi tá mo ga tás ará nyos ré szét a la kás-ta ka -
rék pénz tár a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó be tét szám lá já ról le -
von ja, és a le vont össze get át utal ja a köz pon ti költ ség ve -
tés nek, vagy amennyi ben a tá mo ga tás sal nö velt össze get a
la kás-elõ ta ka ré kos ko dó vagy a ked vez mé nye zett már fel -
vet te, a tá mo ga tás ará nyos ré szét vissza kell fi zet nie az
Ltv. 24.  § (5) be kez dé se alap ján. A tá mo ga tás ból le vont,
il let ve vissza fi ze ten dõ rész nek olyan arány ban kell áll nia a 
be té ti ka mat tal nö velt tel jes ál la mi tá mo ga tás sal, ami lyen
arány ban a nem iga zolt összeg áll a be tét és az ál la mi tá mo -
ga tás ka ma tok kal nö velt össze gé vel, il let ve la kás köl csön
igény be vé te le ese tén az igény be vett tel jes összeg gel.”

(3) A Látr. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A nem iga zolt la kás cé lú fel hasz ná lás  miatt, va la -
mint a tá mo ga tás ra való jo go sult ság más ok ból fenn ál ló
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 hiánya  miatt vissza fi ze tett, vagy a la kás-ta ka rék pénz tár
 által az Ltv. 24.  §-ának (6) be kez dé se alap ján visszafize -
tett összegeket a la kás-ta ka rék pénz tár nak ha von ta egy
összeg ben, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10-éig a
10032000-01034011 „Ltp. nem la kás cél já ra igény be vett
ál la mi tá mo ga tás vissza fi ze té se” el ne ve zé sû szám lá ra kell
át utal ni.”

6.  §

A Látr. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A la kás-ta ka rék pénz tár a be tét, il let ve a szer zõ -

dé ses összeg (a továb biak ban: igény be vett összeg) la kás -
cé lú fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se ér de ké ben jo go sult

a) a szük sé ges ira to kat a la kás-elõ ta ka ré kos ko dók tól
be kér ni;

b) kül sõ szak ér tõ ket meg bíz ni a la kás cé lú fel hasz ná lás
utó la gos el len õr zé sé vel.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett ira tok kü lö nö -
sen a kö vet ke zõk:

a) la kó te lek vá sár lá sa, la kás vagy csa lá di ház vá sár lá sa, 
cse ré je ese tén 30 nap nál nem ré geb bi hi te les tu laj do ni -
lap-má so lat, az adás vé te li szer zõ dés vagy a tu laj don jog
vissz ter hes át ru há zá sá ra irá nyu ló egyéb ok irat, ille tõ leg a
vé tel ár ki fi ze té sé rõl  szóló ok irat, va la mint – amennyi ben
az elõ zõ ira tok azt nem tar tal maz zák – a vevõ tu laj don jo -
gá nak in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé si en ge dé lyét tar tal -
ma zó ok irat, és – az ügy fél igé nye ese tén – la kás-ta ka rék -
pénz tár meg bí zá sa a szer zõ dés nek, il let ve az ok irat nak a
föld hi va tal hoz tör té nõ be nyúj tá sá ra;

b) la kás vagy csa lá di ház épí té se, bõ ví té se ese tén 30 nap -
nál nem ré geb bi hi te les tu laj do ni lap-má so lat, az épí té si en -
ge dély és az épí té si en ge dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta mán be lül 
ke let ke zett, a fel hasz ná lást iga zo ló szám lák;

c) la kás, csa lá di ház vagy kö zös tu laj don ban, il let ve la -
kás szö vet ke ze ti tu laj don ban álló épü let ré szek fel újí tá sa,
kor sze rû sí té se, hely re ál lí tá sa, va la mint köz mû vek, kom -
mu ná lis lé te sít mé nyek ki ala kí tá sa ese tén 30 nap nál nem
ré geb bi hi te les tu laj do ni lap-má so lat és a fel hasz ná lást iga -
zo ló szám lák;

d) la kás cé lú köl csö nök ki vál tá sa ese tén a tar to zást nyil -
ván tar tó hi tel in té zet nek a la kás cé lú hi tel tör lesz té sé rõl
 szóló iga zo lá sa.

(3) Ha a ter mé sze tes sze mély la kás-elõ ta ka ré kos ko dó,
ille tõ leg a ked vez mé nye zett az igény be vett össze get tár -
sas ház ese tén a kö zös tu laj don ban álló, il let ve la kás szö vet -
ke zet ese tén a la kás szö vet ke ze ti tu laj don ban álló épü let ré -
szek

a) kor sze rû sí té sé nek, fel újí tá sá nak költ sé ge i bõl rá esõ
ré szé nek meg fi ze té sé re for dít ja, ak kor az iga zo lást szol -
gáló ira tok a (2) be kez dés c) és d) pont já tól el té rõ en a kö -
vet ke zõk:

1. a tár sas ház, ille tõ leg a la kás szö vet ke zet kép vi se -
lõ jé nek iga zo lá sa a kor sze rû sí tés, fel újí tás költ sé -

ge i bõl a ter mé sze tes sze mély re jutó, va la mint az
ál ta la tény le ge sen meg fi ze tett összeg rõl,

2. a kor sze rû sí tés, fel újí tás kap csán ki ál lí tott, a tár -
sas ház, ille tõ leg a la kás szö vet ke zet ne vé re  szóló
szám lá nak a tár sas ház, ille tõ leg a la kás szö vet ke -
zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett má so la ta, va la -
mint

3. a la kás tu laj dont, ille tõ leg a szö vet ke ze ti la kás -
hasz ná la ti jo got iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi
hi te les tu laj do ni lap-má so lat;

b) kor sze rû sí té sé hez, fel újí tá sá hoz a tár sas ház, ille tõ -
leg a la kás szö vet ke zet ál tal fel vett hi tel rá esõ ré szé nek
meg fi ze té sé re for dít ja, ak kor az iga zo lást szol gá ló ira tok a
(2) be kez dés c) és d) pont já tól el té rõ en a kö vet ke zõk:

1. a tár sas ház, ille tõ leg a la kás szö vet ke zet kép vi se -
lõ jé nek iga zo lá sa a hi tel kap csán a ter mé sze tes
sze mélyt ter he lõ fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé -
rõl,

2. a hi tel in té zet nek a hi tel, il let ve hi tel rész tör lesz té -
sé rõl  szóló iga zo lá sa, va la mint

3. a la kás tu laj dont, ille tõ leg a szö vet ke ze ti la kás -
hasz ná la ti jo got iga zo ló, 30 nap nál nem ré geb bi
hi te les tu laj do ni lap-má so lat.

(4) Ha a köz mû vek, kom mu ná lis lé te sít mé nyek ki ala kí -
tá sa az Ltv. 8.  § (1) be kez dés a) pont já nak 3. al pont já ban
fel so rolt cé lok meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott köz mû tár su lat
út ján va ló sul meg, és a tár su lat vagy a be ru há zás meg va ló -
su lá sát köve tõen a te rü le ti leg ille té kes ön kor mány zat iga -
zo lást ad a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó ré szé re az ér de kelt sé gi
hoz zá já ru lás mér té ké rõl és an nak meg fi ze té sé rõl, a la -
kás-ta ka rék pénz tár a (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá -
ro zott szám lák be nyúj tá sá tól el te kint het. A la kás-ta ka rék -
pénz tár el te kint het a (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott hi te les tu laj do ni lap-má so lat be nyúj tá sá tól, amennyi -
ben a köz mû tár su lat iga zol ja, hogy a la kás-elõ ta ka ré kos -
ko dó, il let ve a ked vez mé nye zett a tár su lat ér de kelt sé gi te -
rü le tén la kás tu laj don nal ren del ke zik.

(5) A la kás-ta ka rék pénz tár a la kás cé lú fel hasz ná lás iga -
zo lá sa ként olyan szám lát, la kás cé lú hi tel in té ze ti köl csön
tör lesz té sé rõl  szóló iga zo lást, il let ve adás vé te li szer zõ dés
vagy a tu laj don jog vissz ter hes át ru há zá sá ra irá nyu ló
egyéb ok irat alap ján a vé tel ár ki fi ze té sé rõl  szóló ok ira tot
fo gad hat el, amely az el fo ga dott ki uta lás hoz tar to zó ki uta -
lá si ér te sí tõ dá tu mát, il let ve fel mon dás sal tör té nõ meg szû -
nés ese tén a fel mon dás ról  szóló nyi lat ko zat la kás-ta ka rék -
pénz tár hoz való meg ér ke zé sé nek nap ját köve tõen kelet -
kezett.

(6) Az igény be vett összeg fel vé te lét meg elõ zõ en kell
be nyúj ta ni a (2) be kez dés ben fel so rolt ira tok kö zül az
adás vé te li szer zõ dést, a tu laj don jog vissz ter hes át ru há zá -
sá ra irá nyu ló egyéb ok ira tot, ille tõ leg – az ügy fél igé nye
ese tén – a szer zõ dés, il let ve az ok irat föld hi va tal hoz tör té -
nõ be nyúj tá sá ra a la kás-ta ka rék pénz tár nak adott meg bí -
zást, va la mint az épí té si en ge délyt. A (2)–(3) be kez dés ben
fel so rolt ira tok kö zül az igény be vett összeg fel vé te lét kö -
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ve tõ 30 na pon be lül kell be nyúj ta ni a la kás cé lú köl csön
tör lesz té sé rõl  szóló iga zo lást és a (3) be kez dés a) pont já -
nak 3. al pont já ban és a b) pont já ban meg ha tá ro zott ira to -
kat, 18 hó na pon be lül a la kás vagy csa lá di ház épí té sé re,
bõ ví té sé re vo nat ko zó szám lá kat, az egyéb szük sé ges ira to -
kat pe dig 90 na pon be lül.

(7) A la kás cé lú fel hasz ná lást iga zo ló ok ira tok be nyúj tá -
sá ra a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõk szá mí tá -
sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni azt az idõt, amely alatt a
la kás-elõ ta ka ré kos ko dó az adott iga zo lá si kö te le zett sé gé -
nek el há rít ha tat lan ok ból, iga zol tan nem tud ele get ten ni.

(8) Az utó la gos el len õr zés sel meg bí zott kül sõ szak ér tõ
és a la kás-ta ka rék pénz tár jo go sult a la kás cé lú fel hasz ná -
lást a hely szí nen el len õriz ni. A la kás-elõ ta ka ré kos ko dó
kö te les a kül sõ szak ér tõ szá má ra a hely szí ni el len õr zést le -
he tõ vé ten ni, és a fel hasz ná lás sal kap cso lat ban ada tot szol -
gál tat ni.

(9) A la kás-ta ka rék pénz tár az ere de ti szám lá kat – le tö -
röl he tet len jel zés sel el lát va – a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó nak 
vagy a ked vez mé nye zett nek vissza ad ja. A la kás-elõ ta ka -
ré kos ko dó vagy a ked vez mé nye zett a la kás cé lú fel hasz ná -
lás iga zo lá sá ról  szóló do ku men tu mo kat, míg a tár sas ház,
ille tõ leg a la kás szö vet ke zet azo kat az ere de ti szám lá kat,
ame lyek rõl a (3) be kez dés a) pont já nak 2. al pont já ban fog -
lalt eset ben hi te le sí tett má so la tot adott ki, öt évig meg õr zi,
és azo kat az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ké ré sé -
re be mu tat ja.

(10) Az Ltv. 8.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott la kás -
cé lú fel hasz ná lá sok fo gal ma i nál az or szá gos te le pü lés ren -
de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let sze rin ti meg ha tá ro zá so kat kell
figye lembe ven ni.

(11) A la kás-elõ ta ka ré kos ko dó az igény be vett összeg
ki fi ze té sét köve tõen, de az adott, (6)–(7) be kez dés ben
meg ha tá ro zott la kás cé lú fel hasz ná lás iga zo lá sá ra nyit va
álló ha tár idõ le tel te elõtt jo go sult kez de mé nyez ni a la kás -
cél mó do sí tá sát más olyan la kás cél ra, amely nek az iga zo -
lá si ha tár ide je még nem telt le.

(12) A la kás-ta ka rék pénz tár el te kint het a nem la kás cé lú
fel hasz ná lás, il let ve más jo go su lat lan fel hasz ná lás ese tén
igény be vett ál la mi tá mo ga tás és já ru lé kai meg té rí té se
irán ti igény ér vé nye sí té sé tõl, ha a la kás-elõ ta ka ré kos ko dó
tíz ezer fo rin tot meg nem ha la dó összeg la kás cé lú fel hasz -
ná lá sát nem iga zol ta a (6)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lül, vagy ha a meg té rí té si igénnyel érin tett
összeg nem éri el az öt ezer fo rin tot.”

7.  §

A Látr. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A.  § A la kás-ta ka rék pénz tárt – a nem la kás cé lú fel -

hasz ná lás ese tén igény be vett ál la mi tá mo ga tás és já ru lé -
kai ér vé nye sí té se  miatt – költ ség té rí té si áta lány il le ti meg,

amely a la kás-ta ka rék pénz tár ál tal a la kás-elõ ta ka ré kos ko -
dók ré szé re fo lyó sí tott ál la mi tá mo ga tás ka ma tok nél kü li
össze gé nek 2 szá za lé ka. A la kás-ta ka rék pénz tár a költ ség -
té rí té si áta lány irán ti igé nyét ha von ta, a fo lyó sí tást kö ve tõ
hó nap ban nyújt ja be a Kincs tár hoz.”

8.  §

A la kás-ta ka rék pénz tá rak ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le i -
rõl  szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Ászfr.) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[(3) E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„e) köl csön díj mu ta tó: a la kás köl csön ka ma tá nak és a
fo lya ma to san fel szá mít ha tó ke ze lé si költ ség nek a hi tel -
összeg szám la nyi tá si díj jal csök ken tett össze gé hez vi szo -
nyí tott, éves szá za lék ban ki fe je zett ará nya;”

9.  §

Az Ászfr. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az Ltv. 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg -
fe le lõ ér vé nye sü lé se ér de ké ben az ál ta lá nos szer zõ dé si fel -
té te lek ben olyan mó do za tok meg ha tá ro zá sá ra ke rül het
sor,]

„b) ame lyek nél a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott
mó don szá mí tott egyé ni tel je sít mény mu ta tó ér té ke leg -
alább 0.5 és leg fel jebb 1.0; és

c) ame lyek nél a la kás köl csön ará nya nem ha lad ja meg
a szer zõ dé ses összeg 60%-át.”

10.  §

(1) Az Ászfr. 7.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi b)–d) pont je -
lö lé se c)–e) pont ra mó do sul:

[(2) Az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek nek tar tal maz nia
kell, hogy a la kás-ta ka rék pénz tár fel szá mít hat:]

„b) a szer zõ dés meg ta ka rí tá si ide je alatt szám la ve ze té si
dí jat;”

(2) Az Ászfr. 7.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott szám la -
nyi tá si díj nem ha lad hat ja meg a szer zõ dé ses összeg egy
szá za lé kát. A be ér ke zõ be fi ze té se ket elõ ször a szám la nyi -
tá si díj össze gé re kell el szá mol ni. A (2) be kez dés c) és
d) pont já ban meg ha tá ro zott díj nem ha lad hat ja meg a két -
ezer fo rin tot. A (2) be kez dés e) pont já ban meg ha tá ro zott
költ ség éves mér té ke nem ha lad hat ja meg az adott hi tel év
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elsõ nap ján még fenn ál ló la kás köl csön össze gé nek egy
szá za lé kát.”

(3) Az Ászfr. 7.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(5) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott díj
meg ta ka rí tá si éven ként (tö re dék meg ta ka rí tá si év ese tén
idõ ará nyo san) fel szá mít ha tó össze ge nem ha lad hat ja meg
az ezer nyolc száz fo rin tot.”

11.  §

Az Ászfr. 11.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(3) A la kás-ta ka rék pénz tár a szer zõ dést fel mond ja, ha
a meg ta ka rí tá si idõ a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ hat hó -
na pon be lül nem kez dõ dik el.”

Vegyes és záró rendelkezések

12.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel –
a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 8–11.  §-a 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg az Ászfr. 1. és 2. szá mú mel lék le té ben a
„tel jes hi tel díj mu ta tó” szö veg rész he lyé be a „köl csön díj
mu ta tó” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ren del ke zé se it – a (4)–(5) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel – a ha tály ba lé pést meg elõ zõ en kö tött
szer zõ dé sek re is al kal maz ni kell.

(4) A Látr. – e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott –
1/A.  §-át a 2004. má jus 1-jét köve tõen kö tött szer zõ dé sek -
re kell al kal maz ni.

(5) Az Ászfr. – e ren de let 9.  §-ával meg ál la pí tott – 2.  §
(2) be kez dés b)–c) pont ját, az – e ren de let 10.  §-ával meg -
ál la pí tott – 7.  § (2) be kez dés b) pont ját és 7.  § (5) be kez dé -
sét, va la mint – e ren de let 11.  §-ával meg ál la pí tott – 11.  §
(3) be kez dé sét a ha tály ba lé pést köve tõen kö tött szer zõ dé -
sek re kell al kal maz ni.

(6) Az Ltv. 21.  §-a (2) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban
meg ha tá ro zott la kás-elõ ta ka ré kos ko dó az ál la mi tá mo ga -
tást 2004. má jus 1-jét köve tõen kez dõ dõ és már le zá rult
meg ta ka rí tá si évek re utó lag ak kor igé nyel he ti, ha a Látr.
– e ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott – 1/A.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott, a le zá rult meg ta ka rí tá si év kez de -
te kor és a vissza me nõ le ges igény lés idõ pont já ban fenn ál ló 
jo go sult sá got iga zo ló ér vé nyes ira to kat 2006. má jus 1-jé ig 
be nyújt ja a la kás-ta ka rék pénz tár hoz.

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a la kás-elõ ta ka ré kos ság ál la mi tá mo ga tá sá ról  szóló

215/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let és a la kás-ta ka rék -
pénz tá rak ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le i rõl  szóló 47/1997.
(III. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 135/2002.
(VI. 21.) Korm. ren de let 5.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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 Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1999. évi CXXV. tör vény 91.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont já ban, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és
2002. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör -
vény 109.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban, a Ma gyar
Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi
CXXXV. tör vény 121. §-ának e) és f) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fi a ta lok la kás köl csö né hez kap cso ló dó ál la mi ke zes -
ség vál la lá sá nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let és a la kás cé lú ál -
la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról  szóló 22/2006. (II. 3.) Korm. ren de let
9.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „365 nap” szö veg rész he lyé -
be a „360 nap” szö veg rész lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi
LVIII. tör vény (a továb biak ban: Grtv.) 25.  §-ának a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat rende -
lem el:

1.  §

Az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek, gyógy -
szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít mé nyek rek lá -
mo zá sá ról és is mer te té sé rõl  szóló 64/2003. (X. 31.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén em ber gyó gyá szat -
ban hasz ná la tos gyógy szert [az em be ri al kal ma zás ra ke rü -
lõ gyógy sze rek rõl és egyéb a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Gytv.) 1.  § 1. pont, Grtv. 2.  § j) pont],
gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ké szít ményt
[Grtv. 2.  § l) pont] (a továb biak ban együtt: gyógy szer) hir -
det ni, rek lá moz ni, is mer tet ni – ide ért ve az egész ség ne ve -
lé si, il let ve tu do má nyos is me ret ter jesz tõ cél ból saj tó ter -
mék ben [Grtv. 2.  § t) pont], il let ve sza bad té ri vagy egyéb
rek lám hor do zón [Grtv. 2.  § u) pont] köz zé tett tá jé koz ta -
tást – a Grtv.-ben, a Gytv.-ben és e ren de let ben meg ha tá ro -
zott mó don és fel té te lek sze rint le het.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § (1) For ga lom ba ho za ta li en ge déllyel nem ren del -
ke zõ, va la mint gyógy szer tár ból ki zá ró lag or vo si ren del -
vény re ki ad ha tó gyógy sze rek rek lá mo zá sa – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – ti los.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl nem rek -
lá moz ha tó az or vo si ren del vény nél kül is ki ad ha tó gyógy -
szer, ha

a) árá hoz a kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó ság – or vo si
ren del vény re tör té nõ be szer zés ese tén – tár sa da lom biz to -
sí tá si tá mo ga tást nyújt, vagy

b) az a köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak ré szé re té rí tés -
men te sen be sze rez he tõ.

(3) Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott gyógy sze rek a gyógy -
sze rek ren de lé sé re vagy for gal ma zá sá ra jo go sult [Grtv.
2.  § k) pont], il let ve egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel ren del -
ke zõ sze mé lyek (a továb biak ban együtt: gyógy sze rek ren -
de lé sé re vagy for gal ma zá sá ra jo go sul tak) ré szé re ki zá ró -
lag a Grtv. 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint a Gytv.
22.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai cél lal
is mer tet he tõk.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gyógy szer tár ból or vo si ren del vény nél kül is ki -
ad ha tó gyógy sze rek rek lám ja ak kor te he tõ köz zé, ha a rek -
lám – a ren del te tés sze rû al kal ma zás hoz szük sé ges tá jé koz -
ta tás meg is me ré se ér de ké ben – tar tal maz za az aláb bi
 figyel meztetést: „A koc ká za tok ról és a mel lék ha tá sok ról
ol vas sa el a be teg tá jé koz ta tót, vagy kér dez ze meg ke ze lõ -
or vo sát, gyógy sze ré szét!”. A ha gyo má nyos nö vé nyi
gyógy szer [az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek
for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM ren -
de let 2.  § (2) be kez dés 12. pont] rek lám já nak a kö vet ke zõ
fi gyel mez te tést is tar tal maz nia kell: „Ha gyo má nyos nö vé -
nyi gyógy szer. A ja val la tok ra vo nat ko zó an al kal ma zá sa
ki zá ró lag a rég óta fenn ál ló hasz ná la ton ala pul.”

(2) Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A gyógy szer rek lám ban – a mo no kom po nen sû ho -
me o pá ti ás ké szít mé nyek ki vé te lé vel – csak olyan in for má -
ció kö zöl he tõ, amely meg fe lel a gyógy szer for ga lom ba ho -
za ta li en ge dé lyé ben jó vá ha gyott (be teg)tá jé koz ta tó ban,
 illetve a gyógy szer al kal ma zá si elõ írásában fog lal tak nak.
A mo no kom po nen sû ho me o pá ti ás ké szít mé nyek rek lám -
já ban a cím ke szö ve gen sze rep lõ in for má ci ón túl egyéb
nem kö zöl he tõ.”

4.  §

(1) Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Gytv. 22.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti gyógy szer is -
mer te tést vég zõ sze mély nek a gyógy szer re vo nat ko zó in -
for má ci ó kat és do ku men tu mo kat olyan rész le tes ség ben
kell be mu tat nia, il let ve át ad nia, hogy azok alap ján a
gyógy sze rek ren de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sult vé le -
ményt al kot has son az is mer te tett gyógy szer al kal ma zá sá -
ról.”

(2) Az R. 4.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) Ha az is mer te tett gyógy szer árá hoz a kü lön jog sza -
bály sze rin ti ha tó ság tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tást ál -
la pí tott meg, a gyógy szer is mer te tés so rán át adott in for má -
ci ók kö zött fel kell tün tet ni a gyógy szer köz fi nan szí ro zás
alap já ul el fo ga dott árát, a tá mo ga tás össze gét, va la mint té -
rí té si dí ját.

(4) A gyógy szer is mer te tés so rán az or vo si szak fo lyó ira -
tok ból vagy más tu do má nyos for rás ból szár ma zó idé ze te -
ket, táb lá za to kat és más szem lél te tõ anya go kat az ere de ti -
hez hû for má ban kell be mu tat ni és azok pon tos for rá sát fel
kell tün tet ni. Ezek nem le het nek el len té te sek az adott
gyógy szer al kal ma zá si elõ írásában fog lal tak kal és nem
ered mé nyez he tik a ké szít mény al kal ma zá si elõ írástól el té -
rõ meg íté lé sét.”

(3) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A Grtv. 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon
túl meg en ge dett a gyógy sze rek ren de lé sé re vagy ki adá sá ra 
jo go sult sze mé lyek nek  szóló olyan em lé kez te tõ rek lám,
amely ki zá ró lag a gyógy szer ne vét, vagy nem zet kö zi sza -
bad ne vét vagy véd je gyét tar tal maz za.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az át adott min ta ki sze re lé se nem le het na gyobb a
gyógy szer leg ki sebb for gal ma zott ki sze re lé si for má já nál.”

(2) Az R. 5.  §-a (7) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) Ti los a be teg nek, fo gyasz tó nak olyan aján dék köz -
vet le nül vagy az or vos, il let ve gyógy sze rész ál tal tör té nõ
adá sa, fel aján lá sa, amely]

„a) egy adott, gyógy szer tár ból ki zá ró lag or vo si ren del -
vény re ki ad ha tó gyógy szer, vagy

b) egy adott gyógy szer gyár gyógy szer tár ból ki zá ró lag
or vo si ren del vény re ki ad ha tó ter mé ke i nek”

[fel hasz ná lá sá ra ösz tö nöz, vagy azt fel té te lül szab ja.]

6.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § (1) A Gytv. 23.  §-ának (2)–(4) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott, a szak mai és tu do má nyos cé lo kat szol gá ló ren -
dez vé nyek és prog ra mok ese té ben a rek lá mo zó vagy a rek -
lám szol gál ta tó az ál ta la adni kí vánt tá mo ga tást a ren dez -
vény ter ve zett idõ pont ját meg elõ zõ leg alább 5 nap pal be -
je len ti az OGYI-nak. A rek lá mo zó, il let ve a rek lám szol -
gál ta tó a be je len tés ben meg je lö li az ál ta la nyúj tan dó tá mo -
ga tás for má ját, ér té két és a tá mo ga tás ban ré sze sü lõk ter ve -
zett lét szá mát.

(2) A Gytv. 23.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog lalt, a ren -
dez vé nye ken való rész vé tel tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó nyil -

vá nos pá lyá za ti ki írás nak leg alább az aláb bi tar tal mi kö ve -
tel mé nye ket kell tar tal maz nia:

a) a pá lyá zat cél ja;
b) a pá lyá zat tár gya, tar tal ma;
c) a pá lyá zók köre;
d) a tá mo ga tás for má ja, mér té ke;
e) a pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei;
f) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je, he lye, mód ja;
g) a pá lyá zat ér té ke lé sé nek szem pont jai;
h) a pá lyá zat el bí rá lá sá ról való ér te sí tés ide je, mód ja.”

7.  §

Az R. 8.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén, ka ri ta tív cél ra té rí tés men te sen
gyógy szer csak olyan egész ség ügyi vagy szo ci á lis in téz -
mény, il let ve ka ri ta tív szer ve zet szá má ra ad ha tó, ahol a
gyógy sze rek fel hasz ná lá sá nak szak mai fel té te lei, il let ve a
fel hasz ná lás el len õr zé se biz to sí tott.”

8.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) A gyógy sze rek rek lá mo zá sá nak és is mer te té sé -

nek a Grtv.-ben, a Gytv.-ben, il let ve az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott sza bá lyai meg sér té se ese tén a Grtv. 15–20.  §-ai ban
meg ha tá ro zott rek lám fel ügye le ti el já rás ke re té ben az OGYI
ha tó ság ként jár el, a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség ál tal
le foly ta tott rek lám fel ügye le ti el já rás ban pe dig szak ha tó ság -
ként mû kö dik köz re. Amennyi ben mind két ille té kes ha tó -
ság nál rek lám fel ügye le ti el já rás in dult, ab ban az eset ben a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza -
bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 21.  §-ának
(5)–(6) be kez dé se i ben fog lalt meg elõ zés sza bá lyai irány -
adó ak.

(2) Az 5.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, il let ve a 8.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott jegy zõ könyv 1-1 pél dá nyát a
rek lá mo zó vagy a rek lám szol gál ta tó és a gyógy sze rek ren -
de lé sé re és for gal ma zá sá ra jo go sult a ki ál lí tás tól szá mí tott
5 évig kö te les – jegy zõ könyv tí pu son ként cso por to sít va –
meg õriz ni. A jegy zõ köny ve ket a rek lá mo zó nál vagy a rek -
lám szol gál ta tó nál az OGYI, az egész ség ügyi szol gál ta tók -
nál az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
me gyei (fõ vá ro si) in té ze te el len õr zi.

(3) Ha a gyógy szer is mer te tés re jo go sult sze mély a
Gytv. és e ren de let elõ írásait meg sér tet te, az (1) be kez dés
sze rin ti ha tó ság a Grtv.-ben fog lal ta kon túl

a) eti kai el já rást kez de mé nyez het az ille té kes szak mai
ka ma rá nál, ha en nek fel té te lei fenn áll nak,

b) is mé telt jog sza bály sér tés ese tén – ha egy éven be lül
az (1) be kez dés sze rin ti ha tó ság is mé tel ten ha tá ro zat tal
meg ál la pí tot ta a jog sér tés té nyét – a gyógy szer is mer te tõt
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fél év tõl há rom évig ter je dõ idõ tar tam ra tö röl he ti a nyil -
ván tar tás ból.

(4) Ha a rek lá mo zó, rek lám szol gál ta tó, il let ve a gyógy -
szer for ga lom ba ho za ta li en ge dé lyé nek jo go sult ja a Gytv.
és e ren de let gyógy szer is mer te tés re vo nat ko zó elõ írásait
meg sér tet te, az (1) be kez dés sze rin ti ha tó ság a Grtv.-ben
fog lal ta kon túl

a) eti kai el já rást kez de mé nyez het a szak ma i lag ille té -
kes eti kai bi zott ság nál, ha en nek fel té te lei fenn áll nak,

b) is mé telt jog sza bály sér tés ese tén – egy éven be lül két
al ka lom mal jog erõs ha tá ro za tá ban az (1) be kez dés sze rin ti 
ha tó ság a jog sér tés té nyét meg ál la pí tot ta – a Grtv. 18.  §-a
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lalt szank ci ók mel lett az (1) be -
kez dés sze rin ti ha tó ság a for ga lom ba ho za ta li en ge dély jo -
go sult ját a jog sza bály sér tés ben érin tett gyógy sze rek nek az 
is mer te té sé tõl a ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra
– de leg fel jebb két évre – el tilt hat ja,

c) is mé telt jog sza bály sér tés ese tén, jog erõs ha tá ro za tá -
nak ren del ke zõ ré szét az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban köz zé te szi, va la mint nyil vá nos ság ra hoz -
hat ja a szak mai fo lyó ira tok ban és or szá gos na pi la pok ban.”

9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal egé szül ki:
„10/A.  § A 2006/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi 

ren de let vég re haj tá sát – a 2001/83/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv 86–100. cik ke it át ül te tõ tag ál la mi jog -
sza bá lyok ba üt kö zõ Eu ró pai Kö zös sé gen be lü li jog sér té -
sek te kin te té ben – az OGYI lát ja el.”

10.  §

Az R. 11.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/83/EK irány -
el ve (2001. no vem ber 6.) az em be ri fel hasz ná lás ra szánt
gyógy sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/27/EK irány -
el ve (2004. már ci us 31.) az em be ri fel hasz ná lás ra szánt
gyógy sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl  szóló 2001/83/EK
irány elv mó do sí tá sá ról.”

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se, az R. 6.  §-ának (2)–(3) 

és (7)–(8) be kez dé se, va la mint az R. mel lék le te ha tá lyát
vesz ti,

b) az R. 3.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „vény” szö veg -
rész he lyé be a „ren del vény” szö veg rész, az R. 5.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „al kal ma zá si elõ irat” szö veg rész he -
lyé be az „al kal ma zá si elõ írás” szö veg rész, az R. 5.  §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „[Grtv. 2.  § p) pont]” szö -
veg rész he lyé be a „[Grtv. 2.  § r) pont]” szö veg rész, az R.
5.  §-a (2) be kez dé sé nek ca) pont já ban és az R. 8.  §-a
(1) be kez dé sé nek ca) pont já ban a „törzs köny vi” szö veg -
rész he lyé be a „for ga lom ba ho za ta li en ge dély sze rin ti”
szö veg rész, az R. 6.  §-ának (1) be kez dé sé ben és (5) be kez -
dé sé nek c) pont já ban a „[Grtv. 2.  § r) pont]” szö veg rész
he lyé be a „[Grtv. 2.  § s) pont]” szö veg rész, az R. 6.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „(8) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé -
be a „Gytv. 22.  §-ának (4) be kez dé sé ben” szö veg rész lép.

(3) Az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us
1. nap ján ha tá lyát vesz ti.

(4) Ez a ren de let az em be ri fel hasz ná lás ra szánt gyógy -
sze rek kö zös sé gi kó de xé rõl  szóló 2001/83/EK irány elv
mó do sí tá sá ról  szóló, 2004. már ci us 31-i 2004/27/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést
szol gál ja.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Az igazságügy-miniszter
10/2006. (III. 7.) IM

rendelete

az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-a
(5) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján az aláb bi a kat ren de lem el:

A jogi vizsga célja

1.  §

A Szaktv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti jogi
vizs ga (a továb biak ban: vizs ga) cél ja, hogy a vizs gá ra je -
lent ke zõ sze mély (a továb biak ban: je lölt) szá mot ad jon az
igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges
té te les jogi is me re tek rõl és az ah hoz kap cso ló dó gya kor la ti 
jog al kal ma zá si kész sé gé rõl.
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Felkészülés a vizsgára

2.  §

(1) A rend sze res jogi ok ta tás (a továb biak ban: tan fo -
lyam) meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa az Igaz ság ügyi
 Minisztérium (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) fel ada ta,
ide ért ve a tan fo lya mon elõ adást tar tó sze mély (a továb -
biak ban: elõ adó) fel ké ré sét is.

(2) Vizs gát az a je lölt te het, aki a tan fo lya mot el vé gez te.

3.  §

(1) A Mi nisz té ri um két ha von ta – ki vé ve, ha a tan fo -
lyam ra nincs je lent ke zõ – in dít tan fo lya mot. A Miniszté -
rium – ki vé te les eset ben vagy ha a je löl tek na gyobb szá ma
azt in do kol ja – a tan fo lyam in dí tá sá ra to váb bi idõ pon tot is
meg je löl het.

(2) A Mi nisz té ri um a vi lág há lón köz zé te szi a tan fo lyam
tan anya gá nak alap ját ké pe zõ jog sza bá lyok (jog sza bály he -
lyek) jegy zé két.

4.  §

(1) A tan fo lyam idõ tar ta ma 16 óra.

(2) Ha a je lölt a tan fo lyam ról öt órá nál hosszabb idõ tar -
tam ban hi ány zik, a tan fo lya mot meg kell is mé tel nie.

Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

5.  §

(1) A tan fo lyam ra és az azt kö ve tõ vizs gá ra – a 6.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – az je lent kez het, aki

a) a Szaktv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek a)–d) pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel vé te li fel té te lek meg lé té nek iga zo lá sa
mel lett az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be tör té nõ fel -
vé tel irán ti ké rel met (a továb biak ban: fel vé te li ké re lem)
ter jeszt elõ a Mi nisz té ri um nál, vagy

b) 2006. ja nu ár 1-je elõtt fel vé telt nyert az igaz ság ügyi
szak ér tõi név jegy zék be.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján a tan fo lyam ra és
az azt kö ve tõ vizs gá ra tör té nõ je lent ke zés a fel vé te li ké re -
lem elõ ter jesz tésével egy ide jû leg, az (1) be kez dés b) pont -
ja alap ján 2006. no vem ber 30-ig nyújt ha tó be a Miniszté -
riumhoz.

(3) E ren de let hatályba lépését köve tõen az igaz ság ügyi
szak ér tõi név jegy zék be be jegy zett igaz ság ügyi szak ér tõ
(a továb biak ban: igaz ság ügyi szak ér tõ) két éven te – vizs -

ga kö te le zett ség nél kül – vesz részt to vább kép zés cél já ból
a tan fo lya mon.

6.  §

(1) Men te sül a tan fo lyam ra és az azt kö ve tõ vizs gá ra
tör té nõ je lent ke zés alól az, aki

a) egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû fel sõ ok ta tás ban az
alap kép zés hez kap cso ló dó vég zett ség meg szer zé se vagy
az azon túl elõ írt, a szak te rü let nek meg fe le lõ szak irá nyú
to vább kép zés so rán leg alább egy fél év nek meg fe le lõ ok ta -
tá si idõ szak alatt jogi is me re tek ok ta tá sá ban is ré sze sült és
ered mé nyes vizs gát tett,

b) a jogi és igaz ga tá si fel sõ ok ta tás szak irá nyú to vább -
kép zé si szak ja i nak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló
31/2003. (XII. 17.) OM ren de let sze rin ti jogi sza kok le vél -
lel ren del ke zik, vagy

c) a vég zett sé gé nek meg fe le lõ te rü le ten tu do má nyos
fo ko za tot szer zett.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fel té tel meg lé tét iga zo ló ok -
ira tot vagy an nak hi te le sí tett má so la tát a fel vé te li ké re lem
elõ ter jesz tésével egy ide jû leg kell be nyúj ta ni a Miniszté -
riumhoz.

7.  §

(1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt a
tan fo lyam ra ak kor oszt ha tó be, ha a fel vé te li ké re lem tar -
tal maz za a Szaktv. 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
ira to kat.

(2) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt nek
a Szaktv. 1. szá mú mel lék le te 2. pont já nak i) al pont ja sze -
rin ti iga zo lás ként a bank szám la meg ter he lé sét tar tal ma zó
napi bank ki vo na tot vagy a pos tai kész pénz-át uta lá si meg -
bí zást iga zo ló szel vény részt, il let ve an nak má so la tát kell
be nyúj ta nia.

(3) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt nek
a fel vé te li ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg csa tol nia
kell to váb bá

a) a Szaktv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja iga zo lá -
sá ra a kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za tot, és

b) a 23.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti díj meg fi ze té sét
iga zo ló, a bank szám la meg ter he lé sét tar tal ma zó napi
bank ki vo na tot vagy a pos tai kész pénz-át uta lá si meg bí zást
iga zo ló szel vény részt, il let ve an nak má so la tát.

(4) Ha a fel vé te li ké re lem nem tar tal maz za az
(1)–(3) be kez dés ben, az 5.  § (2) be kez dé sé ben és a 6.  §
(2) be kez dé sé ben fel tün te tett ira to kat, a Mi nisz té ri um a
fel vé te li ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ 8 na pon be lül írás ban
hi ány pót lás ra szó lít ja fel az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont -
ja sze rin ti je löl tet.
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8.  §

(1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti je lölt nek
a tan fo lyam ra tör té nõ je lent ke zést (a továb biak ban: jogi
vizs gá ra bo csá tás irán ti ké re lem), to váb bá az 5.  § (3) be -
kez dé se alap ján az igaz ság ügyi szak ér tõ nek a to vább kép -
zõ tan fo lyam ra tör té nõ je lent ke zést a Mi nisz té ri um hoz
írás ban kell be nyúj ta nia.

(2) A jogi vizs gá ra bo csá tás irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell a 23.  § (1)–(2) be kez dé se, a to vább kép zõ tan fo lyam ra
tör té nõ je lent ke zés hez a 23.  § (3) be kez dé se sze rin ti díj be fi -
ze té sét iga zo ló, a bank szám la meg ter he lé sét tar tal ma zó napi
bank ki vo na tot vagy a pos tai kész pénz-át uta lá si meg bí zást
iga zo ló szel vény részt, il let ve an nak má so la tát.

9.  §

(1) A Mi nisz té ri um a je löl tet és az igaz ság ügyi szak ér tõt 
hi va tal ból oszt ja be a tan fo lyam ra.

(2) A Mi nisz té ri um a tan fo lyam he lyé rõl és idõ pont já ról 
a fel vé te li ké re lem nek, a jogi vizs gá ra bo csá tás irán ti ké re -
lem nek vagy a to vább kép zõ tan fo lyam ra tör té nõ je lent ke -
zés nek a Mi nisz té ri um nál tör tént ér kez te té sét kö ve tõ 8 na -
pon be lül a je lölt nek és az igaz ság ügyi szak ér tõ nek írás ban 
ér te sí tést küld.

(3) Ha a ki tû zött idõ pont a je lölt nek vagy az igaz ság ügyi 
szak ér tõ nek nem meg fe le lõ, az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 8 na pon be lül kér he ti an nak mó do sí tá sát, to váb bá az
5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt – egy al ka -
lom mal – a név jegy zék be tör té nõ fel vé tel irán ti el já rás két
hó nap ra tör té nõ fel füg gesz té sét.

Vizsgabizottság

10.  §

(1) A tan fo lyam be fe je zé sét köve tõen – az 5.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti to vább kép zõ tan fo lyam ki vé te lé vel – a
vizs gát a Mi nisz té ri um ban az Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs -
ga bi zott ság tag ja i ból a Mi nisz té ri um ál tal ese ten ként ki je -
lölt vizs ga bi zott ság (a továb biak ban: vizs ga bi zott ság)
elõtt kell le ten ni.

(2) Az Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga bi zott ság tag ja it
– a meg ke re sett szer ve ze tek aján lá sá nak figye lembe -
véte lével – az igaz ság ügy-mi nisz ter ne ve zi ki 5 évre az
igaz ság ügyi szak ér tõi mû kö dés hez kap cso ló dó jog te rü -
le tek el mé le ti és gya kor la ti szak em be rei kö zül. A ki ne -
ve zés – az érin tett be le egye zé sé vel – az ere de ti ki ne ve -
zés idõ tar ta má val meg hosszab bít ha tó.

(3) A vizs ga bi zott ság 3 fõ bõl áll, a vizs ga bi zott sá got
úgy kell meg ala kí ta ni, hogy ab ban az egyik tag a Mi nisz té -
ri um kép vi se lõ je le gyen.

11.  §

(1) A Mi nisz té ri um a tan fo lyam el vég zé sét kö ve tõ 8 na -
pon be lül – az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti to vább kép zõ tan -
fo lyam ki vé te lé vel – ki je lö li a vizs ga bi zott ság el nö két és
2 tag ját, ki tû zi a vizs ga he lyét és idõ pont ját és er rõl a je -
lölt nek írás ban ér te sí tést küld.

(2) A Mi nisz té ri um két ha von ta – ki vé ve ha a vizs gá ra
nem volt je lent ke zõ – tûz ki vizs gát. Ki vé te les eset ben
vagy ha a je löl tek na gyobb szá ma azt in do kol ja, a Mi nisz -
té ri um to váb bi vizs ga idõ pon tot is ki tûz het.

A vizsga tárgyai

12.  §

A vizs ga tár gyai a kö vet ke zõk:
a) az 1. szá mú mel lék let sze rin ti, az igaz ság ügyi szak ér -

tõi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges té te les jogi is me re -
tek,

b) a tan fo lya mon el sa já tí tott jog anyag gya kor la ti al kal -
ma zá sa.

A vizsga lefolytatása

13.  §

(1) A vizs ga le bo nyo lí tá sá val össze füg gõ szer ve zé si és
ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat a Mi nisz té ri um lát ja el.

(2) A vizs ga a Mi nisz té ri um ban meg tar tott írás be li és
szó be li vizs gá ból, a 27.  § (3) be kez dé se alap ján írás be li
vizs gá ból áll.

(3) A vizs ga nyel ve ma gyar.

(4) Ha a je lölt kül föl di, a ma gyar nyel vû vizs ga le té te lé -
vel bi zo nyít ja, hogy ren del ke zik az igaz ság ügyi szak ér tõi
te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges szin tû ma gyar
nyelv tudással.

(5) A je lölt a vizs gán jog sza bály szö ve get és egyéb se -
géd anya got nem hasz nál hat.

14.  §

(1) Az írás be li vizs gán a je lölt a 13.  § (1) be kez dé sé ben
meg je lölt fel ada tok vég zé sé re a Mi nisz té ri um ál tal ki je lölt
sze mély (a továb biak ban: vizs ga biz tos) je len lé té ben az
1. szá mú mel lék let ben meg je lölt jog anyag ból és an nak
gya kor la ti al kal ma zá sá ra irá nyu ló pél dák ból össze ál lí tott
írás be li teszt la pot (a továb biak ban: fel adat lap) tölt ki.

(2) Az írás be li vizs ga nem nyil vá nos.
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15.  §

(1) A fel adat lap meg ol dá sá ra két óra áll ren del ke zés re.

(2) A je lölt a ki töl tött fel adat la pot – alá írá sá val el lát va –
a vizs ga biz tos nak adja át.

(3) Az írás be li vizs gán a rend fenn tar tás a vizs ga biz tos
fel ada ta.

16.  §

(1) A szó be li vizs gán a vizs ga bi zott ság a tag jai ál tal fel -
tett kér dé sek re adott vá la szok alap ján meg gyõ zõ dik ar ról,
hogy a je lölt ren del ke zik-e azok kal az el mé le ti és gya kor -
la ti jogi is me re tek kel, ame lyek nek tu dá sa az igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges.

(2) A szó be li vizs ga nyil vá nos.

17.  §

(1) A vizs ga bi zott ság a vizs gát az írás be li és szó be li vizs -
ga együt tes mér le ge lé se, a 27.  § (3) be kez dé se sze rin ti vizs -
gát az írás be li vizs ga alap ján, zárt ta nács ko zás ban  értékeli,
és a vizs ga ered mé nyét szó ban, nyil vá no san hir de ti ki.

(2) A vizs ga bi zott ság az ér té ke lés so rán ar ról dönt, hogy 
a je lölt a vizs gán meg fe lelt vagy a vizs gán nem fe lelt meg.

A vizsga megismétlése

18.  §

(1) Ha a je lölt a vizs gán nem fe lelt meg, a vizs gát meg
kell is mé tel nie. A vizs ga bi zott ság a je löl tet er rõl a 11.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ér te sí ti.

(2) A tan fo lyam új bó li el vég zé sé re a vizs ga meg is mét -
lé sé hez nincs szük ség, de egy al ka lom mal a je lölt – a tan -
fo lyam dí já nak is mé telt meg fi ze té se nél kül – kér he ti be -
osz tá sát a tan fo lyam ra.

19.  §

(1) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt a
vizs gát a tan fo lyam ra tör té nõ be osz tá sát kö ve tõ 90 na pon
be lül kö te les le ten ni. A je lölt egy al ka lom mal kér he ti a
név jegy zék be tör té nõ fel vé tel irán ti el já rás két hó nap ra
tör té nõ fel füg gesz té sét, ha azt a 9.  § (3) be kez dé se alap ján
még nem kér te. Ez utób bi eset ben a ha tó sá gi er köl csi bi zo -
nyít ványt – ha an nak ér vé nyes sé ge le járt – a je lölt is mé tel -
ten kö te les be nyúj ta ni a Mi nisz té ri um hoz.

(2) Ha az 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti je lölt a 
vizs gát az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõ le jár tá ig
nem te szi le, fel vé te li ké rel mét vissza von hat ja.

Jegyzõkönyv

20.  §

(1) A vizs gá ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni és eb ben
fel kell tün tet ni

a) a je lölt nek a Szaktv. 1. szá mú mel lék le te 1. a) pont ja
elsõ fran cia be kez dé se sze rin ti sze mély azo no sí tó ada ta it
és lak cí mét,

b) a vizs ga he lyét és idõ pont ját,
c) a vizs gá ra tör té nõ je lent ke zést tar tal ma zó ké re lem

ügy szá mát,
d) azt, hogy a je lölt a vizs gán meg fe lelt vagy nem fe lelt

meg, és ezért õt a vizs ga bi zott ság a vizs ga meg is mét lé sé re
uta sí tot ta.

(2) A jegy zõ köny vet a vizs ga bi zott ság el nö ke és tag jai
alá ír ják.

Oklevél

21.  §

(1) Az ered mé nye sen le tett vizs gá ról a vizs ga bi zott ság a 
2. szá mú mel lék let sze rin ti ok le ve let ál lít ki, ame lyet a
vizs ga bi zott ság el nö ke és tag jai alá ír nak.

(2) Az ok le ve let a vizs ga bi zott ság a Mi nisz té ri um kör -
bé lyeg zõ jé vel lát ja el.

(3) Ha az ok le vél el ve szett, meg sem mi sült vagy meg -
ron gá ló dott, a Mi nisz té ri um az ok le vél pót lá sá ra ta nú sít -
ványt ál lít ki.

Irattári õrzés

22.  §

A vizs ga tel jes irat anya gát a Mi nisz té ri um õrzi.

Díj

23.  §

(1) A tan fo lya mon való rész vé tel díja 11 500 Ft.

(2) A vizs ga díja 14 600 Ft, ide ért ve a meg is mé telt vizs -
ga dí ját is.

(3) Az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti tan fo lya mon való
rész vé tel díja 8000 Ft.
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24.  §

(1) A je lölt nek a 23.  § és a 25.  § sze rin ti dí jat az Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um el ne ve zé sû 10032000-01483305-
00000000 szá mú szám lá ra kell ban ki át uta lás sal vagy pos -
tai kész pénz-át uta lá si meg bí zás sal be fi zet ni.

(2) A dí jak ke ze lé sé re, el szá mo lá sá ra az ál lam ház tar tás
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti jog sza bály alap ján ké szí tett
nyil ván tar tás nak al kal mas nak kell len nie az ügyek szá má -
nak és a be fi ze tett díj össze gé nek ki mu ta tá sá ra.

Halasztás

25.  §

(1) A je lölt 4500 Ft ha lasz tá si díj be fi ze té se mel lett a
vizs ga el ha lasz tá sát kér he ti.

(2) Ha a je lölt a vizs ga idõ pont ja elõtt leg alább 3 nap pal
a már ki tû zött vizs ga el ha lasz tá sát kér te, vagy a vizs gán
nem je lent meg, de tá vol ma ra dá sát a vizs ga idõ pont já tól
szá mí tott 8 na pon be lül meg fele lõen iga zol ta, és újabb
vizs ga idõ pon tot kért, a so ron kö vet ke zõ vizs gá ra kell be -
osz ta ni to váb bi vizs ga díj fi ze té se nél kül.

(3) Ha a je lölt a tá vol ma ra dá sát a (2) be kez dés ben ír tak
sze rint nem iga zol ta vagy a ha lasz tá si dí jat nem fi zet te be,
a be fi ze tett vizs ga dí jat el ve szí ti.

(4) Ha a je lölt a tá vol ma ra dá sát a (2) be kez dés ben ír tak
sze rint iga zol ta, de újabb vizs ga idõ pon tot nem kért, ké rel -
mé re a 23.  § (2) be kez dé se sze rin ti vizs ga dí jat – a vizs ga -
bi zott ság tag ja i nak a 26.  § (2) be kez dé se alap ján fi ze ten dõ
díj le vo ná sá val – vissza kell utal ni.

26.  §

(1) A vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it je löl ten ként
3000 Ft vizs gáz ta tói díj il le ti meg.

(2) Ha a vizs gán a je lölt – anél kül, hogy elõ ze tesen je -
lez te vol na tá vol ma ra dá sát – nem je le nik meg, a vizs gáz ta -
tó ré szé re 2000 Ft vizs gáz ta tói díj jár.

(3) Az elõ adót a tan fo lya mon tel je sí tett óra szám alap ján
a Mi nisz té ri um és az elõ adó kö zött ese ten ként lét re jött, az
ok ta tá si fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zó írás be li meg ál la -
po dás alap ján il le ti meg dí ja zás, amely a 23.  § (1) és (3) be -
kez dé sé ben meg je lölt díj nak a Mi nisz té ri u mot meg il le tõ
költ sé gek le vo ná sa után fenn ma ra dó össze gé bõl ke rül ki fi -
ze tés re.

(4) A vizs ga bi zott ság el nö két és tag ja it, to váb bá az elõ -
adót meg il le tõ dí jat a 24.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett
szám lá ról kell ki utal ni.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

27.  §

(1) E ren de let 2006. már ci us 15-én lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ren de let hatályba lépése elõtt be nyúj tott fel vé te li 
ké rel mek in té zé se so rán is al kal maz ni kell.

(2) Ha az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti je lölt
2006. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en több mint 10 éve igaz ság -
ügyi szak ér tõ ként mû kö dik, a tan fo lyam el vég zé sé re és az
azt kö ve tõ vizs ga le té te lé re nem kö te les.

(3) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti je lölt – ha 
a (2) be kez dés sze rin ti igaz ság ügyi szak ér tõi mû kö dést
nem tud iga zol ni – a tan fo lyam ra tör té nõ is mé telt be osz tást 
is figye lembe véve a tan fo lya mot és az azt kö ve tõ vizs ga
írás be li ré szét 2006. de cem ber 31-ig kö te les le ten ni.

(4) Az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti je lölt a
6.  § (1) be kez dé se sze rin ti fel té tel meg lé tét iga zo ló ok ira -
tot vagy an nak hi te le sí tett má so la tát 2006. de cem ber 31-ig
kö te les a Mi nisz té ri um hoz be nyúj ta ni.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

1. számú melléklet
a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

A tanfolyam tananyaga

1. Az igaz ság ügyi szak ér tõi mû kö dés rõl  szóló jog sza -
bá lyok.

2. Az igaz ság ügyi szer ve zet re vo nat ko zó, az igaz ság -
ügyi szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé sek.

3. Az el já rá si tör vényeknek az igaz ság ügyi szak ér tõ ket
érin tõ ren del ke zé sei.

4. A Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak ren del ke zé sei.

5. A sze mé lyes ada tok vé del mé hez fû zõ dõ alap jog ra, a
sze mé lyi ség vé de lem és az adat vé de lem kö ve tel mé nye i re
vo nat ko zó alap ve tõ ren del ke zé sek.

6. A gaz da sá gi tár sa sá gok ala pí tá sá ra, mû kö dé sé re vo -
nat ko zó jog sza bá lyok alap ve tõ ren del ke zé sei.

7. Az Eu ró pai Uni ó nak a le te le pe dés és a szol gál ta tás -
nyúj tás sza bad sá gá ra vo nat ko zó alap ve tõ sza bá lyai.
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2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez

Igaz ság ügyi Szak ér tõi Vizs ga bi zott ság
........./200.... szám

OKLEVÉL

.................................................................................  ta nú sít ja, hogy

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

aki ...................................................................................................., ............. év ............................... hó ......... nap ján

szü le tett, az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges jogi vizs gát letette.

........................................., ............. év ................................... hó ........... nap.

…............................................
a vizs ga bi zott ság el nö ke

….................................... …...................................
a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tag ja

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 köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 183.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz jegy zõi ál lá sok szá má ról és a köz jegy zõk szék he lyé rõl  szóló 15/1991. (XI. 26.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban 313 köz jegy zõ mû kö dik.”

2.  §

(1) Az R. mel lék le te I. Ré szé nek Bu da pest szék he lyen rend sze re sí tett köz jegy zõi kör ze tek és ál lá sok címe 21. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Bu da pest szék he lyen rend sze re sí tett köz jegy zõi kör ze tek és ál lá sok)

Ke rü let Kör zet
A ha gya té ki el já rás ban irány adó
 havi be osz tás

„21. XXI. 1. sz. köz jegy zõ
2. sz. köz jegy zõ
3. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, áp ri lis, jú li us, ok tó ber
feb ru ár, má jus, au gusz tus, no vem ber
már ci us, jú ni us, szep tem ber, de cem ber”
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(2) Az R. mel lék le te I. Ré szé nek Pest me gye cím 1., 7. és 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és ez zel
egy ide jû leg a cím a kö vet ke zõ 18. pont tal egé szül ki:

(Pest me gye)

„1. Bu da ke szi és Bu da je nõ, Nagy ko vá csi,
Páty, Per bál, Soly már, Tel ki, Tinnye, Tök,
Zsám bék (a Bu da kör nyé ki Bí ró ság ille té -
kességi te rü le té bõl)

1. sz. köz jegy zõ

2. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, már ci us, má jus, jú li us, szep tem ber, 
no vem ber
feb ru ár, áp ri lis, jú ni us, au gusz tus,
ok tó ber, de cem ber”

„7. Érd és Di ósd, Pusz ta zá mor, Sós kút, Száz-
ha lom bat ta, Tár nok (a Bu da ör si Vá ro si 
Bíró ság ille té kességi te rü le té bõl)

1. sz. köz jegy zõ
2. sz. köz jegy zõ
3. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, áp ri lis, jú li us, ok tó ber
feb ru ár, má jus, au gusz tus, no vem ber
már ci us, jú ni us, szep tem ber, de cem ber”

„8. Gö döl lõ vá ro si bí ró ság (ki vé ve a 18. pont
alat ti)

1. sz. köz jegy zõ
2. sz. köz jegy zõ
3. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, áp ri lis, jú li us, ok tó ber
feb ru ár, má jus, au gusz tus, no vem ber
már ci us, jú ni us, szep tem ber, de cem ber”

„18. Aszód és Bag, Do mony, Gal ga má csa, 
Ik lad, Kar tal, Vá ceg res, Vác ki súj fa lu,
Ver seg (a Gö döl lõi Vá ro si Bí ró ság ille té -
kességi te rü le té rõl)

egy kör zet egész év”

3.  §

(1) Az R. mel lék le te II. Ré szé nek Veszp rém me gye cím 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy -
ide jû leg a cím a kö vet ke zõ 6. pont tal egé szül ki:

(Veszp rém me gye)

„4. Veszp rém vá ro si bí ró ság (ki vé ve az 5. és
6. pont alat ti, a Zir ci Vá ro si Bí ró ság
ille té kességi te rü le té vel együtt)

1. sz. köz jegy zõ
2. sz. köz jegy zõ
3. sz. köz jegy zõ
4. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, má jus, szep tem ber
feb ru ár, jú ni us, ok tó ber
már ci us, jú li us, no vem ber
áp ri lis, au gusz tus, de cem ber”

„6. Vár pa lo ta és Õsi, Ber hi da, Öskü, Pét für -
dõ, Tés (a Veszp ré mi Vá ro si Bí ró ság 
ille té kességi te rü le té rõl)

egy kör zet egész év”

(2) Az R. mel lék le te II. Ré szé nek Zala me gye cím 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg
a cím a kö vet ke zõ 5. pont tal egé szül ki:

(Zala me gye)

„1. Keszt hely vá ro si bí ró ság (ki vé ve az
5. pont  alat ti)

1. sz. köz jegy zõ

2. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, már ci us, má jus, jú li us,
szep tem ber, no vem ber
feb ru ár, áp ri lis, jú ni us, au gusz tus,
ok tó ber, de cem ber”

„5. Za la szentg rót és Al más há za, Batyk,
Döb rö ce, Dötk, Kal lósd,
Ke hi da kus tány, Kis gör bõ, 
Kis vá sár hely, Mi hály fa, Nagy gör bõ,
Óhid, Pa kod, Sé nye, Sü meg cse hi, 
Sza la pa, Tür je, Ti laj, Vin dor nya szõ -
lõs, Za la bér, Za la szán tó, Za la szent -
lász ló, Za la vég, Za la csány
(a Keszt he lyi Vá ro si Bí ró ság
ille té kességi te rü le té rõl)

egy kör zet egész év”
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4.  §

Az R. mel lék le te III. Ré szé nek Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye cím 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és
ez zel egy ide jû leg a cím a kö vet ke zõ 10. pont tal egé szül ki:

(Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

„8. Sze rencs vá ro si bí ró ság
(ki vé ve a 10. pont alat ti)

1. sz. köz jegy zõ

2. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, már ci us, má jus, jú li us, 
szep tem ber, no vem ber
feb ru ár, áp ri lis, jú ni us, au gusz tus,
ok tó ber, de cem ber”

„10. To kaj és Bod rog ke resz túr, Bod rog-
kis fa lud, Cso baj, Er dõ bé nye, Sze gi,
Sze gi long, Tak ta báj, Tar cal, 
Ti sza la dány, Ti sza tar dos
(a Sze ren csi Vá ro si Bí ró ság 
ille té kességi te rü le té rõl)

egy kör zet egész év”

5.  §

Az R. mel lék le te IV. Ré szé nek So mogy me gye cím 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(So mogy me gye)

„6. Sió fok vá ro si bí ró ság 1. sz. köz jegy zõ
2. sz. köz jegy zõ
3. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, áp ri lis, jú li us, ok tó ber
feb ru ár, má jus, au gusz tus, no vem ber
már ci us, jú ni us, szep tem ber,
de cem ber”

6.  §

Az R. mel lék le te V. Ré szé nek Bé kés me gye cím 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Bé kés me gye)

„3. Bé kés csa ba vá ro si bí ró ság
(ki vé ve a 4. pont alat ti)

1. sz. köz jegy zõ
2. sz. köz jegy zõ
3. sz. köz jegy zõ
4. sz. köz jegy zõ

ja nu ár, má jus, szep tem ber
feb ru ár, jú ni us, ok tó ber
már ci us, jú li us, no vem ber
áp ri lis, au gusz tus, de cem ber”

7.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az új köz jegy zõi szék he lyek és ál lá sok lé te sí té sé vel érin tett, mû kö dõ köz jegy zõk ki ne ve zé si ok ira tát a ren de let ben 
ír tak sze rint mó do sí ta ni kell.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter
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Az oktatási miniszter
7/2006. (III. 7.) OM

rendelete

az érettségi vizsga részletes követelményeirõl  szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról

A köz ok ta tás ról  szóló – több ször mó do sí tott – 1993. évi
LXXIX. tör vény 94. §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

Az érett sé gi vizs ga rész le tes kö ve tel mé nye i rõl  szóló
40/2002. (V. 24.) OM ren de let mel lék le te e ren de let mel -
lék le té vel egé szül ki.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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Melléklet a 7/2006. (III. 7.) OM rendelethez

[Mel lék let a 40/2002. (V. 24.) OM ren de let hez]

„Bibliaismeret – Hit Gyülekezete érettségi vizsgatárgy

I. A vizsga leírása

I.1. Kö zép szint

A vizs ga szer ke ze te

A Bib lia is me ret tan tárgy kö zép szin tû érett sé gi vizs gá ja csak szó be li vizs ga rész bõl áll. A szó be li vizs ga a 30 per ces
fel ké szü lé si idõt köve tõen 15 perc idõ tar ta mú. A fel ké szü lés hez a Ká ro li Gás pár ál tal for dí tott Bib lia, va la mint Bib li ai
At lasz hasz ná la ta meg en ge dett.

A té tel sor leg alább 20 té tel bõl áll. A té tel sor össze ál lí tá sá ért a szak ta nár a fe le lõs. A té tel sort úgy kell össze ál lí ta ni,
hogy a té te lek 60%-a a bib lia is me re ti, 40%-a a kor tör té ne ti hát tér, a fun da men tá lis te o ló gia, a bib li ai ün ne pek, va la mint a 
ke resz tény er köl csi élet té ma kö re i bõl ke rül jön ki. Egy té tel A és B rész bõl áll. Az A té te lek egy-egy té ma kör át fo gó anya -
gá ból je löl nek ki egy-egy té mát, amely ben a vizs gá zó be mu tat ja alap ve tõ bib li ai is me re te it, tu dá sát. A B té te lek rö vi debb 
té mák, fo gal mak be mu ta tá sát, meg adott bib li ai idé zet ér tel me zé sét kí ván ják meg a vizs gá zó tól. A szak ta nár az A té tel -
hez min dig más té ma kör bõl il leszt B té telt.

A szó be li vizs ga ér té ke lé se

A vizs gá zó a fe le let re ma xi mum 501 pon tot kap. A vizs gá zó szó be li vizs ga tel je sít mé nyé nek ér té ke lé se a kö vet ke zõ
ál ta lá nos ér té ke lé si kri té ri u mok al kal ma zá sá val tör té nik.

A kö zép szin tû szó be li té te lek ki fej té sé nek ér té ke lé si kri té ri u mai Pont ér ték

Tar ta lom
– té ma tar tás
– a téma be mu ta tá sá ban ér vé nye sü lõ bib lia is me re ti, egy ház tör té ne ti, eti kai, te o ló gi ai, il let ve

kul tu rá lis tá jé ko zott ság, tár gyi tu dás
– meg fe le lõ szó- és fo ga lom hasz ná lat
– gon do lat gaz dag ság, prob lé ma ér zé keny ség

40 pont

Elõ adás mód
– a té mák meg fe le lõ vi lá gos fel épí té se
– lo gi kus ér ve lés
– vi lá gos nyel vi for ma
– lé nyeg ki eme lés, rend sze re zés

10 pont

Pót té tel hú za tás sza bá lya: ha a vizs gá zó a hú zott té tel anya gá ból tel jes tá jé ko zat lan sá got árul el, és ezért az el nök pót -
té telt hú zat vele, úgy a vizs gá zó kö te les az új té tel A és B ré szét is ki fej te ni.



I.2. Emelt szint

A vizs ga szer ke ze te
A Bib lia is me ret emelt szin tû érett sé gi vizs gá ja írás be li és szó be li vizs ga rész bõl te võ dik össze. Az írás be li vizs gán

180 perc áll a vizs gá zó ren del ke zé sé re a fel ada tok meg ol dá sá ra. A szó be li vizs ga a 30 per ces fel ké szü lé si idõt köve tõen
ma xi mum 20 perc idõ tar ta mú.

A vizs ga szer ke ze tét az aláb bi táb lá zat összeg zi:

Írás be li vizs ga
180 perc

Szó be li vizs ga
max. 20 perc

Bib lia is me re ti fel adat sor Szö veg al ko tá si fel ada tok A té tel ki fej té se B té tel ki fej té se

40 pont 60 pont 50 pont

Az írás be li vizs ga két, jól el kü lö nü lõ rész bõl áll:
Az I. rész 15–20 fel ada tot tar tal ma zó fel adat lap, amely bib lia is me ret, alap fo gal mak, egy sze rû össze füg gé sek is me re -

tét hi va tott el len õriz ni. A fel adat lap meg ol dá sá hoz sem mi lyen se géd esz köz nem hasz nál ha tó. Az elsõ rész meg ol dá sá ra
60 perc áll ren del ke zés re, va gyis ezen idõ el tel te után e fel ada tok meg ol dá sá ra nincs to vább mód.

A II. rész meg ol dá si idõ tar ta ma 120 perc. Eb ben a rész ben mu tat ja be a vizs gá zó komp lex bib lia is me re ti tu dá sát,
össze tet tebb te o ló gi ai kér dé sek vi lá gos meg fo gal ma zá si ké pes sé gét, ön ál ló vé le mény- és íté let al ko tá si kész sé gét. A
vizs gá zó ér te ke zõ dol go zat mû fa já ban fej ti ki a meg adott cím tar tal mát, leg alább két írás be li té tel cím kö zül vá laszt hat.
Az írás be li vizs ga má so dik ré szé ben Ká ro li Gás pár ál tal for dí tott Bib lia hasz ná la ta meg en ge dett.

A szó be li vizs ga té ma kö rei, az A és B té te lek össze ál lí tá si le he tõ sé gei és fel té te lei azo no sak a kö zép szin tû vizs gá é val.
Az emelt szin tû érett sé gi vizs ga tar tal mi kö ve tel mény rend sze re ma guk ban fog lal ja a kö zép szin tû vizs ga kö ve tel mé nye it. 
(A táb lá zat ban az emelt szin tû vizs ga kö ve tel mé nyei osz lop csak a több le tet fo gal maz za meg.) A fel ké szü lés hez a Ká ro li
Gás pár ál tal for dí tott Bib lia, va la mint Bib li ai At lasz hasz ná la ta meg en ge dett.

Az emelt szin tû vizs gán kü lö nös fi gye lem mel kell A vagy B té tel ben meg fo gal maz ni azo kat a té má kat, ame lyek a kö -
zép szin tû érett sé gi kö ve tel mé nye i ben nem sze re pel nek. A té tel ja vas la tok kö zül az át fo góbb, tá gabb is me ret anya got és
mé lyebb ér tel me zést igény lõ té te le ket cél sze rû az emelt szin tû vizs gá ra ki vá lasz ta ni.

A szó be li té te lek ér té ke lé sé re ad ha tó össz pont szám 50 pont. Az ér té ke lés nél a kö zép szin tû vizs ga szem pont ja it kell al -
kal maz ni. A vég sõ ér dem je gyet az írás be li vizs ga rész (100 pont) és a szó be li vizs ga rész (50 pont) ér té ke lé se alap ján ala -
kít ja ki a szak ta nár a jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap ján.

II. Tartalmi követelmények

Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

BIBLIAISMERET

1. Ó szö vet ség
1.1. Te rem tés és a lel ki is me re ti kor

A vi lág és az em ber te rem té se. A bûn -
be esés
Is mer je az em ber te rem té sé nek cél -
jait, a bûn be esés fo lya ma tát és
kö vet kez mé nye it. Is mer je Káin és
Ábel tör té ne tét és ta nul sá ga it.
Az özön víz és a nem ze tek ere de te

Is mer je a ket tõs te rem tés el mé le tet.
Le gyen ké pes össze kap csol ni Noé
tör té ne tét az utol só idõk ese mé nye i -
vel és az egy ház zal, valamint Nim ró -
dot és a Bá bel tor nyát az utol só idõk
an ti krisz tu si vi lá gá val.

1.2. A pát ri ár kák élet e és kora A pát ri ár kák tör té ne tei:
Áb ra hám, Izsák, Já kob, Jó zsef
Mu tas sa be Áb ra há mot, mint a hit
aty ját és Is ten ba rát ját. Is mer je fel a
pár hu za mot Izsák fel ál do zá sa és
 Jézus Krisz tus ál do za ta kö zött. Tud ja, 
hogy mi lyen mes si á si elõ ké pek sze re -
pel nek Jó zsef tör té ne té ben.

Is mer je Áb ra hám ál dá sá nak bir tok ba
vé te lét és ígé re te i nek meg va ló su lá sát
utód jai éle té ben.
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Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

1.3. Az exo dus és a tör vény Mó zes éle te és szol gá la ta
Is mer je a tíz csa pást és a pás ka bá -
rányt mint Jé zus Krisz tus ra uta ló elõ -
ké pet.
Pusz tai ván dor lás és a szö vet ség kö tés
Is mer je a tíz pa ran cso la tot és tud ja
ele mez ni az Új szö vet ség szem szö gé -
bõl. Is mer je a Szent Sá tor be ren de zé -
se it és an nak szim bo li ká ját.

Mu tas sa be az egyip to mi rend szert a
zsi dó nép élet kö rül mé nye in ke resz tül, 
és a zsi dó nép ma ga tar tá sát a fog ság
alatt. Tud ja be mu tat ni a zsi dó nép
pusz tai ván dor lá sá nak szel le mi és er -
köl csi ta nul sá ga it.

1.4. A hon fog la lás és a bí rák kora Is mer je a hon fog la lás fõbb esemé -
nyeit (Át ke lés a Jor dá non, Je ri kó és
Ai ost ro ma, Ákán bûne és a gi be o ni -
ták csa lárd sá ga.)
Is mer je Ge de on és Sám son éle té nek
és mun kás sá gá nak ta nul sá ga it, va la -
mint a bí rák ko rá nak jel lem zõ it.

Mu tas sa be a hon fog la lás szel lem i,
er köl csi üze ne tét az új szö vet sé gi hí -
võk szá má ra.

1.5. A ki rály ság kora A ki rály ság ki ala ku lá sa
Dá vid és Sa la mon ki rály sá ga
A ket té sza kadt ki rály ság – 
Iz ra el és Júda
Il lés és Eli ze us pró fé ták te vé keny sé ge

Mu tas sa be Sá mu el pró fé ta te vé keny -
sé gén ke resz tül az át me ne tet a bí rák
ko rá ból a ki rály ság lét re jöt té ig.
Is mer je fel és ha son lít sa össze Saul
bu ká sá nak, va la mint Dá vid si ke ré nek
oka it. Tud ja ér tel mez ni Sa la mon ki -
rály sá gát mint a mes si á si kor szim bó -
lu mát.
Tud ja be mu tat ni a ki rá lyok szel le mi
éle tén és te vé keny sé gén ke resz tül,
hogy ez mi lyen ha tás sal volt a ha -
nyat lás és a fog ság elõ idé zé sé re, il let -
ve kés lel te té sé re.

1.6. A ba bi lo ni fog ság Iz ra el és Júda fog ság ba vi te lé nek tör -
té ne te.
Esz ter tör té ne te
A ha za té rés: Ezsd rás és Ne hé mi ás te -
vé keny sé ge

Tud ja be mu tat ni a fog ság ban élõ zsi -
dó nép élet kö rül mé nye it, tár sa dal mi
hely ze tét.
Le gyen ké pes fel is mer ni a hely re ál lí -
tás szel le mi alap el ve it.

1.7. A köl té sze ti köny vek Is mer je a Bib lia köl té sze ti köny ve i -
nek összes sé gét, azok szer zõ it és fõbb 
üze ne te it. Is mer je a zsol tá rok ke let ke -
zé sé nek kö rül mé nye it, sze re pü ket az
is ten tisz te let ben.

Tud ja össze ha son lí ta ni a mó ze si és a
dá vi di sát rat és is ten tisz te le tet. Le -
gyen tisz tá ban a dá vi di is ten tisz te let
mód já val, for má já val, valamint annak 
új szö vet sé gi elõ kép vol tá val.

1.8. A pró fé ták Is mer je a nagy pró fé ták (Ézsa i ás, Je -
re mi ás, Ezé ki el és Dá ni el) te vé keny -
sé gét és üze ne tük lé nye gét. Is mer je a
fõbb mes si á si pró fé ci á kat, és azok be -
tel je se dé sét, va la mint a nem ze tek re és 
Iz ra el re vo nat ko zó utol só idõk rõl
 szóló pró fé ci á kat.

Jóel, Mi ke ás, Ag ge us, Za ka ri ás,
 Malakiás
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Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

2. Alap ve tõ ó szö vet sé gi bevezetés-
 tudományi is me re tek

A Bib lia ke let ke zé se, az ó szö vet ség
köny ve i nek ke let ke zé se és fel osz tá sa: 
tör té ne ti, köl té sze ti és pró fé tai

3. Új szö vet ség
3.1. Az Evan gé li u mok

Ke resz te lõ Já nos éle te és mun kás sá ga
Jé zus Krisz tus föl di éle té nek ese mé -
nyei, ta ní tá sa. Is mer je fõbb ta ní tá sa it
(he gyi be széd, meg bo csá tás, imád ko -
zás, ta nít vány ság, Jé zus kö ve té se,
 Isten or szá gá ról  szóló pél dá za tok), és
tud ja vo nat koz tat ni azo kat a ke resz -
tény hívõ élet re.
Az apos to lok el hí vá sa
Le gyen tisz tá ban Jé zus Krisz tus he -
lyet te sí tõ és en gesz te lõ ál do za tá nak
je len tõ sé gé vel.

Is mer je Ni ko dé mus és a sza má ri ai
asszony Jé zus sal való be szél ge té sé -
nek szel lem i tar tal mát.

3.2. Az Apos to lok cse le ke de tei A Szent Lé lek ki ára dá sa
Le gyen tisz tá ban a Pün kösd ese mé -
nyé nek je len tõ sé gé vel. Is mer je Pál
apos tol élet út ját és szol gá la tá nak 
je len tõ sé gét.

Is mer jen a Pün kösd re uta ló ó szö vet -
sé gi pró fé ci át.

3.3. Az új szö vet sé gi le ve lek Is mer je Pál apos tol le ve lei kö zül 
ró ma i ak hoz, ko rin thu si ak hoz, 
efé zu si ak hoz, va la mint a Zsi dók hoz
írt le vél tar tal mát és fõbb üze ne te it.

Az apos to li le ve lek tar tal má nak is me -
re te. Le gyen ké pes össze ha son lí ta ni
az ó szö vet sé gi ál do za to kat és a papi
szol gá la tot Jé zus Krisz tus ál do za tá val 
és fõ pa pi szol gá la tá val a Zsi dók hoz
írt le vél alap ján. Tud ja be mu tat ni
 Jézus Krisz tus meg di csõ ü lé sét, va la -
mint a tör vény és a ke gye lem viszo -
nyát Pál le ve le i ben.

3.4. A Je le né sek köny ve Tud ja ér tel mez ni a hét gyü le ke zet nek
adott üze ne te ket. Le gyen tisz tá ban az
utol só idõk ese mé nye i vel (An ti krisz -
tus ural ma, Krisz tus vissza jö ve te le, az 
ezer éves ki rály ság és az örök ké va ló -
ság).

Le gyen ké pes össze kap csol ni az utol -
só idõk ese mé nye it az ó szö vet sé gi
pró fé ci ák kal és Jé zus utol só idõk rõl
 szóló ta ní tá sá val.

4. Alap ve tõ új szö vet sé gi be ve ze tés-
tu do má nyi is me re tek

Az evan gé li u mok és az apos to lok
cse le ke de tei ke let ke zé sé nek tör té ne te
és cél ja.
A je le né sek könyv ke let ke zé sé nek és
szer zõ jé nek be mu ta tá sa.

Pár hu za mok és el té ré sek az evangé -
liumokban és ezek okai. Az új szö vet -
sé gi le ve lek fel osz tá sa: páli le ve lek:
ta ní tói és pász to ri; egye te mes.
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Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

KORTÖRTÉNETI HÁTTÉR

Kor tör té ne ti is me re tek

4.1. Az ó szö vet sé gi zsi dó ság és nem -
ze tek tör té ne te

A zsi dó nép ere de te, pát ri ár kák,
egyip to mi fog ság és hon fog la lás.
Ki rály ság kora, Iz ra el és Júda.
Az asszír és a ba bi lo ni fog ság, a hely -
re ál lí tás és a di asz pó ra.

Pát ri ár kák ko rá nak kro no ló gi á ja.
Egyip tom. A ká na á ni ta né pek és
 Izrael kap cso la ta.
A ki rály ság, a pró fé ta ság és a pap ság
in téz mé nye. Iz ra el és a kör nye zõ
 népek kap cso la ta.
A bi ro dal mak és a zsi dó nem ze ti
szuve renitás.

4.2. A ko rai egy ház tör té ne te Jé zus és az apos to lok ko rá nak tör té -
ne ti hát te re: az in ter tes ta men tá lis kor.
Tud ja is mer tet ni a je ru zsá le mi gyü le -
ke zet tör té ne tét és ül döz te té sét.
Tud ja be mu tat ni a ke resz tény ség
el ter je dé sé nek fõbb ál lo má sa it és je -
len tõ sebb gyü le ke ze te it.

Zsi dók a ró mai ura lom alatt.
A zsi dó ság val lá si éle te, val lá si moz -
gal mak, irány za tok: fa ri ze us, esszé -
nus, szad du ce us, zé ló ta.
Mu tas sa be az egy ház mû kö dé sét és
az új szö vet sé gi is ten tisz te le tet az
apos to lok cse le ke de tei és az új szö vet -
sé gi le ve lek alap ján.

FUNDAMENTÁLIS TEOLÓGIA

5. A ke resz tény ség alap ta ní tá sai
5.1. A meg té rés

Le gyen tisz tá ban a meg té rés szó gö -
rög és hé ber je len té sé vel. Tud jon
mon da ni bib li ai pél dá kat a megté -
résre.

5.2. A bib li ai hit Is mer je a hit bib li ai meg ha tá ro zá sát,
Jé zus ta ní tá sát a hit rõl.

5.3. A ke reszt sé gek Le gyen tisz tá ban a víz ke reszt ség szel -
le mi tar tal má val, ó szö vet sé gi elõ -
képeivel, és tud jon pél dá kat mon da ni
az új szö vet sé gi köny vek bõl.
Is mer je a Szent Szel lem gyü möl cse it
és aján dé ka it és Jé zus nak a Szent
Szel lem rõl mon dott ígé re te it. Tud jon
pél dá kat mon da ni a Szent Szel lem mel 
való meg ke resz tel ke dés re.

5.4. A kéz rá te vés Is mer je a kéz rá te vés szel le mi je len tõ -
sé gét, és tud jon meg ne vez ni ó- és új -
szö vet sé gi pél dá kat.

5.5. A ha lot tak fel tá ma dá sa Is mer je a ha lot tak fel tá ma dá sá nak
sza ka sza it és az azok ra uta ló bib li ai
pró fé ci á kat.

5.6. Az örök íté let Is mer je az is te ni íté let el ve it, és tud -
jon meg ne vez ni né hány tör té nel mi
íté le tet, va la mint is mer je a jö võ ben
meg va ló su ló íté le te ket.
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Kö ve tel mé nyek

Té ma kö rök Kö zép szint Emelt szint

Bib li ai ün ne pek

6. Az Úr ün ne pei Pás ka ün ne pe
Ko vász ta lan ke nye rek ün ne pe
Elsõ zsen gék ün ne pe
He tek ün ne pe
Kürt zen gés ün ne pe
En gesz te lés nap ja
Sá to rok ün ne pe

Ha nu ka
Pu rim
Ju bi le u mi év

A ke resz tény er köl csi élet – eti ka

7. A ke resz tény er köl csi élet – eti ka Er kölcs, er köl csi dön tés, eti ka fo gal -
ma.
Az er kölcs ke resz tény meg íté lé se a
bûn és a ke gye lem fé nyé ben.
A bel sõ tör vény: a lel ki is me ret.
To le ran cia és meg al ku vás.
A ke resz tény eti ka nor mái a csa lá di
élet, a mun ka és a tár sa dal mi élet te -
rü le tén.
A Tíz pa ran cso lat eti kai üze ne te.

Tud ja is mer tet ni az apos to li le ve lek
alap ján a ke resz tény élet vi tel fõbb
nor má it, a hí võk nek  szóló in tel me ket, 
a csa lád ról, a be széd rõl és a hí võk
kö zöt ti kap cso la tok ról  szóló ta ní tá so -
kat.

Kom pe ten ci ák

Az érett sé gi zõ nek ké pes nek kell len nie arra, hogy a Bib li át ne csak ol vas sa, ha nem bi zo nyos té mák sze rint ta nul má -
nyoz za is; el kell te hát sa já tí ta nia az ún. szisz te ma ti kus ol va sás ké pes sé gét. Ké pes nek kell len nie to váb bá a leg gyak rab -
ban fel me rü lõ bib li ai té mák kal kap cso lat ban konk rét szö veg he lyek, il let ve bib li ai tör té net idé zé sé re, bib li ai szö veg alap -
ve tõ mon da ni va ló já nak ki fej té sé re.

Ké pes nek kell len nie arra is, hogy bib li ai ese mé nye ket ér tel mez zen, azaz azok nak je len tést tu laj do nít son; az Írás ko ro -
kon túl mu ta tó, a je len re vagy akár ön nön hely ze té re vo nat koz tat ha tó ta nul sá ga it fel is mer je.

Az ó- és új szö vet sé gi szö ve gek is me re té ben le gyen ké pes arra, hogy a bib li ai ese mé nye ket a vi lág tör té ne lem ben el he -
lyez ze; va la mint arra is, hogy az ó- és új szö vet sé get egy más ra vo nat koz tat va is ér tel mez ze: lás sa be bi zo nyos szö veg he -
lyek je len tés be li pár hu za mos sá gát.

Ké pes nek kell len nie arra is, hogy eti kai kér dé se ket, mai prob lé má kat ele mez zen, ezek ben fog lal jon ál lást, vé le mé -
nyét in do kol ja.

III. Nyilvánosságra hozatal

A bib lia is me ret vizs ga tan tárgy rész le tes és ál ta lá nos kö ve tel mé nyei, va la mint a vizs ga le írá sa mind kö zép szin ten,
mind emelt szin ten nyil vá nos.

Mind az emelt, mind a kö zép szin ten csak a té ma kö rö ket le het nyil vá nos ság ra hoz ni, a konk rét té tel cí me ket nem le het
meg ad ni a ta nu lók nak.

Az emelt és kö zép szin ten a té ma kö rök nyil vá nos ság ra ho za ta la a jog sza bá lyok nak meg fele lõen tör té nik.

Nyil vá nos ság ra ho za tal kö zép szin ten az érett sé giz te tõ ta nár ál tal tör té nik.”
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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 hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény 235.  §-a (2) be kez dé sé nek
o) pont já ban, va la mint a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX.
tör vény 451.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

Az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let mel lék le te, va la mint a be -
fek te té si vál lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel -
mé nyé rõl  szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mel lék le te
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let, va la mint a be fek te té si vál -
lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
 szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
38/2005. (XI. 29.) PM ren de let.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Melléklet
a 7/2006. (III. 7.) PM rendelethez

Országok és más önálló pénzügyi igazgatású
területek besorolási listája

1. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Ame ri kai Egye sült Ál la mok
An dor ra
Aru ba
Auszt rá lia
Auszt ria

Ba ha ma-szi ge tek
Bah re in
Bar ba dos
Bel gi um
Ber mu da
Bots wa na
Chi le
Cip rus
Csa tor na-szi ge tek (Al der ney, Jer sey, Gu ern sey, Sark)
Cseh or szág
Dá nia
Dél-af ri kai Köz tár sa ság
Dél-Ko rea
Egye sült Arab Emír sé gek
Egye sült Ki rály ság
Észt or szág
Finn or szág
Fran cia or szág
Gö rög or szág
Hol lan dia
Hong kong
Hor vát or szág
Ír or szág
Iz land
Iz ra el
Ja pán
Kaj mán-szi ge tek
Ka na da
Ka tar
Ka zahsz tán
Kína
Ku va it
Len gyel or szág
Lett or szág
Li ech tens te in
Lit vá nia
Lu xem burg
Ma cau
Ma laj zia
Mál ta
Man-szi get
Ma u ri ti us
Me xi kó
Mo na co
Na mí bia
Né met or szág
Nor vé gia
Olasz or szág
Omán
Orosz or szág
Por tu gá lia
San Ma ri no
Spa nyol or szág
Svájc
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Svéd or szág
Sza úd-Ará bia
Szin ga púr
Szlo vá kia
Szlo vé nia
Taj van
Tha i föld
Tri ni dad és To ba go
Tu né zia
Új-Zé land

2. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Azer baj dzsán
Bul gá ria
Co ok-szi ge tek
Cos ta Rica
Egyip tom
El Sal va dor
Fi dzsi-szi ge tek
Gu a te ma la
In dia
Irán
Jor dá nia
Le sot ho
Ma ce dó nia
Ma rok kó
Pa na ma
Peru
Ro má nia
Szer bia és Mon te neg ró
Tö rök or szág
Vi et nam

3. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Be nin
Bosz nia Her ceg ovi na
Bra zí lia
Bur ki na Faso
Do mi ni kai Köz tár sa ság
Fü löp-szi ge tek
Ghá na
Gre na da
Grú zia
In do né zia
Ja ma i ca
Ko lum bia
Li ba non
Ma da gasz kár
Mali
Mon gó lia
Mo zam bik
Pa kisz tán
Pá pua Új-Gu i nea
Sri Lan ka
Su ri na me

Türk me nisz tán
Uk raj na
Ve ne zu e la
Zöld-fo ki Köz tár sa ság

4. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

A fel nem so rolt or szá gok.

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
23/2006. (III. 7.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban biz to sí tott jog kö -
röm ben dr. Ba logh Já nos rend õr dan dár tá bor nok szol gá la -
ti vi szo nyát a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör -
vény 56. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján 2006.
 augusztus 31-i ha tállyal fel men tés sel meg szün te tem, és õt
ugyan ez zel a ha tállyal nyug ál lo mány ba he lye zem.

Ugyan csak a bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re egy ben
ha tá lyon kí vül he lye zem a Ma gyar Köz löny ben még köz zé 
nem tett, ugyan ezen tárgy ban ho zott V-5/6060/2005. szá -
mú, 2005. de cem ber 19-én kelt köz tár sa sá gi el nö ki ha tá ro -
za tot.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2006. feb ru ár 27.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/6060-1/05/2006.
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A Köztársasági Elnök
24/2006. (III. 7.) KE

határozata

polgári védelmi dandártábornoki kinevezésrõl

A bel ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja alap ján, Ben ko vics
Zol tán pol gá ri vé del mi ez re dest, a Bel ügy mi nisz té ri um
Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság Fõ vá ro si Pol gá ri Vé -
del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó ját, a Pol gá ri Vé de lem Vi lág -
nap ja al kal má ból ma gas szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge 
el is me ré se ként 2006. már ci us 1-jei ha tállyal pol gá ri vé del -
mi dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 27.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem: 

Bu da pest, 2006. feb ru ár 28.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0892/2006. 

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
19/2006. (III. 7.) ME

határozata

fõiskolai fõigazgatói és rektori megbízásokról
és fõiskolai fõigazgatói megbízások megerõsítésérõl

szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXIX. tör vény
20. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján, az ok ta tá si
mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, a fõ is ko lai fõ igaz ga tók és rek to -
rok meg bí zá sá val kap cso la tos ha tá ro za to kat a kö vet ke zõk
sze rint mó do sí tom:

1. A 74/2003. (VII. 15.) ME ha tá ro zat ban, a 125/2003.
(XII. 27.) ME ha tá ro zat ban a „fõ is ko lai rek to ri te en dõk el -
lá tá sá val meg bí zom” szö veg rész he lyé be a „rek to ri te en -
dõk el lá tá sá val meg bí zom” szö veg rész lép.

2. A 71/2002. (VIII. 30.) ME ha tá ro zat ban, a 47/2005.
(VII. 1.) ME ha tá ro zat ban a ha tá lyos ve ze tõi meg bí zá sok -
ra vo nat ko zó an a „fõ igaz ga tói te en dõk el lá tá sá val … meg -
bí zom” szö veg rész he lyé be a „rek to ri te en dõk el lá tá sá val
… meg bí zom” szö veg rész lép.

3. A 28/1995. (VIII. 31.) ME ha tá ro zat ban, a 27/2000.
(IX. 8.) ME ha tá ro zat ban, a 26/2002. (VI. 5.) ME ha tá ro -
zat ban, az 59/2002. (VIII. 2.) ME ha tá ro zat ban, a 66/2002. 
(VIII. 29.) ME ha tá ro zat ban, a 71/2002. (VIII. 30.) ME ha -
tá ro zat ban, a 74/2003. (VII. 15.) ME ha tá ro zat ban, a
118/2003. (XII. 17.) ME ha tá ro zat ban, a 119/2003.
(XII. 17.) ME ha tá ro zat ban, a 42/2004. (VII. 13.) ME ha tá -
ro zat ban, a 43/2004. (VII. 13.) ME ha tá ro zat ban, az
57/2004. (IX. 3.) ME ha tá ro zat ban, a 72/2004. (X. 25.) ME 
ha tá ro zat ban, a 10/2005. (I. 12.) ME ha tá ro zat ban, a
11/2005. (I. 12.) ME ha tá ro zat ban, a 16/2005. (II. 10.) ME
ha tá ro zat ban, a 27/2005. (III. 3.) ME ha tá ro zat ban, a
48/2005. (VII. 1.) ME ha tá ro zat ban a ha tá lyos ve ze tõi
meg bí zá sok ra vo nat ko zó an a „fõ igaz ga tói meg bí zá sát …
meg erõ sí tem” szö veg rész he lyé be a „rek to ri meg bí zá sát
… meg erõ sí tem” szö veg rész lép.

4. E ha tá ro zat 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

Bu da pest, 2006. már ci us 1.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A FilmJus Filmszerzõk
és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének

 j o g d í j k ö z l e m é n y e
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 Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szjt.) 90.  § (1) és 66.  § (3) be kez dé -
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se, va la mint a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996.
évi I. tör vény 75.  § (7) be kez dé se alap ján, az aláb bi ak sze -
rint ál la pít ja meg a film al ko tá sok su gár zás sal vagy egyéb
mó don tör té nõ nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé nek, va la mint
egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sá nak dí ját
és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film -
szer zõk: ren de zõ, for ga tó könyv író (ere de ti mû író ja), ope -
ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si Sza bály za tá ban meg je lölt,
ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb al ko tók.

1.2. A je len jog díj köz le mény ben meg ál la pí tott jog dí -
jak a ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz ma gyar or szá gi szék he -
lyû film elõ ál lí tó ál tal elõ ál lí tott) film al ko tá sok nak az
1.3. pont ban meg ha tá ro zott nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se,
il let ve egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ fel hasz ná lá sa
után fi ze ten dõk.

1.3. A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak az 1.2. pont -
ban meg ha tá ro zott film al ko tá sok su gár zás sal, ve ze ték út -
ján vagy más ha son ló esz köz zel vagy mó don tör té nõ nyil -
vá nos ság hoz köz ve tí té sé re (a továb biak ban: nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí tés) te kin tet tel fi ze ten dõk. Nem ér ten dõ ide
az a fel hasz ná lás, ami kor film al ko tá so kat le hí vás ra tesz -
nek a nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér he tõ vé [Szjt. 26.  §
(8) be kez dés, má so dik mon dat], il let ve a film al ko tá sok
egy ide jû to vább köz ve tí té se [Szjt. 28.  § (2) be kez dés].

1.4. Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se ese tén 
a jog díj köz le mény ha tá lya alá tar toz nak kü lö nö sen a
 Magyar Te le ví zió ar chí vu má ból más mû sor szol gál ta tók
ál tal át vett film al ko tá sok. Nem tar to zik a jog díj köz le mény
ha tá lya alá a te le ví zió – szer ve zet ál tal elõ ál lí tott film al ko -
tá sok nak az elõ ál lí tó te le ví zió – szer ve zet ál tal tör té nõ
nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se. Az en nek fe jé ben járó jog -
díj ról és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le i rõl a jog díj fi ze tés re
kö te le zett és a Film Jus egye di szer zõ dés ben ál la pod nak
meg.

1.5. A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66.  § (3) be kez dé se
alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé -
ve, ha az elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val 
bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer -
zõ dé sé ben a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét ki -
fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra,
mely utób bi eset ben a jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les meg fi -
zet ni (a továb biak ban egy sé ge sen: jog díj fi ze tés re kö te le -
zett). A jog díj fi ze tés re kö te le zett men te sül a Film Jus-nak
tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha a szer zõk kel kö tött szer zõ dés -
sel iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk az
adott fel hasz ná lás után egye di meg ál la po dás alap ján jog -
díj ban ré sze sül nek, vagy azt, hogy az 1.1. pont ban fel so -

rolt film szer zõk ki fe je zet ten le mond tak az adott fel hasz ná -
lás után õket meg il le tõ jog díj ról.

2. Film al ko tá sok nyil vá nos ság hoz köz ve tí té se után
 fizetendõ jog dí jak

2.1. A jog díj mér té ke

2.1.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a film al ko tás nak
az 1.3. pont sze rin ti nyil vá nos ság hoz köz ve tí té sé ért a film -
elõ ál lí tó 2.3.1. pont sze rin ti net tó (ÁFÁ-t nem tar tal ma zó)
be vé te le 15%-ának meg fe le lõ, de leg alább az aláb bi ak ban
meg ha tá ro zott su gár zá son kén ti per cen kén ti össze gû jog -
dí jat kö te les meg fi zet ni:

Be kö tött la ká sok (re ci pi en sek) szá ma

200 ezer fe lett 50–200 000 50 ezer alatt

ke res ke del mi 98,00 Ft 45,00 Ft 14,00 Ft

köz szol gá la ti 72,00 Ft 31,50 Ft 9,80 Ft

2.1.2. A film al ko tás nak a su gár zás sal egy idõ ben, szá -
mí tó gé pes há ló zat igény be vé te lé vel is tör té nõ nyil vá nos -
ság hoz köz ve tí té sé ért (,,si mul cas ting”) a 2.1.1. pont ban
meg ha tá ro zott jog dí jon fe lül, an nak 5%-a fi ze ten dõ.

2.1.3. Nem kell jog dí jat fi zet ni az aláb bi ese tek ben:

a) a film al ko tás rész le té nek két per cet meg nem ha la dó
ter je de lem ben tör té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, fel té -
ve, hogy a rész let idõ tar ta ma ezen be lül sem ha lad ja meg a
film al ko tás tel jes idõ tar ta má nak tíz szá za lé kát;

b) a film al ko tás rész le té nek mûsorelõ ze tes cél já ra tör -
té nõ is mé telt su gár zá sa ese té ben, egy per cet meg nem ha -
la dó ter je de lem ben.

2.1.4. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt
tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog -
díj ked vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te -
le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj -
köz le mény alap ján a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la -
mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és
együtt mû kö dik a Film Jus-szal, ak kor a Film Jus az adott
jog díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ
 jogdíjnak a 2.1.1. pont ban meg ha tá ro zott mi ni mu mát
30%-kal csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe.

2.1.5. A jog dí jak kal való el szá mo lás nap tá ri ne gyed -
éven ként, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé -
kes.

2.2. Adat szol gál ta tás

2.2.1. Ha a jog díj fi ze tés re kö te le zett és a Film Jus kö zöt -
ti, a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ dés
más ként nem ren del ke zik, a jog díj fi ze tés re kö te le zett a je -
len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá -
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sok su gár zá sa ese tén az aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat -
ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– elõ ál lí tó ja,
– a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõi

(1.1. pont),
– hossza (min:sec)/rész let ese tén en nek hossza,
– rész let ese tén an nak pon tos meg je lö lé se, hogy az

adott rész let a mû ben hol ta lál ha tó (min:sec – min:sec),
– a 2.1.3. pont sze rin ti be vé tel össze ge,
– a 2.1.3. pont sze rin ti be vé tel hány su gár zás ellen -

értéke.

2.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri ne gyed éven ként, a
ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

2.3. Ér tel me zõ ren del ke zé sek

2.3.1. A 2. pont ban meg ál la pí tott jog dí jak szá mí tá sá nál
be vé tel alatt a film al ko tás elõ ál lí tó já nak az adott film al ko -
tás adott fel hasz ná ló nak tör té nõ ér té ke sí té sé bõl szár ma zó,
ÁFÁ-val csök ken tett, net tó be vé te lét kell ér te ni.

2.3.2. A köz mû sor – szol gál ta tók ra és a nem nye re ség -
ér de kelt mû sor szol gál ta tók ra a köz szol gá la ti mû sor szol -
gál ta tók ra meg ál la pí tott jog díj mér té ket kell al kal maz ni.

2.3.3. Köz szol gá la ti, köz mû sor-szol gál ta tó és nem nye -
re ség ér de kelt mû sor szol gál ta tó alatt a rá di ó zás ról és te le -
ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör vény 2.  §-ában meg ha tá ro -
zott fo gal ma kat kell ér te ni.

2.3.4. Ke res ke del mi mû sor szol gál ta tó alatt azo kat a
 mûsorszolgáltatókat kell ér te ni, ame lyek a 2.3.3. pont
alap ján nem mi nõ sül nek köz szol gá la ti vagy köz mû -
sor-szol gál ta tó nak vagy nem nye re ség ér de kelt mû sor szol -
gál ta tó nak.

3. Film al ko tá sok egyes nyil vá nos elõ adás sal tör té nõ
fel hasz ná lá sa után fi ze ten dõ jog dí jak

3.1. A jog díj mér té ke

3.1.1. A jog dí jat a jog díj fi ze tés re kö te le zett nek a nyil -
vá nos elõ adás (hó na pok ban szá mí tott) idõ tar ta má tól, a
nyil vá nos elõ adás mó do za tá tól (egy vagy több ve tí tõn
és/vagy kép er nyõn), a be csült lá to ga tó szám tól, a kért be -
lép ti díj mér té ké tõl, va la mint a nyil vá no san elõ adott film -
al ko tás má sod perc hosszá tól füg gõ en az egy má sod perc re
esõ jog díj ala pul vé te lé vel kell meg fi zet nie az aláb bi ak
 szerint:

3.1.2. Az egy má sod perc re esõ jog díj ha von ta:
2,18 Ft/má sod perc/hó nap.

Ezt az össze get, amennyi ben a nyil vá nos elõ adás több
te rem ben, több ve tí tõn, il let ve kép er nyõn tör té nik, vagy

emelt össze gû be lé põ dí jat al kal maz nak, vagy a lá to ga tók
be csült szá ma ha von ta meg ha lad ja a 3000-ret, az aláb bi
jog díj szor zók kal kell meg szo roz ni:

Köz ve tí tés mód ja: Jog díj  szor zó

 Több te rem ben, több ve tí tõ, 
  il let ve kép er nyõ

1,3

Be lé põ díj mér té ke:

 Emelt össze gû be lé põ díj 1,5

Be csült lá to ga tó szám ha von ta:

 3000 fö lött 2

3.1.3. A jog dí jak kal való el szá mo lás fél éven te, a fé lé vet 
kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes.

3.2. Adat szol gál ta tás

3.2.1. A jog díj meg ál la pí tá sa ér de ké ben a jog díj fi ze tés -
re kö te le zett a je len jog díj köz le mény tár gyi ha tá lya alá tar -
to zó film al ko tá sok nyil vá nos elõ adá sa ese tén az aláb bi
ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– elõ ál lí tó ja/for gal ma zó ja,
– ren de zõ je,
– hossza (min:sec)/mû rész let ese tén a nyil vá no san elõ -

adott rész let hossza,
– mû rész let nyil vá nos elõ adá sa ese tén an nak pon tos

meg je lö lé se, hogy a rész let a mû ben hol ta lál ha tó (min:sec
– min:sec);

b) a nyil vá nos elõ adás kez de te;
c) a nyil vá nos elõ adás idõ tar ta ma;
d) a nyil vá no san elõ adott mû/mû rész let na pon ta hány

kép er nyõn, hány al ka lom mal je le nik meg;
e) az adott fél év re vo nat ko zó lá to ga tott sá gi ada tok;
f) a nyil vá nos elõ adás meg te kin té sé ért sze dett be lé põ -

díj mér té ke az adott fél év ben.

3.2.2. Az adat szol gál ta tás nap tá ri fél éven ként, a fé lé vet
kö ve tõ hó nap 15. nap já ig ese dé kes. Amennyi ben a mû fel -
hasz ná lá sá ban vál to zás kö vet ke zik be, a meg vál to zott ada -
to kat a vál to zást kö ve tõ har minc mun ka na pon be lül kö zöl -
ni kell.

4. Kö zös sza bá lyok

4.1. A 2.1.2. és 3.1.2. pon tok ban meg ál la pí tott jog díj
nem tar tal maz za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog -
díj fi ze tés re kö te le zett nek az e pon tok ban meg ál la pí tott
jog dí jon fe lül, a min den kor ha tá lyos jog sza bá lyok nak
meg fele lõen kell meg fi zet nie.

4.2. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a
jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la po dik meg. A
Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ -
dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan
meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek
mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.
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5. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2006. ja nu ár
1. nap já tól 2006. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.

       FilmJus

* * *

A jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján
jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 27.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

A FilmJus Filmszerzõk
és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének

j o g d í j k ö z l e m é n y e
a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón

(videoCD, CD-R, CDi, DVD) többszörözött
példányonkénti terjesztése után fizetendõ jogdíjakról

és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A Film Jus a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi LXXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Szjt.) 90.  § (1) és 66.  § (3) be kez dé -
se alap ján, az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg a film al ko tá -
sok ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón (vi de oCD, CD-R, CDi, 
DVD) tör té nõ több szö rö zé sé nek és pél dá nyon kén ti ter -
jesz té sé nek dí ját és a fel hasz ná lás egyéb fel té te le it:

1. A jog díj köz le mény sze mé lyi és tár gyi ha tá lya

1.1. A je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó film -
szer zõk: ren de zõ, for ga tó könyv író (ere de ti mû író ja), ope -
ra tõr és a Film Jus Fel osz tá si Sza bály za tá ban meg je lölt,
ezen ka te gó ri ák ba so rolt egyéb al ko tók.

1.2. A jog dí jak a ma gyar or szá gi gyár tá sú (azaz
 magyarországi szék hellyel ren del ke zõ film elõ ál lí tó ál tal
elõ ál lí tott) film al ko tá sok ana lóg vagy di gi tá lis hor do zón
(vi de oCD, CD-R, CDi, DVD) tör té nõ több szö rö zé se, il let -
ve pél dá nyon kén ti ter jesz té se után fi ze ten dõk.

1.3. A jog díj fi ze té sé re az Szjt. 66.  § (3) be kez dé se
alap ján el sõ sor ban a film al ko tás elõ ál lí tó ja kö te les, ki vé -
ve, ha az elõ ál lí tó és a fel hasz ná ló együt tes nyi lat ko za tá val 
bi zo nyít ja, hogy az elõ ál lí tó a fel hasz ná ló val kö tött szer -
zõ dé sé ben a szer zõi jog díj fi ze té sé nek kö te le zett sé gét ki -
fe je zet ten és egy ér tel mû en át há rí tot ta a fel hasz ná ló ra,
mely utób bi eset ben a jog dí jat a fel hasz ná ló kö te les meg fi -
zet ni (a továb biak ban egy sé ge sen: jog díj fi ze tés re kö te le -
zett). A jog díj fi ze tés re kö te le zett men te sül a Film Jus-nak

tör té nõ jog díj fi ze tés alól, ha a szer zõk kel kö tött szer zõ dés -
sel iga zol ja, hogy az 1.1. pont ban fel so rolt film szer zõk az
adott fel hasz ná lás után egye di meg ál la po dás alap ján jog -
díj ban ré sze sül nek, vagy azt, hogy az 1.1. pont ban fel so -
rolt film szer zõk ki fe je zet ten le mond tak az õket az adott
fel hasz ná lás után meg il le tõ jog díj ról.

2. A jog díj mér té ke

2.1. A jog díj mér té ke függ egy részt a több szö rö zött mû
árá tól, más részt a több szö rö zés pél dány szá má tól, har mad -
részt a fel hasz nált szer zõi jogi vé de lem alatt álló film al ko -
tás nak (film al ko tá sok nak) az adott hor do zón le fog lalt ará -
nyá tól.

A fi ze ten dõ jog díj ki szá mí tá sá nak mód sze re:
A pél dá nyon kén ti, fo gyasz tói (ÁFÁ-t ma gá ba fog la ló)

ár 8%-a, vagy a fel vé tel ki adó net tó (ÁFA nél kü li) át adá si
árá nak (ter jesz tõk szá má ra köz zé tett ka ta ló gus ár, PPD)
11%-a, szo roz va a meg je le nés pél dány szá má val, szo roz va 
a hor do zón fel hasz nált szer zõi jogi vé de lem alatt álló film -
al ko tás (film al ko tá sok) el fog lalt he lyé nek ará nyá val
(a hor do zó tel jes, hasz nált ka pa ci tá sá hoz vi szo nyít va). Az
így ki szá mí tott jog díj egy mû perc re esõ össze gé nek mi ni -
mu ma 2,20 Ft.

A spe ci á lis célú, nem ön ál ló ter jesz tés re szánt hor do zók
(pl. lap mel lék let) má so lá sa/több szö rö zé se ese tén fi ze ten -
dõ jog dí jat a Film Jus a ha son ló fel hasz ná lá sok el ve i nek a
figye lembe véte lével ese ten ként ál la pít ja meg.

2.2. Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyét szem elõtt
tart va a je len jog díj köz le mény ha tá lya alatt az aláb bi jog -
díj ked vez mény ad ha tó: amennyi ben a jog díj fi ze tés re kö te -
le zett egye di meg ál la po dást köt a Film Jus-szal a jog díj -
köz le mény alap ján a rend sze res adat szol gál ta tás ról, va la -
mint szer zõ dés sze rû en, tel jes kö rû en ada tot szol gál tat és
együtt mû kö dik a Film Jus-szal, ak kor a Film Jus az adott
jog díj fi ze tés re kö te le zett re vo nat ko zó an a fi ze ten dõ jog -
díj nak a 2.1. pont ban meg ha tá ro zott mi ni mu mát 30%-kal
csök ken tett összeg ben ve szi figye lembe.

2.3. A 2.1. pont ban meg ál la pí tott jog díj nem tar tal maz -
za az ál ta lá nos for gal mi adót, me lyet a jog díj fi ze tés re kö -
te le zett nek a meg ál la pí tott jog dí jon fe lül, a min den kor ha -
tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen kell meg fi zet nie.

2.4. A jog dí jak kal való el szá mo lás a több szö rö zés
meg kez dé se elõtt ese dé kes.

3. Adat szol gál ta tás

3.1. A jog díj fi ze tés re kö te le zett a je len jog díj köz le mény
tár gyi ha tá lya alá tar to zó film al ko tá sok ana lóg vagy di gi tá lis 
hor do zón több szö rö zött pél dá nyon kén ti ter jesz té se ese tén az 
aláb bi ada to kat kö te les szol gál tat ni a Film Jus-nak:

a) a film al ko tás
– címe,
– mû fa ja,
– az elõ ál lí tás éve,
– elõ ál lí tó ja,
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– a je len jog díj köz le mény ha tá lya alá tar to zó szer zõk
neve (1.1. pont),

– hossza (min:sec)/rész let ese tén a fel hasz nált rész let
hossza,

– rész let fel hasz ná lá sa ese tén an nak pon tos meg je lö lé -
se, hogy a fel hasz nált rész let a mû ben hol ta lál ha tó
(min:sec – min:sec);

b) a több szö rö zött pél dány szám;
c) a 2.1. pont nak meg fele lõen az ÁFÁ-t ma gá ban fog -

la ló fo gyasz tói ár vagy a PPD össze ge.

3.2. A Film Jus és a jog díj fi ze tés re kö te le zett kö zöt ti
szer zõ dés ré szét ké pe zõ adat la pon a jog díj fi ze tés re kö te le -
zett kö te les a sok szo ro sí tó val iga zol tat ni, hogy a film al ko -
tást az adat la pon meg je lölt pél dány szám ban sok szo ro sít ja.

3.3. Az adat szol gál ta tás a több szö rö zés meg kez dé se
elõtt ese dé kes.

4. A fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl a Film Jus és a
jog díj fi ze tés re kö te le zett szer zõ dés ben ál la po dik meg. A
Film Jus a fel hasz ná lás rész le tes fel té te le i rõl  szóló szer zõ -
dés ben a jog díj fi ze tés re kö te le zet tek kö zött in do ko lat lan
meg kü lön böz te tést nem al kal maz hat, azo nos fel té te lek
mel lett azo nos ked vez mé nye ket biz to sít.

5. A jog díj köz le mény idõ be li ha tá lya

A fen ti jog dí jak és fel hasz ná lá si fel té te lek 2006. ja nu ár
1. nap já tól 2006. de cem ber 31. nap já ig ér vé nye sek.

       FilmJus

* * *

A jog díj köz le ményt az Szjt. 90.  § (2) be kez dé se alap ján
jó vá ha gyom:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 27.

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
p á l y á z a t i   f e l h í v á s a

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai
vizsgáinak szervezésére történõ jogosultság

elnyerésére

A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um a
szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 13.  §-ának
(1) be kez dé se, va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re

való jo go sult ság fel té te le i rõl  szóló 34/2003. (XII. 21.) OM 
ren de let alap ján pá lyá za tot hir det a ha tás kö ré be tar to zó
szak ké pe sí té sek te kin te té ben szak ké pe sí tést foly ta tó jogi
sze mé lyi ség gel ren del ke zõ in téz mé nyek, egyé ni vál lal ko -
zók ré szé re. A pá lyá zat cél ja szak mai vizs ga szer ve zé sé re
való jo go sult ság el nye ré se (a továb biak ban: vizs ga szer ve -
zé si jog).

Pá lyá za tot ad hat be: az a szak kép zést foly ta tó in téz -
mény, amely

a) jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, vagy egyé ni vál lal -
ko zó,

b) sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a továb biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,

c) ele get tett az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rin ti – a te -
vé keny sé gé rõl  szóló két éves – be szá mo ló ké szí té si kö te le -
zett sé gé nek,

d) nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván -
tar tott, le járt köz tar to zá sa,

e) nem áll csõd-, vég el szá mo lá si, il let ve fel szá mo lá si
el já rás alatt,

f) az Fktv. sze rint akk re di tált, vagy akk re di tá ci ó ja fo -
lya mat ban van,

g) hoz zá já rul a pá lyá zat ban sze rep lõ, va la mint a prog -
ram meg va ló sí tá sa so rán ke let ke zett ada tok mi nisz té ri um
ál tal tör té nõ ke ze lé sé hez, to váb bá az em lí tett ada tok mi -
nisz té ri um ál tal ki je lölt szer ve zet ál tal tör té nõ fel dol go zá -
sá hoz.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

1. azon szak ké pe sí té sek meg ne ve zé sét és OKJ azo no -
sí tó szá mát, ame lyek re a vizs ga szer ve zé si jo got meg kí -
ván ja kap ni,

2. azon – az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Kon cep ci ó ról
 szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott – ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét, amely ben
a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni,

3. szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ada to kon
ala pu ló be mu ta tá sát, szá za lék ban ki fe jez ve azt, hogy ár be -
vé tel ben mi lyen arányt kép vi sel a szak kép zés sel kap cso la -
tos te vé keny ség,

4. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek ér de mi
ada to kat tar tal ma zó be mu ta tá sát, il let ve akik ko ráb ban
nem ren del kez tek vizs gáz ta tá si jog gal, az er rõl  szóló nyi -
lat ko za tot,

5. az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sát, amennyi ben mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vánnyal ren -
del ke zik, an nak má so la tát is,

6. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta -
tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az e cél ra 
ren del ke zés re álló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az
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ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát biz to sí tó
fel té te le ket),

7. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs
sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,

8. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak
mód ját és rész le tes be mu ta tá sát,

9. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ, jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la -
mint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég -
zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV.
tör vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ide ért ve a
köz hasz nú tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo -
csá tott, 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, egyéb pá lyá -
zók ese té ben – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX.
tör vény 1. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ki vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be
fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza -
bá lyát), egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány
hi te les má so la tát és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság
ál tal ki ál lí tott, 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást arra vo nat -
ko zó lag, hogy a ké rel me zõ a ha tó ság nyil ván tar tá sá ban
sze re pel,

2. az Fktv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a nyil ván tar tás ba vé tel té nyét iga zo ló ta nú sít vány hi te les
má so la tát,

3. az Fktv. 9.  § (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a
nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé keny -
ség rõl  szóló be szá mo ló má so la tát,

4. an nak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti
vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
lek ren del ke zés re áll nak,

5. a FAT akk re di tá ció má so la tát, il let ve an nak iga zo lá -
sát, hogy az akk re di tá ci ós el já rás fo lya mat ban van,

6. gaz da sá gi tár sa ság, il le tõ leg egyé ni vál lal ko zó ese -
tén a te rü le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, il le tõ leg
– ahol a szak ké pe sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille -
té kességébe – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki -
je lölt, az Szt. 14.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak -
mai szer ve zet iga zo lá sát, hogy a gya kor la ti vizs ga rész le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges, ren del ke zés re álló tár gyi fel té -
te lek meg fe le lõ mi nõ sé gû ek,

7. an nak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té -
kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to -
zá sa,

8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo -
lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. 

tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó nyi -
lat ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si
vagy vég el szá mo lá si el já rás, va la mint

9. a ren de let ben elõ írt, ré gi ón kén ti 26 ezer Ft bí rá la ti
díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la tát.

A pá lyá za ti ki írás hoz csa tol ha tó nyi lat ko za tok, do ku -
men tu mok:

1. kép zé si és vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos re fe ren ci ák,

2. an nak be mu ta tá sa, hogy a vizs ga le bo nyo lí tá sá nak
tár gyi fel té te lei – kü lö nös te kin tet tel a gya kor la ti vizs ga le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök re – mi lyen arány ban
ké pe zik a pá lyá zó sa ját tu laj do nát és a vizs gák idõ pont já -
ban fel tét le nül ren del ke zés re áll nak,

3. a vizs ga szer ve zés le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ve ze tõ
EU irány el vek nek meg fe le lõ szer ke ze tû szak mai ön élet -
raj za.

Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé -
get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja
lát ni, mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za tot
kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fel kell tün tet -
nie az össze sen be nyúj tott pá lyá zat szá mát. Eb ben az eset -
ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat hoz
kell csa tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény má -
so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton fel kell tün -
tet ni, hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol ta a
köz hi te les mel lék le te ket.

A pá lyá zó csak olyan OKJ szak ké pe sí té sek vo nat ko zá -
sá ban nyújt hat be vizs ga szer ve zé si jog meg szer zé sé re irá -
nyu ló pá lyá za tot, me lyek re a re giszt rá ci ós ta nú sít vány
alap ján kép zés re jo go sult.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter 2004 má ju sá ban 7 tagú bí rá ló bi zott sá -
got ho zott lét re, és gon dos ko dik an nak mû köd te té sé rõl. A
bi zott ság a pá lyá za ti fel hí vás ban be kért nyi lat ko za tok és
mel lék le tek alap ján min den szak ké pe sí tés vo nat ko zá sá -
ban kü lön-kü lön ér té ke li a be ér ke zett pá lyá za to kat, és ja -
vas la tot tesz a mi nisz ter nek a szak ké pe sí té sek vizs ga szer -
ve zé si jo gá nak meg adá sá ra. A bi zott ság (és an nak tag ja) a
mi nõ sí tés ered mé nyé rõl fel vi lá go sí tást har ma dik sze mély -
nek nem ad hat. A bí rá ló bi zott ság név so ra és mû kö dé sé nek 
sza bá lyai az FVM Ok ta tá si és Ku ta tá si Fõ osz tá lyán meg -
te kint he tõ.

A szak mai vizs ga szer ve zé sé re tör té nõ jo go sult ság el -
nye ré sé re be nyúj tott pá lyá za tok el bí rá lá sa az 1. és 2. mel -
lék let alap ján tör té nik.

A pá lyá za tok ban va lót lan ada tok, in for má ci ók köz lé se
meg té vesz tés nek mi nõ sül, és au to ma ti kus ki zá rást ered -
mé nyez.

A pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tu mok te kin te té -
ben hi ány pót lás ra nincs le he tõ ség.

A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá -
lyá zat for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a
for mai kö ve tel mé nyek kö zül bár me lyik re „nem” vagy
„nincs” a vá lasz.
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A for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pá lyá zók kö zül
azok nyer het nek vizs ga szer ve zé si jo go sult sá got, ame lyek
a 2. mel lék let sze rin ti ér té ke lés ben leg alább 75 pon tot el ér -
nek. A bi zott ság a vizs ga szer ve zé si jog meg íté lé sé nél kü -
lö nös fi gyel met for dít arra, hogy a ter ve zé si sta tisz ti kai ré -
gi ók ban egy adott szak ké pe sí tés vizs gáz ta tá sá ra ne arány -
ta la nul sok kép zõ hely kap jon jo go sult sá got. Az el bí rá lás
so rán elõny ben ré sze sül az a pá lyá zó, amely az adott szak -
ké pe sí tés(ek) ok ta tá sá ban gya kor lat tal ren del ke zik, va la -
mint vizs ga szer ve zés ben több éves gya kor la ta van.

A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók:

1. A szak mai vizs ga szer ve zõ jé nek a fel ada ta it a szak -
mai vizs gáz ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról és el já rá si rend jé -
rõl  szóló 26/2001. (VII. 27.) OM ren de let ha tá roz za meg.

2. A pá lyá zat tal kap cso lat ban in for má ció kér he tõ az
FVM Ok ta tá si és Ku ta tá si Fõ osz tá lyán a 301-4319 te le fo -
non vagy a so o sa@pos ta.fvm.hu e-ma il cí men.

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2006. má jus
30., il le tõ leg a pá lyá zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ
köz zé té te lé tõl szá mí tott 60 nap tá ri nap.

4. A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga szer ve zé si jo go sult -
ság 2006. ok tó ber 1-jé tõl 2010. szep tem ber 30-ig ér vé -
nyes.

5. A pá lyá za to kat 5 pél dány ban – mely bõl leg alább egy 
pél dá nyon ere de ti cég sze rû alá írás sze re pel és min den
 oldal szig nál va van – kell be nyúj ta ni az FVM Kép zé si
és Szak ta nács adá si In té zet nek cí mez ve (1223 Bu da pest,
Park u. 2.). A bo rí té kon fel kell tün tet ni a „VIZSGASZER -
VEZÉS” meg ne ve zést. Ha tár idõ után pos tá ra adott pá lyá -
za tok nem ke rül nek ér té ke lés re.

6. Egy pá lyá zó egy pá lyá zat ban ma xi mum 30 szak ké -
pe sí tés vizs gáz ta tá si jo gát ké rel mez he ti.

7. A sta tisz ti kai ter ve zé si ré gi ón ként be fi ze ten dõ bí rá -
la ti dí jat (26 000 Ft/pá lyá zat) az FVM Kép zé si és Szak ta -
nács adá si In té zet 10032000-01743276 pénz for gal mi jel -
zõ szá mú bank szám lá já ra kell be fi zet ni kész pénz-át uta lá si
meg bí zá son, „VIZSGASZERVEZÉS” meg je lö lés sel. A
be fi ze tett bí rá la ti díj ke ze lé se és nyil ván tar tá sa az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik. A be -
fi ze tett bí rá la ti díj a bí rá ló bi zott ság mun ká já nak meg kez -
dé sé ig a pá lyá zat vissza vo ná sa ese tén vissza igé nyel he tõ.
Vissza vo nás ese tén a bí rá la ti dí jat – a pá lyá zat be fo ga dá sá -
val kap cso lat ban ke let ke zett 20% költ ség gel csök kent ve –
kap ja vissza a pá lyá zó.

8. A pá lyá za ti ki írás ban nem érin tett kér dé sek ben a
szak mai vizs ga szer ve zé sé re való jo go sult ság fel té te le i rõl
 szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let elõ írásait kell irány -
mu ta tó nak te kin te ni.

9. A pá lyá zat ered mé nyé rõl a pá lyá zók le vél ben kap -
nak ér te sí tést. A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé -
re irá nyu ló szak mai vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in -

téz mé nyek rõl  szóló 134/2004. (IX. 15.) FVM ren de let
e pá lyá za ti el já rás ered mé nye kén be fo ga dott szer ve ze tek -
kel való ki egé szí té sét a Ma gyar Köz löny ben is meg kell je -
len tet ni.

A pá lyá za ti fel hí vás ered mé nye ként meg sze rez he tõ
vizs gáz ta tá si jog nem vo nat ko zik az is ko lai rend sze rû
szak kép zés ben az Szt. 2.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban
fel so rolt szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek re, to váb bá a
fel sõ fo kú szak kép zést szer ve zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek re a ve lük ta nu lói, il let ve hall ga tói jog vi szony ban ál -
lók vo nat ko zá sá ban. Az Szt. 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont -
já ban fel so rolt szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek azok szá -
má ra, akik kel az Szt. 52.  § (2) be kez dés ben sza bá lyo zott
kép zé si szer zõ dést kö töt tek, ala nyi jo gon szer vez het nek
szak mai vizs gát.

Föld mû ve lés ügyi 
és Vi dék fej lesz té si Minisztérium

1. melléklet

Formai követelmények

1. A pá lyá zó ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zik (A) vagy egyé ni vállal -
kozó (B)

A B

2. A pá lyá zat kö te le zõ tar tal mi ele mei Van Nincs

a) Pá lyá zott szak ké pe sí té sek meg ne ve -
zé se, OKJ szá ma

b) Pá lyá zott ré gió(k) meg ne ve zé se
c) Szak kép zé si te vé keny ség bemuta -

tása
d) Szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny -

ség be mu ta tá sa, vagy nyi lat ko zat ar -
ról, hogy ko ráb ban erre nem volt fel -
jo go sít va

e) Mi nõ ség biz to sí tá si rend szer be mu ta -
tá sa

f) Vizs ga szer ve zõ egy ség be mu ta tá sa
g) Szak mai vizs ga szer ve zé sé ért fe le lõs 

sze mé lyek is ko lai és szak mai vég -
zett sé gé nek, szak mai gya kor la tá nak
is mer te té se

h) A gya kor la ti vizs ga rész tár gyi fel té -
te le i nek be mu ta tá sa

i) A vizs ga szer ve zé si jog sza bá lyi elõ -
írások meg tar tá sá ra irá nyu ló kö te le -
zett ség vál la lás

3. A pá lyá zat kö te le zõ mel lék le tei Van Nincs

a) Cég ki vo nat, cég be jegy zés, lé te sí tõ
ok irat vagy vál lal ko zói iga zol vány
má so la ta

b) Fel nõtt kép zé si nyil ván tar tás ba vé te li 
ta nú sít vány má so la ta

c) FAT ta nú sít vány vagy an nak iga zo -
lá sa, hogy az akk re di tá ció fo lya mat -
ban van
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d) Kép zé si te vé keny ség rõl  szóló két -
éves be szá mo ló má so la ta

e) Gya kor la ti vizs ga fel té te le i nek meg -
lé té rõl  szóló iga zo lás

f) Ka ma rai (ezek hi á nyá ban szak mai
szer ve ze ti) iga zo lás ar ról, hogy a
gya kor la ti vizs ga tár gyi fel té te lei
a jog sza bály ban elõ ír tak nak meg fe -
lel nek

g) Iga zo lá sok ar ról, hogy nincs adó-,
vám- és le járt köz tar to zá sa

h) Ha az 1991. évi IL. tv. ha tá lya alá tar -
to zik, nyi lat ko zat ar ról, hogy nem áll
fel szá mo lá si- vagy csõd el já rás alatt*

i) Bí rá la ti díj be fi ze té sé nek iga zo lá sa

A szak kép zést foly ta tó in téz mény ál tal be nyúj tott pá lyá zat 
for mai okok ból ke rül el uta sí tás ra, amennyi ben a fen ti ek
kö zül bár me lyik re „nem” vagy „nincs” a vá lasz.

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

Ér té kel te: El len õriz te:
.................................. ...............................

* A tör vény ha tá lya alá nem tar to zó in téz mé nyek nél a „van” rub ri kát kell
be je löl ni.

2. melléklet

Értékelõ lap

Ér té ke lé si szem pont
Ma xi má li -
san ad ha tó
pont szám

El ért
pont szám

Te vé keny sé gé ben a szak kép zés
sú lya 15 

Ér té ke lé si szem pont
Ma xi má li -
san ad ha tó
pont szám

El ért
pont szám

Szak kép zés sel kap cso la tos szak mai
múlt a pá lyá zat ban sze rep lõ
szak ké pe sí té sek vo nat ko zá sá ban 20 

Vizs ga szer ve zé si gya kor lat 10 

Re fe ren ci ák ból meg ál la pít ha tó
szak kép zé si és vizs ga szer ve zé si
te vé keny ség 10 

A vizs gáz ta tás hoz szük sé ges
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek:

– mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány
meg lé te 5 

– a vizs ga szer ve zõ egy ség
ve ze tõ jé nek, dol go zó i nak szak mai
fel ké szült sé ge 10 

– az irat tá ro zás, tit ko sí tás, õr zés
fel té te lei 5 

– gya kor la ti vizs ga tár gyi fel té te lei,
 mi nõ sé ge 15 

– ren del ke zik-e a pá lyá zott ré gió
egé szé re ki ter je dõ há ló zat tal 5 

– a vizs gáz ta tás hoz szük sé ges
sze mé lyi, tár gyi fel té te lek
va la mennyi hely szí nen biz to sí-
tot tak-e 5 

Össze sen: 100 

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

Ér té kel te: El len õriz te:

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