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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
50/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a helyi önkormányzatok által 2004. évben jogtalanul
igénybe vett közmûfejlesztési támogatás

visszafizetésének ütemezésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és az
ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 2005. évi CXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Tör vé ny) 7.  § (20) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a Tör vé ny 7.  § (7) be kez dés b) pont já ban meg -
ha tá ro zott jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo -
ga tás vissza fi ze té sé nek üte me zé sé re a Kor mány a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az érin tett és ké rel met be nyúj tó ön kor mány za tok nak a
jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tást e ren -
de let mel lék le te sze rint kell vissza fi zet ni.

2.  §

(1) A jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga -
tás tör lesz tõ rész le te it az ön kor mány za tok nak az e ren de let 
mel lék le té ben meg ha tá ro zott vissza fi ze tés kez de té tõl leg -
ké sõbb a vissza fi ze tés vé gé ig ne gyed éven te egyen lõ rész -
le tek ben kell meg fi zet ni ük.

(2) A Ma gyar Ál lam kincs tár meg ál la pít ja az ön kor -
mány za to kat a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás  miatt e ren de let ki hir de té sé ig ter he lõ, a jegy ban ki
alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka mat össze -
gét. Az ön kor mány za tok e ka ma tot – a Ma gyar Ál lam -
kincs tár hoz be nyúj tott ké rel mük alap ján – egy összeg ben
vagy rész le tek ben fi zet he tik meg. Rész let fi ze tés ese tén a
ka mat össze gét tõ ké sí te ni szük sé ges, és a tõ ké sí tett összeg

után a rész let fi ze tés ide jé re a min den ko ri jegy ban ki alap -
ka ma tot ne gyed éven te rész le tek ben kell meg fi zet ni ük,
leg fel jebb a jog ta la nul igény be vett köz mû fej lesz té si tá -
mo ga tás vissza fi ze té se vé gé ig.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen a jog ta la nul
igény be vett köz mû fej lesz té si tá mo ga tás vissza fi ze té se
vé gé ig ter je dõ idõ szak ra az ön kor mány za tok a min den ko ri 
jegy ban ki alap ka ma tot ne gyed éven te rész le tek ben fi ze tik
meg.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt fi ze té si kö te le zett -
sé ge ket az érin tett ön kor mány za tok nak min den negyed -
évet kö ve tõ hó nap 10-éig – a ne gye dik ne gyed év ben de -
cem ber 20-ig – kell tel je sí te ni ük.

3.  §

A Ma gyar Ál lam kincs tár a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap
5-éig – a ne gye dik ne gyed év ben de cem ber 15-ig – ér te sí ti
az e ren de let mel lék le te sze rin ti vissza fi ze tés sel érin tett
ön kor mány za to kat a ka ma tok kal meg nö velt ese dé kes fi ze -
té si kö te le zett ség rõl.

4.  §

Amennyi ben a fi ze té si kö te le zett ség a 2.  §-ban elõ írt ha -
tár idõn be lül nem tel je sül, a Ma gyar Ál lam kincs tár azon -
na li be sze dé si meg bí zást nyújt be a he lyi ön kor mány zat
ellen.

5.  §

A bel ügy mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter a zár szám adá -
si tör vény ke re té ben éven te be szá mol a vissza fi ze té si kö te -
le zett ség tel je sí té sé rõl.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

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

2006/29. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2267

Melléklet az 50/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez

Sor-
szám

Ön kor mány zat meg ne ve zé se
Vissza fi ze té si kö te le zett ség 

össze ge (ka mat nél kül
fo rint ban)

Vissza fi ze tés kez de te
Vissza fi ze tés

be fe je zé se

1. Al só dob sza 15 827 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

2. Ber ke nye 3 191 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

3. Csong rád 7 444 000 2010. már ci us 1. 2012. de cem ber 31.



2268 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/29. szám

Sor-
szám

Ön kor mány zat meg ne ve zé se
Vissza fi ze té si kö te le zett ség 

össze ge (ka mat nél kül
fo rint ban)

Vissza fi ze tés kez de te
Vissza fi ze tés

be fe je zé se

4. Di ós je nõ 11 028 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

5. Fel gyõ 628 000 2010. már ci us 1. 2013. de cem ber 31.

6. Gyú ró 36 140 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

7. Kis do rog 11 210 000 2007. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

8. Kis kun maj sa 23 315 000 2010. ja nu ár 1. 2014. de cem ber 31.

9. Ma gya reg regy 14 051 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

10. Mar ton vá sár 94 364 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

11. Me gya szó 57 067 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

12. Mu csony 77 537 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

13. Nóg rád 7 711 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

14. Nosz vaj 114 859 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

15. Po rosz ló 7 022 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

16. Rác ke reszt úr 77 381 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

17. Sa rud 3 795 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

18. Sós tó fal va 11 360 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

19. Szo mo lya 87 366 000 2009. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

20. Te vel 14 170 000 2006. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

21. Ti sza ná na 5 381 000 2010. már ci us 1. 2014. de cem ber 31.

22. Tor das 45 862 000 2010. már ci us 1. 2015. de cem ber 31.

23. Új csa ná los 26 216 000 2010. ja nu ár 1. 2015. de cem ber 31.

24. Zá vod 3 912 000 2006. már ci us 1. 2015. de cem ber 31

A Kormány
51/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a Felsõoktatási Regisztrációs Központról
és eljárásának részletes szabályairól

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a to váb bi ak ban: Ftv.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek
3. és 18. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, fi gye -
lem mel az Ftv. 105.  § (4) be kez dé sé ben, 106–107.  §-ában
és 116.  § (2)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak ra a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

I. Fejezet

A FELSÕOKTATÁSI REGISZTRÁCIÓS KÖZPONT

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ jogállása

1.  §

(1) A Kor mány egyes, a fel sõ ok ta tás sal kap cso la tos
köz igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sa cél já ból Fel sõ ok ta tá si

Regiszt rációs Köz pont (a továb biak ban: Köz pont) el ne ve -
zés sel köz pon ti költ ség ve té si szer vet hoz lét re.

(2) A Köz pont or szá gos ha tás kö rû köz pon ti köz igaz ga -
tá si szerv.

2.  §

(1) A Köz pont gaz dál ko dá sa meg szer ve zé sé nek mód já -
ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv, mely az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult -
ság szem pont já ból rész jog kör rel ren del ke zik.

(2) A Köz pont költ ség ve té sé nek meg ter ve zé sé re az Ok -
ta tá si Mi nisz té rium fe je ze té ben ke rül sor, pénz ügyi-gaz -
da sá gi fel ada ta it az Ok ta tá si Mi nisz té rium lát ja el.

3.  §

(1) A Köz pont jogi sze mély, ame lyet a Kor mány irá nyít, 
fel ügye le tét és el len õr zé sét az ok ta tá si mi nisz ter lát ja el.



(2) A Köz pont szék he lye Bu da pest, az ál lam ház tar tás -
ról  szóló tör vény sze rin ti fel ügye le ti szer ve az Ok ta tá si
Mi nisz té rium.

(3) A Köz pont ál tal elsõ fo kon le foly ta tott ha tó sá gi el já -
rá sok te kin te té ben fe let tes szerv az ok ta tá si mi nisz ter.

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ szervezete,
felügyelete

4.  §

(1) A Köz pon tot fõ igaz ga tó ve ze ti, a fõ igaz ga tó és a
Köz pont al kal ma zot tai te kin te té ben a köz tiszt vi se lõk jog -
ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

(2) A Köz pont mû kö dé sé re, bel sõ és kül sõ kap cso la ta i ra 
vo nat ko zó ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za ta ha tá roz za meg. A Köz pont fel ada ta it éves mun ka -
terv alap ján vég zi.

5.  §

Az ok ta tá si mi nisz ter fel ügye le ti jog kö ré ben kü lö nö sen
a) ki ad ja az ala pí tó ok ira tot,
b) ren del ke zik a Köz pont fõ igaz ga tó já nak meg bí zá sá -

ról, meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ról, to váb bá gya ko rol ja a
fõ igaz ga tó val kap cso la tos mun kál ta tói jo go kat, ellen õr zi
és be szá mol tat ja a fõ igaz ga tót,

c) jó vá hagy ja a Köz pont szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát.

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ
feladat- és hatásköre

6.  §

A Köz pont fel adat- és ha tás kö ré ben
a) elsõ fo kon el jár a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény ben

meg ha tá ro zott, a fel sõ ok ta tás mû kö dé sé vel kap cso la tos el -
já rá sok ban,

aa) a fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té sé vel, át ala ku lá -
sá val (egye sü lés, szét vá lás, ki vá lás, csat la ko zás, be ol va -
dás), meg szün te té sé vel,

ab) a fel sõ ok ta tá si in téz mény a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén kí vül foly ta tott szék he lyen kí vü li kép zé sé vel,

ac) alap- vagy mes ter kép zés in dí tá sá val,
ad) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá nak

aa)–ac) pon tok ban nem em lí tett to váb bi mó do sí tá sá val,
ae) kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ma gyar or szá gi

mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé vel

kap cso la tos ha tó sá gi ügyek ben;

b) az Ftv. 15.  § (4) be kez dé se, 16.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rin ti köz hi te les nyil ván tar tást ve zet,

c) ve ze ti a nem költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek köz hasz nú sá gi nyil ván tar tá sát,

d) köz re mû kö dik a nem ál lam i, valamint a kül föl di fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek fe let ti tör vényességi el len õr zé si
el já rás ban, ha tó sá gi el len õr zést foly tat [Ftv. 105.  § (4) be -
kez dés, 107.  § (3)–(4) be kez dés, 116.  § (2) be kez dés].

II. Fejezet

ELJÁRÁSREND

Nyilvántartásba vételi eljárás

7.  §

(1) A Köz pont ve szi nyil ván tar tás ba
a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket [Ftv. 15.  § (2) be kez -

dés],
b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén en ge déllyel mû kö dõ 

kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket [Ftv. 38.  § (3) be kez -
dés, 116.  § (2)–(3) be kez dés],

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény hez szer ve ze ti leg nem tar -
to zó di ák ott ho no kat [Ftv. 13.  § (3) be kez dés].

(2) A Köz pont a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé vel
össze füg gés ben nyil ván tar tás ba ve szi kü lö nö sen

a) az alap- és mes ter szak in dí tá sát, dok to ri is ko la ala pí -
tá sát [Ftv. 32.  § (10) be kez dés],

b) a kar lé te sí té sét [Ftv. 30.  § (6) be kez dés és 106.  §
(2) be kez dés],

c) a fel sõ fo kú szak kép zés, illetve szak irá nyú to vább -
kép zés in dí tá sát [Ftv. 32.  § (2)–(4) és (8) be kez dés],

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sát [Ftv. 31. és 117.  §],

e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szû né se ese té re a
fenn tar tó ál tal má sik fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel kö tött
meg ál la po dást [Ftv. 37.  § (6) be kez dés],

f) a fenn tar tói jog át adá sá ról kö tött meg ál la po dást [Ftv.
17.  § (1) be kez dés],

g) nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén a köz -
hasz nú sá gi jog ál lást [Ftv. 107.  § (6) be kez dés],

h) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban sze rep -
lõ – az a)–c) pont ban nem ne ve sí tett – az Ftv. 16.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti ada to kat.

8.  §

(1) A Köz pont nyil ván tar tá sát a mel lék let ben meg je lölt
ada tok te kin te té ben kö te le zõ adat szol gál ta tás alap ján ve -
ze ti.

(2) A Köz pont a nyil ván tar tás ba vé tel rõl, valamint a
nyil ván tar tás ba be jegy zett adat meg vál to zá sá nak be jegy -
zé sé rõl az erre a cél ra szol gá ló nyom tat vá nyon elõ ter jesz -
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tett ké re lem alap ján ha tá ro zat tal dönt. Ha a ké re lem az adat 
meg vál to zá sá nak be jegy zé sé re irá nyul, je lez ni kell, hogy
az adat tör lé sét vagy mó do sí tá sát ké rik. A nyom tat vá nyok
min tá ját a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont ha tá roz za
meg, és hon lap ján, valamint az Ok ta tá si Köz löny ben köz -
zé te szi.

(3) A Köz pont fo lya ma to san vizs gál ja az ál ta la nyil ván -
tar tott ada tok he lyes sé gét, in do kolt eset ben ha tó sá gi el len -
õr zést foly tat [Ftv. 107.  § (3)–(4) be kez dés, 116.  § (2) be -
kez dés].

9.  §

(1) Fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba vé te lét az
Ftv. 7.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ala pí tás ra
jo go sult (a továb biak ban: fenn tar tó) az ala pí tó ok irat alá -
írá sát kö ve tõ har minc na pon be lül az Ftv. 15.  § (1)–(5) be -
kez dé sé ben – illetve az Ftv. 140.  § (6) be kez dé sé ben – fog -
lalt fel té te lek tel je sí té se ese tén kér he ti.

(2) Az Ftv. 7.  § (3) be kez dé se sze rint több jo go sult ál tal
kö zö sen fenn tar tott fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás -
ba vé te li ké rel mé hez mel lé kel ni kell a fenn tar tók kö zött
lét re jött, a fenn tar tói jo gok gya kor lá sá ról és a kötelezett -
ségek tel je sí té sé rõl  szóló szer zõ dést is [Ftv. 7.  § (2) be kez -
dés].

(3) Fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té se ese tén a Köz pont
az Ftv. 15.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak és a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak vizs gá la tát köve tõen hoz za meg
a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za tát.

10.  §

(1) A di ák ott hon nyil ván tar tás ba vé te lét a di ák ott hon
ala pí tó ok ira tá nak alá írá sát kö ve tõ har minc na pon be lül a
fenn tar tó jo go sult ké rel mez ni.

(2) Di ák ott hon ese tén a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te le,
hogy ren del kez zen a te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – sze mé lyi, tár gyi,
pénz ügyi fel té te lek kel. A di ák ott hon mû kö dé sét a nyil ván -
tar tás ba vé tel rõl  szóló dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl
kezd he ti meg.

(3) Ha a di ák ott hon fenn tar tó ja fel sõ ok ta tá si in téz mény, 
a di ák ott hon nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ha tá ro za tot
az zal a fel té tel lel kell ki ad ni, hogy te vé keny sé ge meg kez -
dé sé re a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál lam i el is me ré sé rõl
 szóló tör vénymódosítás ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül het 
sor.

11.  §

(1) A nyil ván tar tás ba vett fel sõ ok ta tá si in téz mény – az
(1)–(3) be kez dés al kal ma zá sá ban ide ért ve a di ák ott hont

is – el ne ve zé sé nek más fel sõ ok ta tá si in téz mény el ne ve zé -
sé tõl egy ér tel mû en kü lön böz nie kell. A fel sõ ok ta tá si in -
téz mény el ne ve zé se nem le het meg té vesz tõ, nem kelt het
az in téz mény re, annak te vé keny sé gé re vo nat ko zó ha mis
lát sza tot.

(2) Két vagy több azo nos nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény
ese tén a név vi se lé sé nek joga azt a fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt il le ti meg, ame lyik fenn tar tó ja a nyil ván tar tás ba vé -
te li ké rel met el sõ ként nyúj tot ta be.

(3) A tör té ne lem ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge i nek ne vét a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia en ge dé lyé vel, olyan ne -
vet pe dig, amely hez más nak jogi ér dek e fû zõ dik, csak a jo -
go sult hoz zá já ru lá sá val le het a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne -
vé ben fel tün tet ni.

12.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ kül föl di fel sõ -
ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba vé te le kor, illetve mû -
kö dé sé nek en ge dé lye zé se kor [Ftv. 106.  § (6) be kez dés,
116.  § (1)–(3) be kez dés]

a) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság ar -
ról fog lal ál lást, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal foly -
ta tott ma gyar or szá gi te vé keny ség meg fe lel-e a ma gyar fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek, valamint szak vé le ményt ad a ki adott szak kép -
zett sé gek meg fe lel tet he tõ sé gé rõl,

b) a Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz pont ar -
ról fog lal ál lást, hogy az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény
szár ma zá si or szá gá ban fel sõ ok ta tá si in téz mény nek mi nõ -
sül-e és az ál ta la ki adott ok le vél vég zett sé gi szint jé nek és
szak kép zett sé gé nek ma gyar or szá gi el is me ré sé re le he tõ ség 
van-e.

Mûködési engedélyezés

13.  §

A Köz pont a mû kö dé si en ge dély rõl, a mû kö dé si en ge -
dély mó do sí tá sá ról az erre a cél ra szol gá ló nyom tat vá nyon 
elõ ter jesz tett ké re lem alap ján ha tá ro zat tal dönt. A nyom -
tat vá nyok min tá ját a Köz pont ha tá roz za meg, és hon lap -
ján, valamint az Ok ta tá si Köz löny ben köz zé te szi.

14.  §

(1) A fenn tar tó a mû kö dés meg kez dé sé hez szük sé ges
en ge délyt ak kor kér he ti, ha iga zol ja, hogy a fel sõ ok ta tá si
in téz mény mû kö dé sé hez szük sé ges va la mennyi fel té tel
ren del ke zés re áll, illetve fo ko za to san meg te remt he tõ.

(2) A Köz pont fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén az Ftv.
15.  § (8) be kez dé sé ben fog lal tak vizs gá la tát köve tõen, a

2270 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/29. szám



nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za tá ban fog lalt fel té -
te lek tel je sí té se ese tén – az Ftv. 106.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott szak ér tõi vé le mény be szer zé sét köve tõen –
adja ki a mû kö dé si en ge délyt. A Köz pont a mû kö dé si en -
ge dély ben kü lön ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
meg ál la pí tott ma xi má lis hall ga tói lét szá mot tün te ti fel.

(3) A mû kö dé si en ge délyt – ide nem ért ve annak az in -
téz mény hi va ta los el ne ve zé sét nem érin tõ mó do sí tá sát –
az zal a fel té tel lel kell ki ad ni, hogy az en ge dély ben fog lalt
te vé keny ség meg kez dé sé re az ál lam i el is me rés rõl  szóló
tör vénymódosítás ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül het sor.

15.  §

A Köz pont a mû kö dé si en ge dély meg adá sá val egy ide -
jû leg – ide ért ve a fel sõ ok ta tá si in téz mény ne vé nek meg -
vál toz ta tá sát is – kez de mé nye zi az ok ta tá si mi nisz ter nél,
hogy az adott fel sõ ok ta tá si in téz mény vo nat ko zá sá ban
gya ko rol ja az Ftv. 102.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ál lam i dön tés-elõ ké szí tõi jog kö rét [Ftv. 15.  § (8) be kez -
dés, 18.  § (5) be kez dés, 101.  § (1) be kez dés a) pont].

A nyilvántartás, mûködési engedély módosítása

16.  §

A Köz pont ál tal nyil ván tar tott ada tok ban be kö vet ke zett
vál to zás át ve ze té sét, a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sát
– ide ért ve az Ftv. 36.  § sze rin ti át ala ku lást is – ké rel mez ni
kell. Több fenn tar tó ese tén a ké rel met együt te sen kell be -
nyúj ta ni.

17.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra ké rel me zi alap-,
illetve mes ter szak in dí tá sá nak, kar, illetve dok to ri is ko la
lé te sí té sé nek nyil ván tar tás ba vé te lét.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) az alap szak, illetve a mes ter szak in dí tá sá val, kar lé -

te sí té sé vel kap cso la tos do ku men tá ci ót;
b) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság

szak ér tõi vé le mé nyét;
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a szak ér tõi vé le mény -

ben fog lal tak kal kap cso la tos ál lás pont ját.

(3) Ha a ké re lem jog sze rû és a szak in dí tást, a kar, illetve
a dok to ri is ko la lé te sí té sét elõ ze tesen a Ma gyar Fel sõ ok ta -
tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság – or vos- és egész ség tu do má -
nyi kép zés ese tén az Egész ség ügyi Mi nisz té rium [Ftv.
141.  § (10) be kez dés] – tá mo gat ta a Köz pont az alap-,
illetve mes ter szak in dí tá sát, a kar, illetve dok to ri is ko la lé -
te sí té sét nyil ván tar tás ba ve szi [Ftv. 106.  § (2)–(3) be kez -
dés].

(4) Amennyi ben a ké re lem ben fog lalt alap-, illetve mes -
ter szak in dí tá sá ról, a kar, illetve a dok to ri is ko la lé te sí té sé -
rõl elõ ze tesen a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi -
zott ság el uta sí tó szak ér tõi vé le ményt adott, a Köz pont

a) szak in dí tás és kar lé te sí tés ese tén el já rást in dít, mely -
nek ke re té ben a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi -
zott ság Fe lül bí rá la ti Bi zott sá gá nak vé le mé nye alap ján
dönt a ké re lem rõl,

b) dok to ri is ko la lé te sí té se ese tén a ké rel met to váb bít ja
az ok ta tá si mi nisz ter nek, aki a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk -
re di tá ci ós Bi zott ság Fe lül bí rá la ti Bi zott sá gá nak szak ér tõi
vé le mé nye alap ján dönt a ké re lem rõl.

Közhasznúsági nyilvántartásba vétel

18.  §

(1) Ha a nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény ele get tesz
a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör -
vény ben (a továb biak ban: Ksztv.) fog lalt, a köz hasz nú
szer ve zet té mi nõ sí tés fel té te le i nek, a Köz pont a Ksztv.
22.  §-a sze rint az ál ta la ve ze tett köz hasz nú sá gi nyil ván tar -
tás ba ve szi.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek vo nat ko zá sá ban a Köz pont jár el a köz hasz nú -
sá gi fo ko za tok kö zöt ti át so ro lás, valamint a köz hasz nú
jog ál lás tör lé se irán ti ké rel mek te kin te té ben.

(3) A nyil ván tar tás ba vé te li, át so ro lá si, tör lé si ké re lem
be nyúj tá sá ra a fenn tar tó jo go sult.

19.  §

(1) A Köz pont ha tá ro za tát a Ksztv. sza bá lya i ra fi gye -
lem mel – az Ftv. 107.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt sza bá -
lyok sze rint – hoz za meg.

(2) A köz hasz nú sá gi be jegy zés irán ti ké re lem a mû kö -
dé si en ge dély irán ti ké re lem mel együt te sen is elõ ter jeszt -
he tõ.

A felsõoktatási intézmény megszûnése, megszüntetése

20.  §

(1) A fenn tar tó a fel sõ ok ta tá si in téz mény
a) jog utód nél kü li meg szün te té sé rõl ho zott dön té sét,
b) meg szün te té se fel té te le i nek fenn ál lá sá ról  szóló jog -

erõs bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét,
c) fenn tar tói jo gok gya kor lá si jo gá nak meg szû né sé rõl

 szóló dön tés meg ho za ta lát
kö ve tõ 15 na pon be lül kez de mé nye zi a Köz pont nál az ál -
lam i el is me rés vissza vo ná sá val kap cso la tos el já rás meg -
indítását.
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(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja az (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ké rel mé hez mel lé ke li

a) dön té sét és annak in dok lá sát;
b) a nem ki fu tó rend sze rû meg szün te tés ese tén – ha tá -

lyos meg álla po dás hi á nyá ban – a hall ga tó kat át ve võ fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel kö tött meg ál la po dást.

21.  §

(1) Az ok ta tá si mi nisz ter, amennyi ben kez de mé nye zé -
sé re az Ftv. 105.  § (2) be kez dé se alap ján a bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy fenn áll nak a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg -
szün te té sé nek fel té te lei, a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tát,
annak jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül meg -
kül di a Köz pont nak.

(2) A Köz pont ha tó sá gi ellen õr zés ered mé nye ként ál la -
pít ja meg, hogy nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té -
ben az Ftv. 37.  §-a (2) be kez désének b)–d) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak.

22.  §

(1) A Köz pont
a) a 20–21.  § sze rin ti be je len tés, meg ál la pí tás alap ján

az ál lam i el is me rés vissza vo ná sa tár gyá ban in dí tott el já rá -
sát köve tõen,

b) egye sü lés, szét vá lás, ki vá lás, be ol va dás ese tén a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról, az új fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé -
nek ki adá sá ról  szóló ha tá ro za tá val együtt
a 15.  § sze rin ti kez de mé nye zés sel él az ok ta tá si mi nisz ter
felé [Ftv. 36.  § (5) és (7)–(9) be kez dés, 37.  § (4)–(5) és
(8) be kez dés].

(2) A Köz pont az ál lam i el is me rés vissza vo ná sá ról
 szóló tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg, a tör vény ha tály -
ba lé pé sé nek nap já val tör li nyil ván tar tá sá ból az érin tett fel -
sõ ok ta tá si in téz ményt.

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ által vezetett
nyilvántartással kapcsolatos további szabályok

23.  §

(1) A Köz pont ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada tok ról, az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé vel,
bár ki hi te les má so lat, illetve ki vo nat ki adá sát kér he ti.

(2) A Köz pont jog erõs ha tá ro za tát meg kül di az Or szá -
gos Fel sõ ok ta tá si In for má ci ós Köz pont – a köz hasz nú sá gi
nyil ván tar tás ba vé tel lel, annak mó do sí tá sá val, tör lé sé vel
kap cso la tos jog erõs ha tá ro za tát az ügyész ség – ré szé re.

(3) A Köz pont a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ese té ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ be -

jegy zés rõl, tör lés rõl  szóló jog erõs ha tá ro za tá nak meg kül -
dé sé vel ér te sí ti a törzs köny vi nyil ván tar tást ve ze tõ szer -
vet.

(4) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban fog -
lal tak alap ján fel nõtt kép zés ben ve het részt, a Köz pont a
mû kö dé si en ge dély tár gyá ban ho zott jog erõs ha tá ro za tát
meg kül di a Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let nek.

24.  §

(1) A Köz pont a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ala ku lá sá -
val, át ala ku lá sá val, meg szû né sé vel kap cso la tos jog erõs
ha tá ro za tát az Ok ta tá si Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban is
köz zé te szi.

(2) A Köz pont éven te – má jus hó nap ban – nyil vá nos -
ság ra hoz za a fel sõ fo kú szak kép zés ben en ge déllyel ren -
del ke zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és az ál ta luk ok ta tott
fel sõ fo kú szak kép zé sek, a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fel -
sõ fo kú szak kép zés re meg ál la po dást kö tött szak kö zép is ko -
lák jegy zé két a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los lap já ban,
valamint az Ok ta tá si Mi nisz té rium hon lap ján.

Az oktatási miniszter tör vényességi ellenõrzési
eljárásának keretében folytatott ellenõrzés

25.  §

(1) A Köz pont a nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
fenn tar tói te vé keny sé ge, valamint a kül föl di fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek mû kö dé se fe let ti tör vényességi ellen õr zés
ke re té ben (a továb biak ban: mi nisz te ri tör vényességi ellen -
õr zés) az ok ta tá si mi nisz ter uta sí tá sá ra el len õr zést foly tat
le [Ftv. 105.  § (4) be kez dés, 116.  § (2) be kez dés].

(2) Az ellen õr zés so rán vizs gál ja a jog sza bály ban fog -
lalt ren del ke zé sek, az in téz mé nyi do ku men tu mok ban, a
mû kö dé si en ge dély ben fog lal tak, a fenn tar tói kö te le zett sé -
gek meg tar tá sát.

(3) A Köz pont az ellen õr zés ered mé nyé rõl  szóló je len -
tés, ha tá ro zat ter ve ze tét meg kül di a fenn tar tó nak, aki a
kéz hez vé tel tõl szá mí tott nyolc na pon be lül ész re vé telt
 tehet.

(4) A Köz pont az el len õr zést hat van na pon be lül foly -
tatja le.

26.  §

(1) A mi nisz te ri tör vényességi ellen õr zés ke re té ben
vég zett el len õr zé se be fe je zé se kor a Köz pont je len tést ké -
szít.

(2) Az ellen õr zés ered mé nye it, a fenn tar tói ész re vé telt,
és az el nem fo ga dott fenn tar tói ész re vé te lek in do ka it tar -

2272 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/29. szám



tal ma zó vizs gá la ti je len tést a Köz pont meg kül di az ok ta tá -
si mi nisz ter nek.

27.  §

Az ok ta tá si mi nisz ter – az Ftv. 105.  §, 116.  § (2) be kez -
dés sze rin ti, a Köz pont köz re mû kö dé sé vel le foly ta tott –
tör vényességi el len õr zé si jog kö ré ben ha tá ro za tát, a Köz -
pont el já rá sát is be le ért ve, az ellen õr zés el ren de lé sé tõl szá -
mí tott száz húsz na pon be lül hoz za meg.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba. Egy ide jû leg ha tá lyát vesz -
ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek lé te sí té sé nek és meg szün te -
té sé nek el já rá si rend jé rõl  szóló 96/1995. (VIII. 24.) Korm.
ren de let.

(2) A 18–19.  § 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az e ren de let ben fog lalt iga zo lá si – a te vé keny ség
gya kor lá sá hoz nem kö tött – nyil ván tar tá si, valamint el len -
õr zé si el já rá si sza bá lyo kat a ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
dult el já rá sok ban, az en ge dé lye zé si el já rá so kat a 2006.
 augusztus 31. után be nyúj tott ké rel mek te kin te té ben kell
al kal maz ni.

(4) E ren de let ben elõ írt el já rá sok so rán a Köz pont ré szé -
re a ké rel me zõ ál tal igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet -
ni. A díj mér té két kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(5) A Köz pont szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta, ille -
tõ leg annak mó do sí tá sa az ok ta tá si mi nisz ter jó vá ha gyá sá -
val egy ide jû leg lép ha tály ba.

29.  §

Az ok ta tá si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/1998. (IX. 30.) Korm. ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ok ta tá si mi nisz ter a fel sõ ok ta tás te kin te té ben
a) el lát ja – a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in -

téz mé nyek ki vé te lé vel – az ál lam i fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek fenn tar tói fel ada ta it, és gya ko rol ja annak
jo ga it;

b) részt vesz a fel sõ ok ta tá si po li ti ka és fel sõ ok ta tá si
fej lesz tés ál lam i dön té se i nek elõ ké szí té sé ben; elõ ter jesz t,
ille tõ leg dönt a tör vény ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok ban;

c) ja vas la tot tesz a Kor mány ré szé re az ál la mi lag tá mo -
ga tott kép zés be fel ve he tõ hall ga tói lét szám meg ál la pí tá sá -
ra, annak kép zé si te rü le tek, a kép zé si mun ka ren dek és a

kép zé si szin tek kö zöt ti fel osz tá sá ra; dönt az ál la mi lag tá -
mo ga tott mes ter- és dok to ri kép zés re, valamint szak irá nyú
to vább kép zés re fel ve he tõ hall ga tói lét szám in téz mé nyek
kö zöt ti el osz tá sá ról;

d) a fel sõ ok ta tá si tör vény elõ írásai alap ján tá mo ga tá si
meg ál la po dást köt az egy há zi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek -
ben nem hit éle ti kép zés re fel ve he tõ hall ga tói lét szám ról és
a di ák ott ho nok ba fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók 
szá má ról;

e) el lát ja a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott -
ság, a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács tör vényességi
fel ügye le tét; tör vényességi el len õr zést lát el a nem ál lam i
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tó i nak fenn tar tói te vé -
keny sé ge és a Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül föl di fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek fe let t;

f) mû köd te ti a fel sõ ok ta tás in for má ci ós rend sze rét, a
hall ga tók pá lya kö ve té si rend sze rét, az Or szá gos Fel sõ ok -
ta tá si In for má ci ós Köz pon tot, a Fel sõ ok ta tá si Regisztrá -
ciós Köz pon tot, az Ok ta tás ügyi Köz ve tí tõ szol gá la tot;

g) az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben – ka to nai és
rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – fel -
ügye le ti jog kö ré bõl adó dó an ellen õr zi az in téz mé nyek
gaz dál ko dá sát, a nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben 
az ál lam ál tal ren del ke zés re bo csá tott esz kö zök fel hasz ná -
lá sá nak ha té kony sá gát és jog sze rû sé gét, ja vas la tot tesz a
szük sé ges in téz ke dé sek re;

h) ha zai és nem zet kö zi for rá sok fel hasz ná lá sá val ok ta -
tá si és ku ta tá si fej lesz té si prog ra mo kat kez de mé nyez és
va ló sít meg a fel sõ ok ta tás ban;

i) gya ko rol ja – a meg bí zás és fel men tés, to váb bá a ka -
to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé -
vel – az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rek to rai te kin te -
té ben a mun kál ta tói jog kört, to váb bá a fel sõ ok ta tá si tör -
vény ben elõ írt egyet ér té si, ja vas lat té te li, vé le mé nye zé si,
ille tõ leg elõ ter jesz tõi jog kö rö ket, és in téz ke dik a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek vo nat ko zá sá ban az õt meg il le tõ egyéb
ál lam i ha tás kör ben;

j) ága za ti irá nyí tó jog kö ré ben, to váb bá a vo nat ko zó
jog sza bá lyok ren del ke zé sei ál tal meg ha tá ro zott kör ben ál -
ta lá nos irány mu ta tást, illetve – a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá -
ci ós Köz pont ál tal le foly ta tott elsõ fokú ha tó sá gi el já rá sok
ki vé te lé vel – uta sí tást ad hat a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós
Köz pont szá má ra fel adat el lát ás ra, in téz ke dés meg ho za ta -
lá ra (a továb biak ban e pont al kal ma zá sá ban: in téz ke dés),
az in téz ke dés mód já ra, tar tal má ra; az in téz ke dés meg té te -
lét, ki adá sát elõ ze tes jó vá ha gyás hoz köt he ti; a ki adott in -
téz ke dést meg sem mi sít he ti, illetve meg vál toz tat hat ja;
gya ko rol ja a fe let tes szerv jo go sít vá nya it 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 ben meg ha tá ro zot tak sze rint;

k) irá nyít ja az ok ta tá si ága zat tu do mány po li ti ká ját és
annak meg va ló sí tá sát, meg ha tá roz za az ága za ti mi nõ ség -
po li ti kát.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
az 51/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez

A Felsõoktatási Regisztrációs Központ által
a kötelezõ adatszolgáltatás keretében nyilvántartott

adatok

I.

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rõl

1. az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és ah hoz kap cso ló dó
ada tok:

a) az in téz mény hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -
lye, OM azo no sí tó ja, in ter net címe, gaz dál ko dá si rend je,
gaz da sá gi ta nács mû köd te té sé nek té nye,

b) a fenn tar tó(k) neve, címe, kép vi se lõ je, kép vi se lõ jé -
nek el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), tí pu sa, sta tisz ti -
kai szám je le (a Ma gyar Ál lam ki vé te lé vel),

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény jog elõd je i nek OM azo no -
sí tó ja, meg ne ve zé se,

d) a tiszt ség vi se lõk (rek tor, gaz da sá gi fõ igaz ga tó vagy
igaz ga tó, bel sõ ellen õr zés ve ze tõ je, gaz da sá gi ta nács el nö -
ke és tag jai, elõ ké szí tõ tes tü let el nö ke és tag jai) neve,
címe, el ér he tõ sé ge,

e) alap te vé keny ség; ki egé szí tõ te vé keny ség; alap te vé -
keny ség hez kap cso ló dó egyéb fel ada tok,

f) azok a kép zé si te rü le tek, tu do mány te rü le tek, mû vé -
sze ti ágak, kép zé si szin tek, ahol kép zést foly tat(hat) a
szék he lyen,

g) azok a kép zé si te rü le tek, tu do mány te rü le tek, mû vé -
sze ti ágak, kép zé si szin tek, ahol kép zést foly tat(hat) a
szék he lyen kí vül (a szék hely meg je lö lé sé vel),

h) fel sõ fo kú szak kép zés szak ma cso port jai, ahol az in -
téz mény kép zést foly tat hat,

i) el lá tott köz ok ta tá si fel ada tok (a köz ok ta tá si in téz -
mény OM azo no sí tó ja, meg ne ve zé se, tí pu sa, gya kor ló in -
téz mé nyi jel le ge),

j) köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi, egész ség ügyi, ag -
rár- és vi dék fej lesz té si, más fel ada tok (meg ne ve zés, tí pus,
en ge dé lye zés, gya kor ló in téz mé nyi jel leg),

k) szak kép zé si, fel nõtt kép zé si, pe da gó gus to vább kép -
zé si te vé keny ség (meg ne ve zés, en ge dé lye zés),

l) vál lal ko zá si te vé keny sé gek (meg ne ve zés, be so ro lás,
te vé keny ség kez de te és vége),

m) szék hely címe; te lep he lyek címe; szé ke lyen kí vü li
kép zés címe és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),

n) a kol lé gi um hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -
lyé nek címe, szak kol lé gi u mi jel le ge, fé rõ he lye i nek szá ma
kom fort fo ko zat sze rint, a kol lé gi um ve ze tõ jé nek neve és
el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),

o) szer ve ze ti ta go lás el vei,
p) in gat lan va gyon (az in gat lan címe, hely raj zi meg je lö -

lé se, bir to kolt te rü let és annak ará nya az össz te rü let ben, a
ren del ke zés mód ja),

q) ma xi má lis hall ga tói lét szám,

r) kép zés sel kap cso la tos együtt mû kö dé si meg ál la po -
dá sok ról az együtt mû kö dõ szer ve zet tí pu sa, hi va ta los
neve, azo no sí tó ja, szék he lyé nek címe, in ter net cí me, ve ze -
tõ jé nek neve és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), a
meg álla po dás cél ja, kel te, kez de te és ter ve zett vége,

s) ku ta tá si alap te vé keny ség tu do mány te rü le tei és
 fajtái;

2. az in téz mény ál tal be je len tett kép zé sek (fel sõ fo kú
szak kép zé sek, alap sza kok, mes ter sza kok, dok to ri is ko lák,
szak irá nyú to vább kép zé sek, egye te mi és fõ is ko lai szin tû
sza kok) ada tai:

a) meg ne ve zés,
b) eset le ges szak irá nyok,
c) meg sze rez he tõ vég zett ség(ek) és szak kép zett -

ség(ek),
d) en ge dély(ek) szá ma,
e) nyil ván tar tás ba vé tel ide je,
f) meg hir de tés kez de té nek ide je,
g) meg hir de tés vé gé nek ide je,
h) szak fe le lõs ok ta tó neve, ok ta tói azo no sí tó ja,
i) eset le ges kép zé si együtt mû kö dé sek;

3. a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ke re té ben ke zelt
 adatok:

a) köz hasz nú sá gi fo ko zat,
b) a köz hasz nú sá gi fo ko zat meg szer zé sé nek, mó do sí tá -

sá nak és tör lé sé nek idõ pont ja;

4. a nyil ván tar tott ada tok be je len té sé nek idõ pont ja,
tudo másul vevõ in téz ke dés szá ma.

II.

A di ák ott ho nok ról

1. az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és ah hoz kap cso ló dó
ada tok:

a) az in téz mény hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -
lye, OM azo no sí tó ja, in ter net címe, gaz dál ko dá si rend je,
te lep he lye i nek szá ma,

b) fenn tar tó(k) neve, címe, kép vi se lõ je, kép vi se lõ jé nek 
el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), tí pu sa, sta tisz ti kai
szám je le (a Ma gyar Ál lam ki vé te lé vel),

c) az in téz mény jog elõd je i nek OM azo no sí tó ja, meg ne -
ve zé se,

d) a di ák ott hon ve ze tõ jé nek neve, címe, el ér he tõ sé ge,
szak kol lé gi u mi jel le ge, fé rõ he lye i nek szá ma kom fort fo -
ko zat sze rint,

e) in gat lan va gyon (az in gat lan címe, hely raj zi meg je lö -
lé se, bir to kolt te rü let és annak ará nya az össz te rü let ben, a
ren del ke zés mód ja),

f) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dá -
sok ról az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény azo no sí tó ja, az
együtt mû kö dés cél ja, ke re tei, kez de te és vége, az együtt -
mû kö dé si meg álla po dás kel te.
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A Kormány
52/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási intézmények képzési és fenntartási
normatíva alapján történõ finanszírozásáról  szóló

8/2005. (I. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény 153.  §-a (1) be kez dé sé nek 20. pont ja alap ján a kö -
vet ke zõ ket rendeli el:

1.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si és fenn tar tá si
nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról  szóló 8/2005.
(I. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 5.  §-a
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tu do má nyos tá mo ga tás fi nan szí ro zá sa két rész -
bõl te võ dik össze:

a) a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tók,
valamint a ku ta tók szá mí tott lét szá ma és a mel lék let ben
sze rep lõ tu do má nyos nor ma tí vák szor za tá val meg ál la pí -
tott tá mo ga tás össze ge úgy, hogy a tel jes mun ka idõ ben
fog lal koz ta tott mi nõ sí tett ok ta tó után két sze res nor ma tí vá -
val kell szá mol ni;

b) az ál la mi lag fi nan szí ro zott nap pa li ta go za tos dok to -
ran dusz hall ga tók lét szá ma és a mel lék let ben sze rep lõ
dok to ran dusz nor ma tí vák szor za tá nak össze ge.”

(2) A Ren de let 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban jel zett al kal ma zot tak
lét szá ma az ál la mi lag fi nan szí ro zott in téz mé nyi szá mí tott
hall ga tói lét szá má nak ará nyá ban ve he tõ figye lembe.”

2.  §

A Ren de let 6.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„6.  § A fenn tar tá si tá mo ga tás há rom elem bõl te võ dik
össze:

a) az in téz mény összes al kal ma zot ti lét szá ma alap ján
– ki vé ve az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal biz -
to sí tott for rás ter hé re al kal ma zot tak és a köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó al kal ma zot tak – az ál la mi lag fi nan szí ro zott
in téz mé nyi szá mí tott hall ga tói lét szá má nak ará nyá ban
figye lembe ve he tõ al kal ma zot ti lét szá ma és a mel lék let ben 
sze rep lõ fenn tar tá si nor ma tí va szor za tá val szá mí tott
összeg;

b) az in téz mény ál la mi lag fi nan szí ro zott szá mí tott hall -
ga tói lét szá ma és a mel lék let ben sze rep lõ fenn tar tá si nor -
ma tí va szor za ta ként megállapított összeg;

c) az in téz mé nye sen el kü lö nü lõ kép zé si he lyek ese té -
ben a mel lék let ben sze rep lõ szak cso por tok hoz tar to zó sza -
kok ál la mi lag fi nan szí ro zott hall ga tói után a mel lék let ben
sze rep lõ ki egé szí tõ fenn tar tá si nor ma tí vák szor za ta ként
szá mí tott összeg.”

3.  §

A Ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki és ezzel egy ide jû leg a ko ráb bi (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A 2004–2005. évek ben kí sér le ti jel leg gel in dí tott
alap kép zé si sza ko kon az ál la mi lag fi nan szí ro zott, szá mí -
tott hall ga tói lét szám után az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek a fõ is ko lai ok ta tá si nor ma tí vák 110%-ának meg -
fe le lõ tá mo ga tás ra jo go sul tak.”

4.  §

A Ren de let 10.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re e ren -
de let alap ján meg ha tá ro zott kép zé si és fenn tar tá si nor ma -
tív tá mo ga tás, to váb bá a spe ci á lis fel ada tok ra biz to sí tott
tá mo ga tás együt tes össze ge a 2005. évi ak tu á lis költ ség ve -
té si tá mo ga tás 103%-ánál ki sebb, illetve 110%-ánál na -
gyobb mér ték ben nem ál la pít ha tó meg. A kor rek ci ót – a le -
het sé ges mér ték ben – a prog ram fi nan szí ro zá si elõ irány -
zat nál kell ér vé nye sí te ni.

(2) A nem ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ré szé re – a
ve lük kö tött meg ál la po dás ban – az e ren de let sze rint meg -
ha tá ro zott kép zé si és fenn tar tá si nor ma tív tá mo ga tás
össze ge a 2005. évi ak tu á lis költ ség ve té si tá mo ga tás
103%-ánál ki sebb, illetve 110%-ánál na gyobb mér ték ben
nem ál la pít ha tó meg. A fel me nõ rend szer ben be ve ze tett új
kép zé sek ese té ben a kor rek ci ót az elõ zõ, 2005. évi bá zis
meg ál la pí tá sá nál kell figye lembe ven ni.”

5.  §

A Ren de let 12.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi 12.  §-ban fog lalt ren del ke -
zés szá mo zá sa 12.  § (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek 2006. szep tem ber
1-jé tõl a kép zé si és fenn tar tá si nor ma tí vák ok ta tá si tá mo -
ga tá sá ból kell ké pez ni az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben
részt ve võ hall ga tó kül föl di rész ta nul má nya i hoz biz to sít -
ha tó ösz tön díj for rá sát.”

6.  §

A Ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.
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7.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel
– a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba az zal, hogy –
az 5.  §-ban fog lal ta kat ki vé ve – ren del ke zé se it 2006. ja -
nuár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) 2006. szep tem ber 1-jén az egye te mi és fõ is ko lai
hall ga tók ál tal fi ze ten dõ dí jak ról és té rí té sek rõl, valamint a 
ré szük re nyújt ha tó egyes tá mo ga tá sok ról  szóló 51/2002.
(III. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm. ren de let)

a) 8.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) A rend sze res szo ciá lis és lak ha tá si tá mo ga tás oda -
íté lé se kor az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem pon tok -
tól füg get le nül elõny ben kell ré sze sí te ni azt a hall ga tót, aki

a) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény 20.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény re jo go sult, fel té ve, hogy tar tó san be teg, illetve sú -
lyo san fo gya té kos sze mély, vagy mind két szü lõ je, illetve a 
vele egy ház tar tás ban élõ ha ja don, nõt len, el vált vagy há -
zas tár sá tól kü lön ál ló szü lõ je el hunyt, vagy ki ke rült a ne ve -
lés be vé tel alól, vagy gyám sá ga nagy ko rú vá vá lá sa  miatt
szûnt meg. Az e pont ban meg ha tá ro zott hall ga tók ré szé re
leg alább a költ ség ve tés rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott éves hall ga tói nor ma tí va 20%-ának meg fe le lõ össze -
gû havi rend sze res szo ciá lis tá mo ga tást kell biz to sí ta ni;

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren -
de let ér tel mé ben hát rá nyos hely ze tû nek mi nõ sül.”;

b) a Korm. ren de let 13.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szem pon tok tól
füg get le nül elõny ben kell ré sze sí te ni, illetve ké ré sé re fel
kell ven ni a kol lé gi um ba azt a hall ga tót, aki

a) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény 20.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja alap ján rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény re jo go sult, fel té ve, hogy tar tó san be teg, illetve sú -
lyo san fo gya té kos sze mély, vagy mind két szü lõ je, illetve a 
vele egy ház tar tás ban élõ ha ja don, nõt len, el vált vagy há -
zas tár sá tól kü lön ál ló szü lõ je el hunyt, vagy ki ke rült a ne ve -
lés be vé tel alól, vagy gyám sá ga nagy ko rú vá vá lá sa  miatt
szûnt meg;

b) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren -
de let ér tel mé ben hát rá nyos hely ze tû nek mi nõ sül.”;

c) a Korm. ren de let a kö vet ke zõ 28.  §-sal egé szül ki:
„28.  § E ren de let 8.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont ja és

13.  §-a (8) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti jo go sult ság
fenn ál lá sá ról a jegy zõ ál lít ki ha tó sá gi bi zo nyít ványt,
amennyi ben e jo go sult ság alap já ul szol gá ló tény re vo nat -
ko zó an nem tar tal maz ada tot – a gyer me kek vé del mé rõl és
a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény
20.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján – a rend sze res
gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult sá got meg ál la pí -
tó ha tá ro zat.”

(3) A Korm. ren de let 25.  §-ának f) pont já ban „az Esélyt
a ta nu lás ra” szö veg rész he lyé be „az Ok ta tá sért Köz ala pít -
vány” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.
mi nisz ter el nök
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Melléklet az 52/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez

[Mel lék let a 8/2005. (I. 19.) Korm. ren de let hez]

Oktatási-tudományos-fenntartási normatívák

E Ft/fõ/év

Meg ne ve zés Ok ta tá si nor ma tí vák Tu do má nyos
nor ma tí vák

Fenn tar tá si
nor ma tí váksza kok, szak cso por tok dok to ri egye te mi fõ is ko lai

or vos, fog or vos, ál lat or vos 730

mû vé sze ti 615 520

egész ség ügyi 615 520

gyógy sze rész 615

re pü lõ mér nö ki 615

ag rár 420 320

mû sza ki 420 320

ter mé szet tu do má nyi 420 320

in for ma ti kai 420 320
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Meg ne ve zés Ok ta tá si nor ma tí vák Tu do má nyos
nor ma tí vák

Fenn tar tá si
nor ma tí váksza kok, szak cso por tok dok to ri egye te mi fõ is ko lai

test kul tú ra 420 320

nem ze ti sé gi 420 320

gyógy pe da gó gia, kon duk tor 520 520

szo ciá lis, pszi cho ló gia 420 320

köz gaz da sá gi 235 200

jogi, igaz ga tá si 235 200

böl csész 235 200

ta ní tó-óvó 200

hit éle ti 235 200

tel jes mun ka idõs ok ta tók 1 800

szá mí tott ku ta tók 1 800

ál la mi lag fi nan szí ro zott dok to ran du szok

– tár sa da lom tu do má nyi, mû vé sze ti 450 500

– ter mé szet tu do má nyi, mû sza ki, mû vé sze ti DLA 750 900

al kal ma zot tak szá mí tott sta tisz ti kai lét szá ma 500

szá mí tott hall ga tók szá ma  60

mû vé sze ti sza kos egye te mi hall ga tók 250

or vos, fog or vos hall ga tók 180

ag rár, ter mé szet tu do má nyi sza kos hall ga tók  80

óvo da pe da gó gus, ta ní tó, ta nár sza kos hall ga tók  50

fo gya ték kal élõ hall ga tók után járó ki egé szí tõ tá mo ga tás nor ma tí vá ja 100

A Kormány
53/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény felsõoktatásban való

végrehajtásáról és a felsõoktatási intézményekben
történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Ftv.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek 16. és
17. pont já ban, to váb bá a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)
2.  §-ában, 61.  §-ában, 79/C.  §-ában és 85.  §-ában ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt
el té ré sek kel – az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben fog -
lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá ra ter jed ki.

(2) A ren de let ha tá lya – a (3) be kez dés ben fog lalt el té -
rés sel – nem ter jed ki a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá -
si in téz mé nyek re.

(3) A ren de let ha tá lya a 14–16.  § te kin te té ben va la -
mennyi fel sõ ok ta tá si in téz mény re ki ter jed.



II. Fejezet

A Kjt. végrehajtásához kapcsolódó szabályok

(A Kjt. 23.  §-ához)

2.  §

(1) A szer zõ dés kö tés re, illetve kö te le zett ség vál la lás ra
jo go sí tó ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tás el lá tá sá -
val nem bíz ha tó meg az a köz al kal ma zott, aki, illetve, aki -
nek a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja
(a továb biak ban: kö ze li hoz zá tar to zó) a köz al kal ma zott
mun kál ta tó já val gaz da sá gi kap cso lat ban álló

a) egyé ni vál lal ko zó,
b) nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság ban a gaz da -

sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény
289.  §-ában fog lalt je len tõs, vagy azt meg ha la dó mér té kû
be fo lyást biz to sí tó ré sze se dést szer zett,

c) gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ 
bi zott sá gi tag ja, könyv vizs gá ló ja, to váb bá – a nyil vá no san 
mû kö dõ rész vény tár sa sá got ki vé ve – tag ja.

(2) Ugyan az a köz al kal ma zott egy ide jû leg nem lát hat el
egy nél több ma ga sabb ve ze tõ be osz tást.

(3) Nem bíz ha tó meg ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ
be osz tás el lá tá sá val az a köz al kal ma zott, aki kö ze li hoz zá -
tar to zó já val – a meg bí zás kö vet kez té ben – köz vet len irá -
nyí tá si (fel ügye le ti), illetve köz vet len el szá mo lá si vagy el -
len õr zé si kap cso lat ba ke rül ne.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té tel a
meg bí zás egész idõ tar ta má ra vo nat ko zik.

(5) Ha az igaz ga tá si fel ada tot el lá tó hi va tal ve ze tõ je tel -
jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott ok ta tó, ta nár vagy ku ta tó, 
meg bí za tá sa ide jé re ok ta tói, ku ta tói te vé keny sé gét rész -
ben vagy egész ben szü ne tel tet he ti.

3.  §

(1) A mun kál ta tó a ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be -
osz tás ra vo nat ko zó pá lyá zat tal kap cso la tos vé le mé nyek
ki ala kí tá sá hoz – a pá lyá zat nak a vé le mé nye zõ tes tü let ré -
szé re tör té nõ át adás nap ját kö ve tõ elsõ mun ka nap tól szá -
mít va – leg alább 30 na pot kö te les biz to sí ta ni.

(2) A pá lyá za tot a rek tor ese té ben az ok ta tá si mi nisz ter
hir de ti meg az Ok ta tá si Mi nisz té rium hi va ta los lap já ban.

(3) A ma ga sabb ve ze tõ be osz tás ra vo nat ko zó pá lyá za tot 
– a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ve ze tõ je hir de ti meg az Ok ta tá si Mi nisz té rium hi -
va ta los lap já ban.

(4) A ve ze tõ be osz tás ra vo nat ko zó pá lyá za tot a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény ve ze tõ je az in téz mény ben szo ká sos mó -
don hir de ti meg.

4.  §

(1) A ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tás ra vo nat -
ko zó pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell

a) a mun ka hely és a be osz tás meg je lö lé sét,
b) a meg bí zás vár ha tó kez de tét és leg hosszabb idõ tar ta -

mát,
c) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak for má ját, ha tár ide jét és he -

lyét,
d) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide jét.

(2) A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je nem le het ke ve sebb 
a pá lyá za ti fel hí vás meg je le né sé tõl szá mí tott 30 nap nál.

(A Kjt. 41.  §-ához)

5.  §

A ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tást el lá tó köz -
al kal ma zott nem le het ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, könyv vizs -
gá ló ja olyan gaz da sá gi tár sa ság nak, amely ben az a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény, amellyel a köz al kal ma zott köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ban áll, ala pí tói, tu laj do no si ér de kelt -
ség gel ren del ke zik.

6.  §

(1) A köz al kal ma zott 8 na pon be lül kö te les írás ban be -
je len te ni a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak, ha vele
szem ben jog sza bály ban vagy sza bály zat ban meg ha tá ro -
zott össze fér he tet len ség me rül fel.

(2) A köz al kal ma zott kö te les a mun kál ta tó üz le ti tit kát
meg õriz ni. Össze fér he tet len az olyan mun ka vég zés re irá -
nyuló to váb bi jog vi szony is, amely nek ke re té ben a köz al -
kal ma zot tat fog lal koz ta tó mun kál ta tó üz le ti tit kát ké pe zõ
in for má ció al kal ma zá sá ra ke rül ne sor.

(3) Az üz le ti tit kok meg tar tá sá ra tör té nõ fi gyel mez te tést 
a köz al kal ma zott ki ne ve zé si ok má nyá ban rög zí te ni kell.
Eb ben a kör ben össze fér he tet len ség re a mun kál ta tó csak
ab ban az eset ben hi vat koz hat, ha az erre vo nat ko zó fi gyel -
mez te tést az em lí tett mó don rög zí tet ték.

(4) A (2)–(3) be kez dést nem kell al kal maz ni ab ban az
eset ben, ha a mun kál ta tó az alól írás ban fel men tést ad.

(A Kjt. 61.  §-ához)

7.  §

(1) Amennyi ben a fel sõ ok ta tá si in téz mény szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za ta el té rõ en nem ren del ke zik, a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ben ta ná ri, az ok ta tói és ku ta tó mun kát
se gí tõ és egyéb mun ka kör ben fog lal koz ta tott köz al kal ma -
zot tak fi ze té si osz tály ba so ro lá sát, a be so ro lás ké pe sí té si
fel té te le it és a ké pe sí té si fel té te lek alól tör té nõ fel men tés
ese te it – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – e ren de let
mel lék le te ha tá roz za meg.
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(2) A ké pe sí té si fel té te lek, a szük sé ges is ko lai vég zett -
ség meg szer zé se alól men te sül az a köz al kal ma zott, aki nek 
a Kjt. 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té tel be kö vet ke zé sé ig ke ve sebb mint öt éve van
 hátra.

(3) Ha a köz al kal ma zott az Or szá gos Kép zé si Jegy zék -
ben sze rep lõ emelt szin tû szak ké pe sí tés sel ren del ke zik,
be so ro lá sa kor, valamint a má so dik és to váb bi szak ké pe sí -
tés figye lembevételekor a fel sõ fo kú szak ké pe sí tés re vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(A Kjt. 65.  §-ához)

8.  §

Ha a köz al kal ma zott ál lam i ki tün te tés ben ré sze sült – a
Kjt. 63.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg je lölt, mû vé sze ti te -
rü le ten fog lal koz ta tot tak ki vé te lé vel – , a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ben az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott
mun ka kö rök ben a köz al kal ma zott fi ze té si fo ko za tok kö -
zöt ti vá ra ko zás ide jét a ki tün te tés évé ben egy év vel csök -
ken te ni kell.

(A Kjt. 66.  §-ához)

9.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény ben a Kjt. 66.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott il let mény nö ve ke dés il le ti meg
az e ren de let mel lék le te sze rint ta ná ri mun ka kör ben fog lal -
koz ta tott köz al kal ma zot tat, ha a ki ne ve zés ben fel tün te tett
to váb bi szak ké pe sí tést az in téz mény ál tal in dí tott alap- és
mes ter kép zé si vagy szak irá nyú to vább kép zé si sza kon,
illetve fel sõ fo kú szak kép zés ben hasz no sít ja.

(A Kjt. 67.  §-ához)

10.  §

Az ok ta tá si mi nisz ter – fenn tar tói jog kö ré ben el jár va –
az in téz mény gaz da sá gi ta ná csá nak ja vas la tá ra az in téz -
mény ve ze tõ je szá má ra a ma ga sabb ve ze tõ be osz tás idõ -
tar ta má ra – a 11.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl – ha tá -
ro zott idõ re  szóló il let mény ki egé szí tést ál la pít hat meg.

(A Kjt. 70.  §-ához)

11.  §

(1) Az Ftv. 96.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ma ga sabb
ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott il let mény pót lé ká nak
mér té ke a pót lék alap 300%-a.

(2) Az Ftv. 96.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
ve ze tõ be osz tá sú köz al kal ma zott és a szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ je il let mény pót lé ká nak mér té ke a pót lék alap
200%-a, míg a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ-he lyet tes il let -
mény pót lé ká nak mér té ke a pót lék alap 150%-a.

(A Kjt. 75.  §-ához)

12.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény al kal ma zot tai kö zül – a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze ré -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint – il let mény pót lék ban ré sze -
sül nek a ta ná ri mun ka kör ben fog lal koz ta tott köz al kal ma -
zot tak a pót lék alap 50–100%-a mér té ké ig.

(A Kjt. 79/C.  §-ához)

13.  §

(1) Fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ku ta tói mun ka kör ben
fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak ese té ben, ha a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta elté -
rõen nem ren del ke zik,

a) a tu do má nyos se géd mun ka társ mun ka kör ben tör té -
nõ al kal ma zás fel té te le a dok to ran dusz vagy dok tor je lölt
jog vi szony,

b) a tu do má nyos mun ka társ mun ka kör ben tör té nõ al -
kal ma zás fel té te le, hogy az érin tett ren del kez zék dok to ri
fo ko zat tal,

c) a tu do má nyos fõ mun ka társ mun ka kör ben tör té nõ al -
kal ma zás fel té te le, hogy az érin tett ren del kez zék dok to ri
fo ko zat tal, és al kal mas le gyen a hall ga tók, a dok to ri kép -
zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek ta nul má nyi, tu do má -
nyos, illetve mû vé szi mun ká já nak ve ze té sé re, valamint
arra, hogy ide gen nyel ven elõ adást tart son, to váb bá ren -
del kez zék meg fe le lõ, az ok ta tás ban és ku ta tás ban szer zett
szak mai ta pasz ta lat tal,

d) a tu do má nyos ta nács adó és a ku ta tó pro fesszor mun -
ka kör ben tör té nõ al kal ma zás fel té te le, hogy az érin tett ren -
del kez zék dok to ri fo ko zat tal, to váb bá az adott tu do mány-
vagy mû vé sze ti te rü let olyan nem zet kö zi leg el is mert kép -
vi se lõ je, aki ki emel ke dõ tu do má nyos ku ta tói, illetve mû -
vé szi mun kás sá got fejt ki. Az ok ta tás ban, ku ta tás ban, ku -
ta tás szer ve zés ben szer zett ta pasz ta la tai alap ján al kal mas a
hall ga tók, a dok to ri kép zés ben részt ve võk, a ta nár se gé dek 
ta nul má nyi, tu do má nyos, illetve mû vé szi mun ká já nak irá -
nyí tá sá ra, ko or di ná lá sá ra, valamint ku ta tá si pro jek tek ve -
ze té sé re, ide gen nyel ven pub li kál, sze mi ná ri u mot, elõ -
adást tart.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény fog lal koz ta tá si kö ve tel -
mény rend sze ré ben kell meg ha tá roz ni, hogy a tu do má nyos
fõ mun ka társ, a tu do má nyos ta nács adó és ku ta tó pro fesszor
mun ka kör ben tör té nõ al kal ma zás hoz szük sé ges fel té te lek
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meg lé té rõl a sze ná tus mi lyen ok ira tok alap ján, mi lyen el -
já rás ke re té ben gyõ zõ dik meg. En nek ke re tei kö zött a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény elõ ír hat ja a ha bi li tá ci ós el já rás le -
foly ta tá sát.

III. Fejezet

Az Ftv. végrehajtásához kapcsolódó szabályok

[Az Ftv. 88.  § (3) bekezdéséhez]

14.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény az ok ta tói mun ka kör re ki írt
nyil vá nos pá lyá za tot köz zé te szi az Ok ta tá si Mi nisz té rium
hi va ta los lap já ban, a fel sõ ok ta tá si in téz mény hon lap ján,
valamint a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szo ká sos egyéb
mó don.

[Az Ftv. 95.  § (6) bekezdéséhez]

15.  §

Nem lé te sít he tõ fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi szony
olyan sze méllyel, aki egy éven be lül a Ma gyar Fel sõ ok ta -
tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság adott fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt érin tõ dön té se meg ho za ta lá ban részt vett.

16.  §

(1) Az ok ta tói, ta ná ri és ku ta tói mun ka kö rök ben fog lal -
koz ta tott köz al kal ma zott, mun ka vál laló (a továb biak ban:
ok ta tó-ku ta tó) ak kor jo go sult az Ftv. 95.  §-ának (4) be kez -
dé sé ben sza bá lyo zott szak iro da lom vá sár lá sá hoz és
könyv tá ri be i rat ko zás hoz nyúj tott éven kén ti hoz zá já ru lás
tel jes össze gé re, ha a nap tá ri év ben ok ta tói, ta ná ri vagy ku -
ta tói mun ka kör ben el töl tött ti zen két hó nap mun ka vi -
szonnyal, illetve köz al kal ma zot ti jog vi szonnyal ren del ke -
zik, és eb ben az idõ szak ban jog vi szo nya – a (3) be kez dés -
ben fog lalt ki vé te lek kel – nem szü ne telt.

(2) A hoz zá já ru lás az ok ta tó-ku ta tót idõ ará nyo san il le ti
meg, ha leg alább hat hó na pi mun ka vég zés sel együtt járó
ok ta tói, ta ná ri vagy ku ta tói mun ka kör ben el töl tött köz al -
kal ma zot ti jog vi szonnyal, mun ka vi szonnyal ren del ke zik.
A hat hó nap nak meg fe le lõ hoz zá já ru lás a pá lya kez dõ ok -
ta tó-ku ta tót ab ban az eset ben is meg il le ti, ha leg alább négy 
hó na pi mun ka vég zés sel együtt járó ok ta tói, ta ná ri vagy
ku ta tói mun ka kör ben el töl tött köz al kal ma zot ti jog vi -
szonnyal, mun ka vi szonnyal ren del ke zik. E ren del ke zés al -
kal ma zá sá nál pá lya kez dõ, aki egye te mi, fõ is ko lai ta nul -
má nya i nak be fe je zé sét kö ve tõ egy éven be lül elsõ al ka -
lom mal he lyez ke dik el ok ta tó-ku ta tó ként.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság

idõ tar ta mát, valamint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a hat
hó na pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség,

b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad -
ság,

c) a tar ta lé kos ka to nai szol gá lat idõ tar ta mát, valamint

d) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 
az ok ta tó-ku ta tót át lag ke re set, illetve tá vol lé ti díj fi ze tés -
ben ré sze sült,

figye lembe kell ven ni.

(4) A hoz zá já ru lás éven te egy szer il le ti meg az oktató-
 kutatót ak kor is, ha több mun kál ta tó nál tel je sí tet te az elõ írt 
fel té te le ket.

(5) A hoz zá já ru lást a mun ka vég zés évét kö ve tõ év feb -
ru ár havi mun ka bér rel, ille tõ leg il let ménnyel együtt kell
ki fi zet ni, át utal ni. Ha az ok ta tó-ku ta tó jog vi szo nya év köz -
ben szû nik meg, a hoz zá já ru lást az utol só mun ká ban töl tött 
na pon ré szé re ki kell fi zet ni. A hoz zá já ru lást az a mun kál -
ta tó fi ze ti ki, aki nél az ok ta tó-ku ta tó a mun ka vég zés évé -
nek de cem ber 31. nap ján al kal ma zás ban állt, és amely
mun kál ta tót az Ftv. 84.  § (5) be kez dé se sze rint az oktató-
 kutató meg je löl te.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17.  §

(1) E ren de let – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba, egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti

a) a „Pro fes sor Eme ri tus” cím mel ren del ke zõk rend -
sze res jut ta tá sa i ról  szóló 53/1995. (V.10.) Korm. ren de let
és az azt mó do sí tó 108/2002. (V. 14.) Korm. ren de let;

b) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban való vég re haj tá sá ról
 szóló 33/2000. (XII. 26.) OM ren de let és az azt mó do sí tó
32/2003. (XII. 21.) OM ren de let.

(2) A 16.  §-ban sza bá lyo zott jut ta tás ki fi ze té sé re elõ ször 
2007-ben ke rül sor.

(3) A ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tást e ren de -
let ha tály ba lé pé se kor be töl tõ sze mé lyek kel szem ben a
2.  §-ban, és az 5–6.  §-ban meg ha tá ro zott össze fér he tet len -
sé gi elõ írásokat az Ftv. 157.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fe lül vizs gá la ti ha tár idõ vel kell al kal maz ni.

(4) E ren de let al kal ma zá sa kor, a köz al kal ma zott mun -
ka kö ri be so ro lá sa kor és ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ
be osz tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zá sa kor a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény alap ján szer zett

a) fõ is ko lai szin tû vég zett ség egyen ér té kû e ren de let
sze rin ti alap kép zé si sza kon szer zett alap fo ko zat tal,

2280 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/29. szám



b) egye te mi szin tû vég zett ség egyen ér té kû e ren de let
sze rin ti mes ter kép zé si sza kon szer zett mes ter fo ko zat tal.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz al kal -
ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vénynek
a köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ ku ta tó- és ku -
ta tást ki egé szí tõ in té ze tek nél és ku ta tó kat fog lal koz ta tó
egyes in téz mé nyek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló
49/1993. (III. 26.) Korm. ren de let

a) 1.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„1.  § E ren de let ha tá lya a köz pon ti költ ség ve té si szerv -
ként mû kö dõ ku ta tó köz pon tok ban, ku ta tó in té ze tek ben
(a továb biak ban együtt: ku ta tó in té zet), a – fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ki vé te lé vel – nem ku ta tó in té zet ként mû kö dõ
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél tu do má nyos ku ta tói
mun ka kö rök ben és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á hoz
(a továb biak ban: Aka dé mia) tar to zó ku ta tást ki egé szí tõ

(tá mo ga tott ku ta tó he lye ket fenn tar tó, szol gál ta tó, jó lé ti)
aka dé mi ai köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél (a továb biak -
ban együtt: mun kál ta tó) fog lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti 
jog vi szo nyá ra ter jed ki.”

b) 15.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„15.  § A mun kál ta tók nál a nem tu do má nyos mun ka kö -
rök ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tak be so ro lá sá nál a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény fel sõ ok ta tás ban való vég re haj tá sá ról és a fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ben tör té nõ fog lal koz ta tás egyes kér dé -
se i rõl  szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. ren de let mel lék le té -
nek 9–15. pont já ban fog lal ta kat kell al kal maz ni, ugyan -
ezen mel lék let B) ré szé nek figye lembe véte lével.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelethez

A felsõoktatási intézményben létesíthetõ tanári, az oktatói és kutató munkát segítõ
és egyéb munkakörök fizetési osztályba sorolása, a besorolás képesítési feltételei

és a képesítési feltételek alól történõ felmentés esetei

Mun ka kör meg ne ve zé se

Fi ze té si osz tály

alsó kép -
zett sé gi

szint
köz ép kép zett sé gi szint fel sõ vég zett sé gi szint

A B C D E F G H I J

Ta ná ri mun ka kö rök

 1. mû vész ta nár * * * * *

 2. mér nök ta nár * * *

 3. mû sza ki (gaz da sá gi) ta nár * * * *

 4. mû sza ki (gaz da sá gi) ok ta tó *

 5. nyelv ta nár * * * *

 6. test ne ve lõ ta nár * * * *

 7. kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár * * * *

 8. mes ter ta nár * *

Ok ta tói, ku ta tói mun kát se gí tõ mun ka kö rök

 9. ügy vi võ-szak ér tõ * * * *

10. fõ mér nök * * *

11. tan szé ki mér nök * * *

Egyéb mun ka kö rök

12. ügy in té zõ, (gaz da sá gi, mû -
sza ki, igaz ga tá si) * * * *

13. ügy vi te li * * * * *

14. szak mai szol gál ta tó * * * *

15. mû sza ki szol gál ta tó (fenn -
tar tá si, üzem vi te li al kal ma -
zott, tech ni kus, la bo ráns,
szak mun kás, se géd mun kás,
ki se gí tõ alkal mazott * * * * *



A)

A mû vész ta nár, a nyelv ta nár, a test ne ve lõ ta nár, a mû -
sza ki (gaz da sá gi) ta nár, a fõ mér nök be so ro lás hoz mes ter -
fo ko zat vagy alap fo ko zat és szak irá nyú szak kép zett ség, a
mér nök ta nár be so ro lás hoz mes ter fo ko zat és szak irá nyú
szak kép zett ség, a kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár be so ro lás hoz
mes ter fo ko zat vagy alap fo ko zat, a mû sza ki (gaz da sá gi)
ok ta tói be so ro lás hoz alap fo ko zat és szak irá nyú szak kép -
zett ség szük sé ges.

B)

Ügy vi võ-szak ér tõ el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol -
ni azt a mes ter fo ko zat tal vagy alap fo ko zat tal és szak kép -
zett ség gel ren del ke zõ, ön ál ló te vé keny sé get, szak ér tõi
mun kát vég zõ köz al kal ma zot tat (pl. a jog ta ná csost, a jogi
elõ adót, a köz gaz dászt, az egye te mi vagy fõ is ko lai vég -
zett sé gû tan ügy igaz ga tá si mun ka tár sat), to váb bá a fel sõ -
ok ta tá si in téz mény funk ci o ná lis egy sé gé nek ve ze tõ jét és
he lyet te sét, aki nem vesz részt az ok ta tás ban. A gaz da sá gi
szer ve zet ve ze tõ jé nek mes ter fo ko zat vagy alap fo ko zat
mel lett szak irá nyú (pénz ügyi, szám vi te li, köz gaz da sá gi)
szak kép zett ség gel is ren del kez nie kell.

Tan szé ki mér nök el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol -
ni azt a mes ter fo ko zat tal vagy alap fo ko zat tal és ter mé szet -
tu do má nyos vagy mér nö ki szak irá nyú szak kép zett ség gel
ren del ke zõ köz al kal ma zot tat, aki az ok ta tást köz vet le nül
se gí tõ te vé keny sé get foly tat, és részt vesz annak fel té te lei
(la bor, mû hely, hard ver, szoft ver stb.) meg te rem té sé ben,
fej lesz té sé ben.

Ügy in té zõ (gaz da sá gi, mû sza ki, igaz ga tá si) el ne ve zé sû
mun ka kör be kell be so rol ni a kö zép is ko lai vég zett sé get
iga zo ló szak ké pe sí tés sel vagy kö zép is ko lai vég zett ség gel
és fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet nem ta nú sí tó – fel sõ fo kú
szak ké pe sí tést iga zo ló – bi zo nyít vánnyal vagy alap fo ko -
zat tal ren del ke zõ, szak mai dön tés elõ ké szí tést vég zõ köz -
al kal ma zot tat.

Ügy vi te li el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so rol ni azt az
ad mi niszt ra tív jel le gû mun kát el lá tó köz al kal ma zot tat, aki
alap fo kú vagy kö zép is ko lai vég zett ség gel és arra épü lõ
szak irá nyú ké pe sí tés sel vagy alap fo ko zat tal ren del ke zik.

Szak mai szol gál ta tó el ne ve zé sû mun ka kör be kell be so -
rol ni azt a köz al kal ma zot tat, aki alap fo kú vagy kö zép is ko -
lai vég zett sé get igény lõ szak ké pe sí tés sel vagy fel sõ fo kú
vég zett sé gi szin tet nem ta nú sí tó fel sõ fo kú szak ké pe sí tést
iga zo ló bi zo nyít vánnyal vagy alap fo ko zat tal és szak irá nyú 
szak kép zett ség gel az ok ta tó-ku ta tó la bo ra tó ri u mok ban
köz vet le nül se gí ti az ok ta tók-ku ta tók mun ká ját, a hall ga -
tók gya kor la ti kép zé sét, ön ál ló an vé gez ku ta tá si rész fel -
ada to kat. E mun ka kör ben fog lal koz ta tott fel sõ fo kú tech ni -
ku si vég zett ség gel ren del ke zõ köz al kal ma zott be so ro lá sát
az „E” fi ze té si osz tály ban elõ írt, fel sõ fo kú vég zett sé gi
szin tet nem ta nú sí tó fel sõ fo kú szak ké pe sí tés ként kell
figye lembe ven ni. A tech ni kus, la bo ráns mun ka kör ben a

be so ro lás szem pont já ból fel sõ fo kú szak ké pe sí tés sel
egyen ér té kû nek kell te kin te ni annak a köz al kal ma zott nak
a ké pe sí té sét, aki ipar i, me zõ gaz da sá gi vagy egyéb tech ni -
ku mok ban szer zett ok le ve let, és leg alább tíz évig szak ké -
pe sí té sé nek meg fe le lõ te rü le ten dol go zott.

C)

Mes ter ta nár el ne ve zé sû mun ka kör be le het át so rol ni azt
a mes ter fo ko zat tal ren del ke zõ ad junk tus ok ta tói mun ka -
kör ben fog lal koz ta tott köz al kal ma zot tat, aki a fel sõ ok ta tá -
si in téz mény ál tal foly ta tott alap kép zés ben, szak mai-el mé -
le ti és gya kor la ti ok ta tás ban vesz részt, és meg fe lel az in -
téz mény fog lal koz ta tá si kö ve tel mény rend sze ré ben elõ írt
sa já tos mes ter ta ná ri kö ve tel mé nyek nek.

A  Kormány
54/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 80.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
já ban, valamint a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló,
1990. évi LXV. tör vény 95.  §-ának c) pont já ban fog lalt
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kker.)
3. szá mú mel lék le te 46. pont já nak elsõ be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[46. Föld ügyi és tér ké pé sze ti igaz ga tá si fel adat kör]
„Az I. be so ro lá si osz tály ban:
egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû föld mé rõ mér nök, föld -

mé rõ és tér in for ma ti kai mér nök, épí tész mér nök, épí tõ mér -
nök, bá nya- és geo tech ni kai mér nök, ag rár mér nök, er dõ -
mér nök, ker tész mér nök, táj épí tész mér nök, tér ké pész
vagy föld ren de zõ mér nök szak kép zett ség; ka to nai fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ben (jog elõd in téz mé nyé ben) tü zér sza -
kon szer zett szak kép zett ség; jo gász szak kép zett ség; fõ is -
ko lai szin tû ál lam igaz ga tá si, in gat lan-nyil ván tar tá si szer -
ve zõ, igaz ság ügyi ügy in té zõ, táj gaz dál ko dá si mér nök és
szo ciá lis igaz ga tá si szak kép zett ség.”
 (2) A Kker. 3. szá mú mel lék le té nek 90. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,90. Mé rés ügyi/hi te le sí té si mû sza ki fel adat kör
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Az I. be so ro lá si osz tály ban:
egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû mû sza ki vagy ter mé szet -

tu do má nyi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett ség; egye -
te mi szin tû gyógy sze rész szak kép zett ség.

A II. be so ro lá si osz tály ban:
a) mé rés ügy te rü le tén: kö zép is ko lai érett sé gi és mé rés -

ügyi hi te le sí tõi vizs ga;
b) ne mes fém-hi te le sí tés, nyil ván tar tás te rü le tén: kö -

zép is ko lai érett sé gi és ék szer szak irány ban szer zett OKJ
sze rin ti be csüs szak ké pe sí tés.”

2.  §

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

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

A Kormány
55/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a mezõgazdasági szövetkezeti, szakszövetkezeti
járadékok, valamint a mezõgazdasági

szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadékának
kiegészítõ emelésérõl, továbbá a társadalombiztosítási 

nyugellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény
végrehajtásáról rendelkezõ

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 
1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban: Tny.)
62.  §-ának (7) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – a me zõ -
gaz da sá gi szö vet ke ze ti, szak szö vet ke ze ti já ra dék ban ré -
sze sü lõk élet hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) 2006. jú li us 1-jé tõl 3500 fo rint tal kell emel ni a me -
zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és
öz ve gyi já ra dé kot, valamint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet -
ke ze ti ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi
és öz ve gyi já ra dé kát (a továb biak ban együtt: já ra dék).

(2) Ha egy sze mély ré szé re egy ide jû leg több jog cí men
fo lyó sí ta nak já ra dé kot, ak kor a já ra dé ko kat kü lön-kü lön
kell 3500 fo rint tal emel ni.

(3) Az e ren de let sze rin ti ki egé szí tõ já ra dék eme lés a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott együtt fo lyó sí tá si összeg -
határon fe lül is jár.

(4) Az e ren de let sze rin ti ki egé szí tõ já ra dék eme lést a já -
ra dé kot fo lyó sí tó Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság, illetve a

Ma gyar Ál lam vas utak Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár -
sa ság Nyug díj Igaz ga tó ság kü lön ha tá ro zat ho za tal nél kül,
hi va tal ból hajt ja vég re.

(5) Az e ren de let sze rin ti ki egé szí tõ já ra dék eme lés fe de -
ze tét és a vég re haj tás költ sé ge it a köz pon ti költ ség ve tés a
Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

2.  §

(1) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997.
évi LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997. 
(X. 6.) Korm. ren de let (a továb biak ban: TnyR.) 23.  §-a a
kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § je -
len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A rok kant sá gi nyug díj össze gé nek meg ál la pí tá sá -
nál a 10/A.  §-ban fog lal ta kat is al kal maz ni kell.”

(2) A TnyR. 28.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül 
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) A bal ese ti rok kant sá gi nyug díj össze gé nek meg ál -
la pí tá sá nál a 10/A.  §-ban fog lal ta kat is al kal maz ni kell.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na -
pon lép hatályba.

(2) A 2.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket a fo lya mat ban
lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

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

A Kormány
56/2006. (III. 14.) Korm.

rendelete

a növényvédelmi közérdekû védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes

szabályairól  szóló 160/2005. (VIII. 16.) Korm.
rendelet módosításáról

A Kor mány a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi
XXXV. tör vény 65.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A nö vény vé del mi köz ér de kû vé de ke zés költ sé gei meg -
ál la pí tá sá nak és igény lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
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160/2005. (VIII. 16.) Korm. ren de let 2.  §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet nek a Tv.
7/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada ta el lá -
tá sá val kap cso la tos költ sé ge it – a Mi nisz té rium elõ ze tes
jó vá ha gyá sa alap ján – az elõ irány zat ból kell biz to sí ta ni. A
Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té zet az el vég zett fel ada -
tok ról és fel hasz nált for rá sok ról a tárgy év de cem ber
31. nap já ig szak mai be szá mo lót és té te les pénz ügyi el -
számolást nyújt be a Mi nisz té ri um nak.”

2.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
10/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a többcélú kistérségi társulásokban részt vevõ
települési önkormányzatok fenntartásában lévõ

sportpályák felújításának támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vé ny (a továb biak ban: Költ ség ve té si
tv.) 5. szá mú mel lék le té nek 25. pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a sport pá lyák fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa
igény lé sé re, fo lyó sí tá sá ra és el szá mo lá sá ra vo nat ko zó an
az aláb bi a kat ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A Költ ség ve té si tv. 5. szá mú mel lék le té nek 25. pont -
já ban fog lalt elõ irány zat a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok -
ban részt vevõ te le pü lé si ön kor mány za tok ál tal fenn tar tott
sport pá lyák fel újí tá sá hoz nyújt tá mo ga tást (a továb biak -
ban: Tá mo ga tás).

(2) A Tá mo ga tás ra a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok
(a továb biak ban: Tár su lás) pá lyáz hat nak.

2.  §

(1) A Tár su lá sok a Tá mo ga tást a Tár su lás ban részt vevõ
te le pü lé si ön kor mány za tok fenn tar tá sá ban lévõ (meg lé võ) 
sport pá lyák fel újí tá sá ra igé nyel he tik.

(2) A Tár su lás a pá lyá za tá ban több sport pá lya fel újí tá -
sá ra is igé nyel het tá mo ga tást. Eb ben az eset ben a Tár su lás -
nak a pá lyá za tá ban rang so rol nia kell a ter ve zett felújítá -
sokat.

3.  §

(1) A pá lyá za ton igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke:
a) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek

jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 3. mel lék le te alap ján a te rü let -
fej lesz tés szem pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis -
tér ség ben lét re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz
szük sé ges összeg 70%-a,

b) a Ren de let 4. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés
szem pont já ból hát rá nyo sabb hely ze tû 47 kis tér ség ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük sé ges összeg
60%-a,

c) az a) és b) pon tok ba nem tar to zó kis tér sé gek ben lét -
re jött Tár su lá sok ese té ben a fel újí tás hoz szük sé ges összeg
50%-a le het.

(2) A Tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ma xi má lis össze ge 8 mil lió fo rint.

4.  §

(1) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán nem ré sze sül nek tá mo -
ga tás ban azon te le pü lé si ön kor mány za ti igé nyek, me lyek a 
Nem ze ti Sport hi va tal 2006. évi pá lyá za tán ked ve zõ el bí rá -
lás ban ré sze sül nek. Ez alól ki vé telt je len t, ha a két pá lyá -
za tot azo nos sport lé te sít mény két el té rõ mû sza ki tar tal mú
fel újí tá sá ra nyújt ja be a Tár su lás.

(2) A Tá mo ga tás ra jo go sult Tár su lá sok kö ré nek,
valamint a Tá mo ga tás össze gé nek meg ha tá ro zá sa az aláb -
bi szem pon tok figye lembe véte lével tör té nik:

a) a Tár su lás ál tal a sport pá lya fel újí tá sá ra és hasz no sí -
tá sá ra ké szí tett terv (a továb biak ban: sport pá lya fel újí tá si
prog ram) meg fele lõen alá tá maszt ja-e a fel újí tás szüksé -
gességét,

b) a Tár su lás ál tal meg va ló sí ta ni ter ve zett fel újí tás a
Nem ze ti Sport hi va tal 2006. évi pá lyá za tán ré sze sül-e tá -
mo ga tás ban.

(3) A Tá mo ga tás szem pont já ból elõny ben ré sze sül nek
azon Tár su lá sok, ame lyek

a) a Ren de let 3. mel lék le te alap ján a te rü let fej lesz tés
szem pont já ból leg hát rá nyo sabb hely ze tû 48 kis tér ség ben
jöt tek lét re,

b) ese té ben a sport pá lya fel újí tá si prog ram ban vál lal tak 
alap ján:

ba) több te le pü lés ki szol gá lá sá ra al kal mas vagy vá lik
al kal mas sá a sport pá lya,

bb) a lé te sít mény több sport ág be fo ga dá sá ra vá lik al -
kal mas sá,

bc) meg va ló sul az aka dály men te sí tés,
bd) meg fe le lõ ek, in do kol tak és szak sze rû ek a ja va solt

mun ká la tok,
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be) a fel újí tás meg va ló sít ha tó, mû sza ki lag meg ala po -
zott,

bf) a költ ség ve tés meg ala po zott, át te kint he tõ, tel je sít -
he tõ.

Pályázati rendszer

5.  §

(1) A Tár su lá sok pá lyá za tu kat a Bel ügy mi nisz té ri um ál -
tal ké szí tett és a Tár su lá sok hoz el jut ta tott pá lyá za ti adat -
lapokon nyújt hat ják be. A pá lyá zat ré szét ké pe zi a Tár su -
lás sport pá lya fel újí tá si prog ram ja.

(2) A pá lyá za ti adat la po kat és a sport pá lya fel újí tá si
prog ra mot – pa pír ala pon egy ere de ti és egy má so la ti pél -
dány ban a Tár su lás kép vi se lõ je ál tal (ki zár va a pos tai
utat), to váb bá elekt ro ni kus úton – a Ma gyar Ál lam kincs tár 
te rü le ti leg ille té kes igaz ga tó sá ga i hoz (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság) 2006. már ci us 17-éig kell el jut tat ni.

(3) A Tár su lás nak a pá lyá zat hoz csa tol nia kell a 3.  §
(1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tá son fe lü li sa ját for rás biz -
to sí tá sá ról  szóló tár su lá si ta ná csi ha tá ro za tot, vagy a sport -
pá lya fel újí tás ban érin tett ön kor mány zat(ok) ese té ben az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 83.  §
(4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti do ku men tu mot (tes tü -
le ti ha tá ro zat vagy pol gár mes ter nyi lat ko za ta).

(4) A Tár su lás nak a (3) be kez dés sze rin ti do ku men tu -
mo(ka)t leg ké sõbb a tá mo ga tá si meg álla po dás alá írá sá val
egy ide jû leg szük sé ges be nyúj ta nia.

(5) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá za ti adat la pot, és
b) a Tár su lás sport pá lya fel újí tá si prog ram ját.
Amennyi ben a fen ti fel té te lek bár me lyi ke nem tel je sül,

úgy az Igaz ga tó ság nem fo gad ja be a pá lyá za tot, és tar tal -
mi el bí rá lá sá ra sem ke rül sor.

(6) Az Igaz ga tó ság két mun ka na pon be lül meg vizs gál ja
a pá lyá zat sza bály sze rû sé gét és – hi á nyos ság ész le lé se
ese tén – a pá lyá zót hi ány pót lás ra szó lít ja fel. Hi ány pót lás -
ra a hi ány pót lá si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott há -
rom mun ka na pon be lül van le he tõ ség. Amennyi ben a pá -
lyá zó a hi ány pót lá si fel hí vás ban fog lal ta kat ha tár idõn be -
lül nem tel je sí ti, az a pá lyá zat nak az el bí rá lás ból való ki zá -
rá sát ered mé nye zi.

(7) A pá lyá za to kat az Igaz ga tó ság a Belügyminiszté -
riumnak elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon leg ké sõbb
2006. már ci us 27-éig meg kül di.

6.  §

(1) A bel ügy mi nisz ter a pá lyá za tok ról a Tár su lás 2.  §
(2) be kez dé se sze rin ti rang so ro lá sa figye lembe véte lével
2006. már ci us 31-éig dönt.

(2) A bel ügy mi nisz ter az igé nyelt nél ala cso nyabb
össze gû Tá mo ga tás meg íté lé sé re is jo go sult. Eb ben az
eset ben a tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té se elõtt a Tár -
su lás sal egyez tet ni szük sé ges.

(3) A tá mo ga tá si dön tést a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap -
ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni.

Támogatási megállapodás megkötése, a támogatás
felhasználása

7.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak – a dön tés alap ját ké -
pe zõ pá lyá zat ban vál lalt – fel té te le it meg ál la po dás ban
(a továb biak ban: tá mo ga tá si meg álla po dás) rög zí ti a bel -
ügy mi nisz ter és a Tár su lás.

(2) A tá mo ga tá si meg álla po dás a bel ügy mi nisz te ri dön -
tést köve tõen leg ké sõbb 2006. áp ri lis 30-ig ke rül meg kö -
tés re, mely nek a Tár su lás hi bá já ból tör té nõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ.

(3) A pá lyá za ti rend szer rel, a Tá mo ga tás fo lyó sí tá sá val,
fel hasz ná lá sá val kap cso la to san e ren de let ben nem sza bá -
lyo zott kér dé sek ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény, valamint az Ámr. ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni.

8.  §

(1) A fel újí tást el vé gez he ti
a) a Tár su lás, vagy
b) azon te le pü lé si ön kor mány zat, amely nek tu laj do ná -

ban és fenn tar tá sá ban mû kö dik a sport pá lya.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a Tár su lás
a sport pá lya fel újí tá sá ra jó vá ha gyott tá mo ga tást – az
Ámr.-ben fog lal tak nak meg fele lõen – tá mo ga tás ér té kû ki -
adás ként adja át az érin tett ön kor mány zat szá má ra.

9.  §

(1) A Tá mo ga tás fe let t a Tár su lás ren del ke zik és fe le lõs
annak jog sze rû fel hasz ná lá sá ért.

(2) A fel újí tás meg va ló sí tá sá nak vég sõ ha tár ide je 2006.
de cem ber 31.

10.  §

(1) A tá mo ga tást ka mat tal nö velt összeg ben vissza kell
fi zet ni a köz pon ti költ ség ve tés be, ha a tá mo ga tást nem a
tá mo ga tá si meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek nek meg -
fele lõen hasz nál ják fel.
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(2) Vissza fi ze té si kö te le zett ség ese tén a Tár su lás a jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ mér té kû ka ma -
tot fi zet a jog ta la nul igény be vett összeg után az igény be -
vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

11.  §

(1) A Tár su lás a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról leg ké sõbb
2006. de cem ber 31-ei for du ló nap pal, a min den ko ri zár -
szám adás ke re té ben és rend je sze rint kö te les el szá mol ni.

(2) A Tár su lás a tá mo ga tás sal meg va ló sí tott cé lok pénz -
ügyi és szak mai tel je sí té sé rõl záró be szá mo lót ké szít,
 melyet 2007. feb ru ár 15-éig be nyújt a Belügyminiszté -
riumnak.

A támogatás folyósítása

12.  §

A Tá mo ga tást a tá mo ga tá si meg ál la po dás ban fog lal tak
sze rint a Bel ügy mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a Ma -
gyar Ál lam kincs tár fo lyó sít ja.

Ellenõrzés

13.  §

(1) A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát jog sza bály ban erre fel -
jo go sí tott szer vek el len õr zik.

(2) A Tár su lás kö te les a Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát el kü -
lö ní tet ten és nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr zés re
fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az ellen õr zés le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni, a kért do ku men -
tu mo kat ren del ke zés re bo csá ta ni, a hely szí ni el len õr zést
le he tõ vé ten ni.

Záró rendelkezés

14.  §

E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba.

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

A belügyminiszter
11/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi

Szabályzatáról

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  szóló 1996. évi XLIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de le tet (a továb biak ban: Sza bály zat) kell al kal -
maz ni a rend õrség, a ha tár õr ség, az Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a to váb bi ak ban: OKF), a me gyei
(te rü le ti) ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó sá gok és a hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok (a továb biak ban: fegy ve res
szer vek) ál lo má nyá ba tar to zó, a fegy ve res szerv nél vagy a
Hszt. 42.  §-ának (2) be kez dé sé ben fel so rolt más szerv nél
szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ak
(a továb biak ban együtt: a hi va tá sos ál lo má nyú) ál tal el kö -
ve tett, a Hszt. 119.  §-a sze rin ti fe gye lem sér té sek, a fe gyel -
mi el já rás ke re té ben el bí rá lan dó sza bály sér té sek és ka to -
nai vét sé gek fe gyel mi jog kör ben tör té nõ el bí rá lá sá ra, to -
váb bá a Hszt. 56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
hi va tá sos szol gá lat ra mél tat lan ná vá lás meg ál la pí tá sá ra.

I. Rész

A FEGYELMI ELJÁRÁS

Fegyelemsértés elévülése

2.  §

(1) Az el évü lést hi va tal ból kell vizs gál ni az el já rás min -
den sza ka szá ban. Ha az el évü lés be kö vet kez te a fe gyel mi
el já rás meg in dí tá sa elõtt két sé get ki zá ró an meg ál la pít ha tó, 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja ezt a tényt, a fe gyel mi el já -
rást meg ala po zó ira ton vagy az irat hoz fû zött fel jegy zés -
ben rög zí ti. Ha a fe gyel mi el já rást el ren del ték, az el évü lés
be kö vet kez tét a fe gyel mi el já rás meg szün te tés rõl  szóló
ha tá ro zat ban kell meg ál la pí ta ni.

(2) A Hszt. 122.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti el évü lé si
idõt at tól a nap tól kell szá mí ta ni, ami kor a fe gyel mi jog -
kört gya kor ló szá má ra a fe gye lem sér tés vagy a sza bály sér -
tés meg ál la pí tá sá ra al kal mas cse lek mény és az az zal meg -
ala po zot tan gya nú sít ha tó sze mély ki lé te is mert té vált.
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Fenyíthetõséget kizáró ok

3.  §

A fe gyel mi el já rást ak kor is el kell ren del ni, és le kell
foly tat ni, ha az el ren de lé se kor, illetve a vizs gá lat köz ben
már meg ál la pít ha tó, hogy a Hszt. 121.  §-a sze rin ti va la -
mely fe nyít he tõ sé get ki zá ró ok áll fenn. A fe nyít he tõ sé get
ki zá ró ok fenn ál lá sát az ér de mi ha tá ro zat ban kell meg ál la -
pí ta ni.

A fegyelmi jogkört gyakorló elöljáró

4.  §

(1) A Hszt. 247.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt
állományille té kes pa rancs no kok a köz vet len irá nyí tá suk
alatt álló szer ve ze ti egy ség va la mennyi hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja, illetve a ki ne ve zé si jog kö rük be tar to zó fe let t a
Hszt.-ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel a tel jes fe gyel mi
jog kört gya ko rol ják.

(2) A rend õrség és a ha tár õr ség fõ igaz ga tói, az OKF fõ -
igaz ga tó-he lyet te si jog ál lá sú ve ze tõi a köz vet len irá nyí tá -
suk alatt álló szer ve ze ti egy sé gek hez tar to zó ál lo mány fe -
let t fe gyel mi jog kört gya ko rol nak, de fõt isz tek és tisz tek
ese té ben szol gá la ti vi szonyt vagy rend fo ko za tot érin tõ fe -
nyí tést nem szab hat nak ki.

(3) A fegy ve res szerv ren del ke zé si ál lo mány ba tar to zó
és a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló Hszt. 42.  §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti más szerv nél vagy rend vé del mi ok -
ta tá si in téz mény nél szol gá la tot tel je sí tõ be ren delt hi va tá -
sos ál lo má nyú ese té ben a fe gyel mi jog kört gya kor ló ve -
zetõ

a) ha a mi nisz ter ki ne ve zé si, illetve mun kál ta tói ha tás -
kö ré be tar to zik, a mi nisz ter,

b) ha az a) és c) pont alá nem tar to zó a Bel ügy mi nisz té -
ri um ban tel je sí ti szol gá la tát vagy ki ne ve zé se sze rint a
mun kál ta tói jog kört a köz igaz ga tá si ál lam tit kár gya ko rol -
ja, a köz igaz ga tá si ál lam tit kár,

c) az ál ta la ve ze tett szerv nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va -
tá sos ál lo má nyú te kin te té ben

ca) a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nál a
szol gá lat ve ze tõ je,

cb) a Rend õr tisz ti Fõ is ko lán a fõ igaz ga tó,
cc) a BM Ok ta tá si Fõ igaz ga tó sá gon a fõ igaz ga tó,
cd) rend vé del mi szak kö zép is ko lá kon és egyéb ok ta tá si

in téz mény ben az in téz mény igaz ga tó ja,
ce) a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nál a fõ -

igaz ga tó,
cf) a BM Táv köz lé si Szol gá lat nál a fõ igaz ga tó,
cg) a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz -

pont nál a fõ igaz ga tó.

(4) A (3) be kez dés alá nem tar to zó más szerv nél vagy
ka to nai ok ta tá si in téz mény nél szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá -

sos ál lo má nyú val szem ben a fe gyel mi jog kört az or szá gos
pa rancs nok gya ko rol ja.

(5) A (3) be kez dés b) és c) pont já ban fel so rolt ve ze tõk
szol gá la ti vi szonyt, to váb bá tisz tek, fõt isz tek ese té ben
rend fo ko za tot érin tõ fe nyí tést nem szab hat nak ki. A fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja e fe nyí té si ne mek in do kolt sá ga
ese tén fe nyí tés ki sza bá sá ra vagy a bel ügy mi nisz ter hez tör -
té nõ elõ ter jesz tésre meg ke re si az or szá gos pa rancs no kot.

(6) A bel ügy mi nisz ter a be ren delt tel szem ben a fe gyel -
mi el já rás le foly ta tá sát ma gá hoz von hat ja, és bár mely fe -
nyí tést ki szab hat.

5.  §

Az or szá gos pa ran csok a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ban ren del ke zik a Hszt. 127/A.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti ren del ke zé si ál lo mány ba tar to zók fe -
let ti fe gyel mi jog kör gya kor lá sá ról. A jog kör gya kor lá sá -
val meg bí zott ve ze tõ az or szá gos pa rancs nok ne vé ben jár
el, azon ban az or szá gos pa rancs nok ki zá ró la gos ha tás kö -
ré be tar to zó fe nyí tést nem szab hat ki.

6.  §

(1) A ve zény lés he lye sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok (mun kál ta tói szerv ve ze tõ je) a ki sza bott fe nyí -
tés rõl, annak jog erõ re emel ke dé sét köve tõen, ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja az ere de ti szol gá la ti hely állományille té -
kes pa rancs no kát.

(2) Ha olyan fe nyí tés ki sza bá sa vá lik szük sé ges sé,
amely a ve zény lés he lye sze rin ti állományille té kes pa -
rancs nok ha tás kö rét meg ha lad ja, a fe nyí tés ki sza bá sá ra
ha tás kör rel ren del ke zõ elöl já ró hoz tör té nõ fel ter jesz tés
elõtt ki kell kér nie az ere de ti szol gá la ti hely állományille -
té kes pa rancs no ká nak vé le mé nyét.

7.  §

(1) A Hszt. 120.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti el já rás
mel lõ zé sé vel tör té nõ fi gyel mez te tés al kal ma zá sá ra az
állományille té kes pa rancs nok az irá nyí tá sa alatt álló szer -
ve zet szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban a leg alább
osz tály ve ze tõi be so ro lá sú ve ze tõt fel ha tal maz hat ja. Az át -
ru há zott jog kör ben el já ró ve ze tõ, ha a fi gyel mez te tés ellen
nem nyúj tot tak be ki fo gást, a fi gyel mez te tés rõl  szóló irat
be mu ta tá sá val a fe gyel mi jog kör gya kor ló ját so ron kí vül
tá jé koz tat ja. Ki fo gás be nyúj tá sa ese tén a ke let ke zett ira to -
kat ha la dék ta la nul fel ter jesz ti a fe gyel mi jog kör gya kor ló -
já hoz.

(2) Az állományille té kes pa rancs nok a szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ban fel ha tal maz hat ja he lyet te se it az ál ta -
luk irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek ál lo má nya te kin te té ben,
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hogy he lyet te és ne vé ben a fe gyel mi el já rás sal kap cso la tos 
jog kört gya ko rol ja. Az át ru há zott jog kör ben el já ró ve ze tõ
leg fel jebb a Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b) pont -
já ban meg ha tá ro zott fe nyí té se ket szab hat ja ki. Nem al kal -
maz ha tó ez a sza bály, ha fe gyel mi el já rás so rán ka to nai
vét sé get kell el bí rál ni.

(3) Az át ru há zott jog kör ben ho zott fe nyí tést az át ru há zó 
nem vizs gál hat ja fe lül, ki vé ve, ha a jog kör gya kor ló ja ha -
tás kö rét meg ha la dó an járt el. A ha tás kört meg ha la dó fe -
nyí tést ér vény te le ní te ni kell. Az át ru há zó az ér vény te len
fe nyí tés ki sza bá sát kö ve tõ 5 na pon be lül az ér vény te le ní -
tés mel lett új fe nyí tés ki sza bá sá ra in téz ked het.

8.  §

(1) A Hszt. 127.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti határidõ-
 meghosszabbításnak ak kor van he lye, ha fo lya mat ban levõ 
fe gyel mi el já rás ban az át té telt meg elõ zõ en a vizs gá lat ha -
tár ide jét a Hszt. 128.  §-ának (3) be kez dé se alap ján már
meg hosszab bí tot ták és a ren del ke zés re álló idõ nem elég
az ér de mi dön tés meg ala po zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí té -
kok be szer zé sé hez.

(2) Nem kell a fe gyel mi el já rást át ten ni, ha a ko ráb bi
szol gá la ti hely sze rint ille té kes pa rancs nok a fe gyel mi el -
já rást a Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–d), illetve
f) pont ja alap ján meg szün te ti.

(3) Ha az or szá gos pa rancs nok vagy a fe gyel mi jog kör -
rel ren del ke zõ kö zös elöl já ró egye di ügy ben a fe gyel mi
jog kört ma gá hoz von ja vagy az alá ren delt sé gé be tar to zó
fe gyel mi jog kör rel ren del ke zõ má sik elöl já rót bíz meg a
fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá val, a jog kör gya kor ló ja a fe -
nyí tés ki sza bá sa elõtt az ügy rõl és az el já rás alá vont sze -
mé lyé rõl ki ké ri az érin tett állományille té kes pa rancs no ká -
nak vé le mé nyét.

(4) Az OKF fõ igaz ga tó ját a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott jog kör nem il le ti meg a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz -
ol tó sá gok ál lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú val
szem ben.

(5) A fe gyel mi jog kör el vo ná sá nak, illetve más fe gyel -
mi jog kör rel ren del ke zõ elöl já ró meg bí zá sá nak ak kor van
he lye, ha a fe gye lem sér tés sú lya, jel le ge, a fe gye lem re
gya ko rolt ha tá sa azt in do kolt tá te szi vagy az ere de ti fe -
gyel mi jog kör meg ha gyá sa ese tén nem biz to sí tott az ügy
tör vényes és el fo gu lat lan ki vizs gá lá sa, így kü lö nö sen, ha

a) az ügy ben a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak fe le lõs -
sé ge is fel vet he tõ,

b) az el já rás alá vont tal vagy az ügy sér tett jé vel hoz zá -
tar to zói vagy a mun ka tár si kap cso la tot meg ha la dó sze mé -
lyes vi szony ban áll,

c) az el já rás alá vont tal vagy annak hoz zá tar to zó já val
bí ró ság vagy más ha tó ság elõtt jog vi tá ja van,

d) az el já rás alá vont kez de mé nye zé sé re vele szem ben
bün te tõ-, sza bály sér té si vagy fe gyel mi el já rás in dult.

(6) A fe gyel mi jog kör el vo ná sát vagy más elöl já ró ra bí -
zá sát az ere de ti fe gyel mi jog kör gya kor ló ja és az el já rás
alá vont is kez de mé nyez he ti.

(7) A fe gyel mi el já rás át té te lé rõl és a fe gyel mi jog kör
el vo ná sá ról, illetve az erre irá nyuló ké re lem el uta sí tá sá ról
in do ko lás nél kü li ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. A ha tá ro -
zat ellen pa nasz nak nincs he lye.

A figyelmeztetés alkalmazása fegyelmi eljárás
mellõzésével

9.  §

(1) Ha a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja fe gyel mi el já rás
mel lõ zé sé vel fi gyel mez te tést al kal maz, azt a cím zett nek
 szóló irat ba kell fog lal ni. A fi gyel mez te tést tar tal ma zó
irat ban meg kell je löl ni a vét kes kö te le zett ség sze gést meg -
va ló sí tó cse lek ményt (tény ál lást) és a meg sze gett kö te le -
zett sé get.

(2) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az el já rás mel lõ zé sé -
vel tör té nõ fi gyel mez te tés al kal ma zá sa elõtt a ter hé re rótt
vét kes kö te le zett ség sze gés sel kap cso lat ban, szó ban meg -
hall gat ja a hi va tá sos ál lo mány út vagy írás ban kér tõle nyi -
lat ko za tot. Nem aka dá lyoz za a fi gyel mez te tés rõl  szóló
dön tés meg ho za ta lát, ha a hi va tá sos ál lo má nyú a szó be li
vagy írás be li nyi lat ko zat té telt neki fel ró ha tó ok ból el mu -
laszt ja.

(3) A Hszt. 120.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ki fo gást a 
fe gyel mi el já rás el ren de lé sé re jo go sult elöl já ró hoz cí mez -
ve írás ban kell be nyúj ta ni. A ki fo gást nem kell meg in do -
kol ni.

Több fegyelemsértés elbírálása

10.  §

(1) Egy el já rás ban kell el bí rál ni a hi va tá sos ál lo má nyú
ál tal el kö ve tett és a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak tu do -
má sá ra ju tott, még el nem bí rált va la mennyi fe gye lem sér -
tést.

(2) Ha a fe gyel mi el já rás el ren de lé sét köve tõen jut a fe -
gyel mi jog kör gya kor ló já nak tu do má sá ra el nem bí rált fe -
gye lem sér tés, a fe gyel mi el já rást az el ren de lõ ha tá ro zat ki -
egé szí té sé vel az el nem bí rált fe gye lem sér tés re is ki kell
ter jesz te ni vagy ha a má sik ügy ben a fe gyel mi el já rást már
el ren del ték, az el já rá so kat egye sí te ni kell.

(3) A ki ter jesz tés, illetve az egye sí tés mel lõz he tõ, ha az
utóbb tu do más ra ju tott fe gye lem sér tés ki vizs gá lá sa a már
el ren delt fe gyel mi el já rás ban fo lyó vizs gá lat ha tár ide jé ben 
– a meg hosszab bí tás le he tõ sé gét is figye lembe véve – nem
biz to sít ha tó vagy a fe gyel mi el já rást fel füg gesz tet ték,
illetve az újabb tu do más ra ju tott ügy ben az el já rás fel füg -
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gesz té se in do kolt, és e miatt az ügyek egy el já rás ban való
el bí rá lá sa a Hszt. 120.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott cé lok ér vé nye sü lé sét aka dá lyoz ná.

(4) Nincs he lye a fe gyel mi el já rás ki ter jesz té sé nek vagy
egye sí té sé nek, ha a még el nem bí rált ügy sza bály sér tés
vagy a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 485/A.  §-a sze rint fe gyel mi el bí rá -
lás ra utalt ka to nai vét ség.

A fegyelmi eljárás

11.  §

(1) Fe gyel mi el já rás el ren de lé sé nek ak kor van he lye, ha
a ren del ke zés re álló ada tok alap ján ala pos ok kal le het kö -
vet kez tet ni arra, hogy a hi va tá sos ál lo má nyú kö te le zett -
ség sze gés nek mi nõ sü lõ cse lek ményt kö ve tett el és annak
el kö ve té sé ben vét kes ség ter he li (fe gye lem sér tés meg ala -
po zott gya nú ja).

(2) Min den elöl já ró nak kö te les sé ge, hogy a tu do má sá ra
ju tott fe gye lem sér tés rõl vagy a fe gye lem sér tés gya nú já ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tas sa a fe gyel mi jog kör gya kor ló ját
és annak in téz ke dé sé ig gon dos kod jon a vét kes kö te le zett -
ség sze gés bi zo nyí té ka i nak meg õr zé sé rõl, a ta núk ada ta i -
nak rög zí té sé rõl, szük ség ese tén a hely szín biz to sí tá sá ról.

(3) Ha kö te le zett ség sze gés re uta ló ada tok a fe gye lem -
sér tés meg ala po zott gya nú já nak meg ál la pí tá sá hoz vagy
ki zá rá sá hoz nem ele gen dõ ek, a fe gyel mi jog kört gya kor ló
elöl já ró nak pa rancs no ki (tény fel tá ró) vizs gá lat tal vagy
más mó don (pl. bel sõ ellen õr zés) kell a meg ala po zott gya -
nút alá tá masz tó vagy ki zá ró kö rül mé nye ket tisz táz ni. A
pa rancs no ki (tény fel tá ró) vizs gá lat nem irá nyul hat a fe -
gyel mi el já rás meg ke rü lé sé re, a fe gye lem sér tés sel gya nú -
sít ha tó hi va tá sos ál lo má nyú jo ga i nak csor bí tá sá ra.

(4) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a fe gye lem sér tés meg -
ala po zott gya nú já nak meg ál la pí tá sát köve tõen ha la dék ta -
la nul, de leg fel jebb 15 na pon be lül kö te les in téz ked ni a fe -
gyel mi el já rás el ren de lé sé re (át té te lé re), a vizs gá ló ki je lö -
lé sé re vagy az el já rás mel lõ zé sé vel fi gyel mez te tés al kal -
ma zá sá ra. A ha tár idõ el mu lasz tá sa nem aka dá lya a fe gye -
lem sér tés el évü lé si idõn be lü li el bí rá lá sá nak, de a mu lasz -
tó fe le lõs sé gét meg kell vizs gál ni.

(5) A fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges tár gyi
és sze mé lyi fel té te lek rõl, valamint költ sé gek biz to sí tá sá ról 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja gon dos ko dik.

(6) A fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro zat nak 
a Hszt. 128.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon
fe lül tar tal maz nia kell az el já rás alá vont ki ok ta tá sát a kép -
vi se lõ igény be vé te lé re, és az el já rás ira ta i nak meg is me ré -
sé re vo nat ko zó, a bi zo nyí tás sal és a vizs gá ló sze mé lyé vel
kap cso la tos ész re vé te le zé si és in dít vá nyo zá si jo gá ra.

12.  §

Ha a fo lya mat ban levõ fe gyel mi el já rás ban vizs gált cse -
lek mény egy ben ka to nai vét sé get is meg va ló sít és azt a Be. 
485/A.  §-ának (1) be kez dé se alap ján fe gyel mi el já rás ra
utal ták, a fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
mó do sí ta ni kell. A mó do sí tott ha tá ro zat ban ren del kez ni
kell ar ról, hogy a fe gyel mi el já rás tár gyá vá tett cse lek mény 
vizs gá la ta a továb biak ban a ka to nai vét ség  miatt foly ta tó -
dik, és tá jé koz tat ni kell az el já rás alá von tat a meg vál to zott 
el já rá si és jog or vos la ti sza bá lyok ról.

13.  §

(1) A fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az el já rás alá von ti meg hall -
ga tás ról  szóló ér te sí tés sel egy ide jû leg az el já rás alá vont -
nak kéz be sí te ni kell. A kéz be sí tés kor a Hszt. 7.  §-ának
(3) be kez dé sé re fi gye lem mel kell el jár ni.

(2) A fe gyel mi vizs gá lat meg hosszab bí tá sá ról [Hszt.
128.  § (3) be kez dés] a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az el -
ren de lõ ha tá ro zat ra fel je gye zés sel vagy kü lön íven in do -
ko lás nél kü li ha tá ro zat ban ren del ke zik. A vizs gá lat ha tár -
ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról a vizs gá ló az el já rás alá
von tat és kép vi se lõ jét írás ban ér te sí ti.

14.  §

(1) Fe gyel mi vizs gá lat le foly ta tá sá val a fe gyel mi jog -
kört gya kor ló irá nyí tá sa alatt álló fe gyel mi ügyek in té zé sé -
re lét re ho zott szer ve ze ti egy ség (fe gyel mi szerv) mun ka -
tár sát vagy ilyen mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mélyt
kell meg bíz ni. Ilyen szer ve ze ti egy ség vagy mun ka társ
hiá nyában a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az alá ren delt jei
kö zül – a Hszt. 129.  §-ának (1) be kez dé se figye lembe véte -
lével – meg fe le lõ jogi és szak mai is me re tek kel ren del ke zõ, 
arra al kal mas hi va tá sos ál lo mány út bíz meg a vizs gá lat tal.
Nem le het vizs gá ló, aki az el já rás alá vont szol gá la ti elöl -
já ró ja vagy alá ren delt je, to váb bá aki az ügy ben ér de kelt
vagy egyéb ok ból el fo gu lat lan sá ga nem vár ha tó.

(2) Ha az (1) be kez dés alap ján arra al kal mas sze mély
nincs a fe gyel mi jog kört gya kor ló elöl já ró alá ren delt sé gé -
ben, a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az elöl já ró pa rancs nok -
tól kéri vizs gá ló ki je lö lé sét.

(3) A vizs gá ló sze mé lyé vel kap cso la tos, a Hszt.
129.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti össze fér he tet len sé gi
okot a vizs gá lat tal meg bí zott kö te les ha la dék ta la nul be je -
len te ni a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak. A vizs gá ló sze -
mé lyé vel kap cso la tos össze fér he tet len ség meg ál la pí tá sát
az el já rás alá vont vagy kép vi se lõ je is kér he ti. Az össze fér -
he tet len ség rõl, illetve az új vizs gá ló ki je lö lé sé rõl a fe gyel -
mi jog kör gya kor ló ja há rom na pon be lül ha tá ro zat ban
dönt. A dön tés ellen pa nasz nak nincs he lye.
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(4) Az össze fér he tet len ség el bí rá lá sá ig, illetve az új
vizs gá ló sze mé lyé nek ki je lö lé sé ig a vizs gá ló el já rá si cse -
lek ményt ha laszt ha tat lan eset ben és csak a fe gyel mi jog -
kör gya kor ló já nak elõ ze tes jó vá ha gyá sá val vé gez het.

(5) Ha a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má -
nyá ban az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek hi á -
nyá ban vagy össze fér he tet len ség  miatt nincs meg fe le lõ
sze mély vagy az ügy bo nyo lult sá ga, ter je del me azt szük sé -
ges sé te szi, a pa rancs nok kez de mé nye zé sé re a te rü le ti leg
ille té kes ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó vagy má sik hi va tá -
sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság pa rancs no ka je lö li ki sa ját
ál lo má nyá ból a vizs gá ló sze mé lyét.

15.  §

(1) Az el já rás alá vont meg ha tal ma zá sa alap ján a fe gyel -
mi el já rás ban kép vi se lõ ként el jár hat az ügy véd (jogi kép -
vi se lõ), a Hszt. 130.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel a szol gá lat tel je sí tés he lye sze rin ti szerv
ál lo má nyá ba tar to zó sze mély, to váb bá az ér dek kép vi se le ti
szerv kép vi se le té ben el já ró sze mély (a továb biak ban: a
kép vi se lõ).

(2) A kép vi se lõ az el já rás ban ak kor ve het részt, ha az er -
rõl  szóló meg ha tal ma zást az el já rás alá vont vagy a kép vi -
se lõ je írás ban be csa tol ta. A vizs gá ló fel ter jesz té sé re a fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja a kép vi se lõ rész vé te lét el uta sít -
ja, ha a kép vi se lõ a Hszt. 130.  §-ának (2) be kez dé se alap -
ján nem lát hat ja el a kép vi se le tet.

(3) Ha az el já rás alá vont kép vi se le té vel a szerv ál lo má -
nyá ba tar to zó sze mélyt bíz meg, a kép vi se lõt az ezzel kap -
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sa ide jé re a szol gá lat alól men -
te sí te ni kell.

(4) Ha a fe gyel mi el já rást a Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a)–d), illetve f) pont ja alap ján meg szün te tik, az er rõl 
 szóló ha tá ro zat ban fel kell hív ni az el já rás alá vont fi gyel -
mét a kép vi se let tel kap cso la tos költ sé gek vissza té rí té sé -
nek le he tõ sé gé re.

(5) Az el já rás alá vont jogi kép vi se let tel kap cso la tos
költ sé ge it csak ak kor le het meg té rí te ni, ha azt szám lá val
iga zol ja. Ügy vé di mun ka dí ja ként leg fel jebb a bí ró sá gi el -
já rás ban meg ál la pít ha tó ügy vé di költ sé gek rõl  szóló
32/2003. (VIII. 22.) IM ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott össze get le het el szá mol ni.

16.  §

(1) A fe gyel mi el já rás fel füg gesz té sét a fe gyel mi jog kör
gya kor ló ja ha tá ro zat ban ren de li el, mely ben annak in do kát 
és jog cí mét meg kell je löl ni. Az el já rás fel füg gesz té sé nek
tar ta ma alatt az ügy ben bi zo nyí tás ra irá nyuló el já rá si cse -
lek ményt vé gez ni nem le het.

(2) Az el já rás foly ta tá sát a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja
in do ko lás nél kü li ha tá ro zat ban ren de li el.

(3) Az el já rás alá von tat és kép vi se lõ jét az el já rás fel -
füg gesz té sé rõl és a foly ta tá sá ról ha la dék ta la nul írás ban ér -
te sí te ni kell.

17.  §

(1) A szol gá la ti be osz tás ból (a továb biak ban: be osz tás -
ból) tör té nõ fel füg gesz tés rõl a vizs gá ló ja vas la tá ra a
fegyel mi jog kör gya kor ló ja ren del ke zik ak kor is, ha nem õ
az el já rás alá vont állományille té kes pa rancs no ka.

(2) A fe gye lem sér tés sú lyá ra te kin tet tel a be osz tás ból
fel füg gesz tés nek ak kor van he lye, ha a ki ala kult jog -
gyakorlat alap ján elõ re lát ha tó lag az ügy ben a fe gyel mi fe -
le lõs ség meg ál la pí tá sa ese tén rend fo ko za tot, szol gá la ti be -
osz tást vagy szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí tés ki sza bá sa
vár ha tó.

(3) A fe gye lem sér tés jel le gé re te kin tet tel a be osz tás ból
fel füg gesz tés nek ak kor van he lye,

a) ha az el já rás alá vont be osz tás ban ha gyá sa aka dá -
lyoz hat ja a bi zo nyí té kok be szer zé sét, a tény ál lás felderí -
tését,

b) ha az el já rás alá vont be osz tás ban ha gyá sa a cse lek -
mény jel le gé re vagy az el já rás alá vont sze mé lyé re te kin -
tet tel hát rá nyo san be fo lyá sol ná a sze mé lyi ál lo mány mun -
ka vég zé sét, a fe gye lem fenn tar tá sát.

(4) Amennyi ben az el já rás alá von tat be osz tá sá ból fel -
füg gesz tet ték, és a fe gyel mi el já rást a Hszt. 131.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja alap ján – az ugyan azon cse lek mény
 miatt in dult bün te tõ el já rás ra te kin tet tel – fel füg gesz tet ték,
a be osz tás ból tör tént fel füg gesz tés a Hszt. 132.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti meg hosszab bí tá sá ról a fe gyel mi
jog kör gya kor ló ja ren del ke zik.

(5) A be osz tás ból tör tént fel füg gesz tés in do kolt sá gát az
ügy vizs gá ló ja fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri, s ha az
in do kolt tá vált, ja vas la tot tesz a meg szün te tés re a fe gyel mi 
jog kör gya kor ló já nak. Ha a be osz tás ból tör té nõ fel füg -
gesz tés in do kai meg szûn tek, de az ere de ti szol gá la ti be -
osz tás el lá tá sá tól to vább ra is in do kolt az el já rás alá von tat
tá vol tar ta ni, a fel füg gesz tés meg szün te té sé vel egy ide jû -
leg, a Hszt. 132.  §-ának (4) be kez dé se alap ján – ere de ti be -
so ro lá sa és il let mé nye meg ha gyá sa mel lett – ve zény lés sel
az állományille té kes pa rancs nok irá nyí tá sa alá tar to zó
szerv nél, en nek hi á nyá ban a fegy ve res szerv más szer ve -
ze ti egy sé gé nél levõ má sik – a be so ro lá si osz tá lyá nak és
be so ro lá si ka te gó ri á já nak meg fe le lõ, ha erre nincs le he tõ -
ség, ala cso nyabb – szol gá la ti be osz tás ban fog lal koz tat ha -
tó az el já rás be fe je zé sé ig.

(6) A be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz tés rõl, annak meg -
hosszab bí tá sá ról vagy meg szün te té sé rõl, illetve a tá vol lé ti
díj vissza tar tá sa mér té ké nek meg vál toz ta tá sá ról kü lön ha -
tá ro zat ban kell ren del kez ni. A Hszt. 132.  §-ának (5) be -
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kez dé se sze rin ti fel füg gesz tés rõl az ér de mi ha tá ro zat ban
kell ren del kez ni. A ha tá ro za tot in téz ke dés re ha la dék ta la -
nul meg kell kül de ni a fel füg gesz tett hi va tá sos ál lo má nyú
szol gá la ti elöl já ró já nak, az ille té kes sze mély ügyi szerv -
nek, a ren del ke zõ ré szét a pénz ügyi szerv nek is.

(7) A Hszt. 132.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti pa nasz el -
uta sí tá sa ellen to váb bi kü lön jog or vos lat nak nincs he lye.
Az ér de mi ha tá ro zat el le ni jog or vos lat so rán azon ban a be -
osz tás ból fel füg gesz tés el ren de lé sé nek vagy a fel füg gesz -
tés fenn tar tá sá nak jog sze rû sé gét az el já rás alá vont vi tat -
hat ja. Nincs he lye pa nasz nak, ha fel füg gesz té sé re vagy
annak fenn tar tá sá ra a Hszt. 132.  §-ának (5) be kez dé se
alap ján ke rült sor.

(8) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság hi va tá sos
állo mányába tar to zó be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz té se
ese tén a Hszt. 132.  §-a sze rin ti elöl já ró pa rancs nok a pol -
gár mes ter.

18.  §

(1) A vizs gá ló az el já rás alá von tat és kép vi se lõ jét, a ta -
nút, a szak ér tõt, a ter ve zett el já rá si cse lek mény he lyé rõl és
ide jé rõl írás ban ér te sí ti. Az írás be li ér te sí tés, illetve meg -
ke re sés tel je sít he tõ elekt ro ni kus le vél ben is. Tel je sí tett nek 
azon ban csak ak kor te kint he tõ, ha a vé te lét a cím zett je
– vagy a cím zet tel való köz lé sét annak szol gá la ti elöljá -
rója – elekt ro ni kus úton vissza iga zol ja.

(2) Az ér te sí tés szó be li köz lé sé re csak ak kor van le he tõ -
ség, ha az írás be li ér te sí tés kéz be sí té se az el já rá si cse lek -
mény ter ve zett idõ pont ja elõtt – a Hszt. 133.  §-ának (1) be -
kez dé sé re fi gye lem mel – már nem biz to sít ha tó és az ér te sí -
tett a szó be li ér te sí tést el fo gad ta. A szó be li ér te sí tés sel
egy ide jû leg az írás be li ér te sí tést is kéz be sí te ni kell. A szó -
be li ér te sí tés rõl fel jegy zést kell ké szí te ni, me lyet az ér te sí -
tet tel az el já rá si cse lek mény meg kez dé se elõtt alá kell írat -
ni vagy annak el fo ga dá sá ról a meg hall ga tá si jegy zõ könyv -
ben kell nyi lat koz tat ni. En nek hi á nyá ban a szó be li ér te sí -
tést ha tály ta lan nak kell te kin te ni és új ha tár nap ki tû zé sé re
kell in téz ked ni.

(3) Az el já rás alá von tat az ér te sí té sé ben tá jé koz tat ni
kell ar ról, hogy az ügy ér de mé re vo nat ko zó nyi lat ko zat té -
telt meg ta gad hat ja, illetve vé de ke zé sét a meg hall ga tá sá ra
ki tû zött idõ pon tig írás ban is elõ ter jeszt he ti. Az el já rás alá
vont ké ré sé re a vizs gá ló – mél tá nyol ha tó ok ból – az írás -
be li vé de ke zés elõ ter jesz tésére biz to sí tott ha tár idõt leg fel -
jebb 8 nap pal meg hosszab bít hat ja.

(4) Hi va tá sos ál lo má nyú ér te sí té sét a szol gá la ti út be tar -
tá sá val kell tel je sí te ni. Ha erre az idõ rö vid sé ge  miatt nincs 
le he tõ ség, a meg hall ga tá sá nak ter ve zett idõ pont já ról az ér -
te sí tett szol gá la ti elöl já ró ját az ér te sí tés sel egy ide jû leg tá -
jé koz tat ni kell.

(5) Nem fegy ve res szerv, illetve a nem a bel ügy mi nisz -
ter irá nyí tá sa alatt álló szerv ál lo má nyá ba tar to zó ta nút a

ter ve zett meg hall ga tá sa ér de ké ben a vizs gá ló sze mé lye sen 
meg ke re si. A ta nút tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy mi lyen
ügy ben és mi kor kí ván ják meg hall gat ni, valamint ar ról,
hogy a fe gyel mi ügy ben nem kö te les ta nú val lo mást ten ni.
A ta nú nak fel kell aján la ni, hogy ta nú val lo má sa fel vé te lé -
re – vá lasz tá sa sze rint – lak he lyén vagy a fegy ve res szerv
hi va ta li he lyi sé gé ben is sor ke rül het. A tanú nyi lat ko za tá -
nak meg fele lõen az írás be li ér te sí tést ré szé re kéz be sí te ni
kell.

(6) Az el já rás alá vont és a tanú (sér tett) írá sos vagy
jegy zõ könyv be vett ké rel me vagy egyet ér tõ nyi lat ko za ta
ese tén a Hszt. 133.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott idõ pont nál ha ma rabb is meg tart ha tó a meg hall ga tá sa
(foly ta tó la gos meg hall ga tá sa), illetve a szem be sí tés.

19.  §

(1) A vizs gá lat meg kez dé se kor irat jegy zé ket kell fel fek -
tet ni, ame lyet az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig fo lya ma to san 
ve zet ni kell. Ha a tár gyi bi zo nyí ték anya gá nál vagy mé re -
té nél fog va az ira tok hoz nem csa tol ha tó, ak kor azt sor -
szám mal kell el lát ni és az irat jegy zé ken fel kell tün tet ni.

(2) A fe gyel mi el já rás so rán el vég zett el já rá si cse lek mé -
nyek rõl a jegy zõ köny vet vagy je len tést egy pél dány ban
kell el ké szí te ni. Ha ar ról má so lat ki adá sa szük sé ges, azt a
vizs gá ló hi te le sí ti.

(3) A fe gyel mi el já rás le foly ta tá sá hoz a bel ügyi szer vek
ve ze tõi és mun ka tár sai kö te le sek a szük sé ges in for má ci ó -
kat meg ad ni, ira to kat – az ál lam- és szol gá la ti ti tok ra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint – át ad ni, a kért vizs gá la to kat el -
vé gez ni.

(4) Ha a bi zo nyí tás hoz más ha tó ság nál vagy bí ró ság nál
ke let ke zett ira tok be szer zé se szük sé ges, az er rõl  szóló
meg ke re sés ben a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak meg kell
je löl nie az el já rás alá vont sze mélyt, a kért irat vagy bi zo -
nyí ték össze füg gé sét a fe gyel mi el já rás tény ál lá sá val,
illetve a vét kes ség meg ál la pí tá sá val.

20.  §

(1) A fe gyel mi el já rás alá von tat a meg hall ga tá sa elõtt
is mé tel ten ki kell ok tat ni a jo ga i ra és rö vi den össze kell
fog lal ni a ter hé re rótt kö te le zett ség sze gést.

(2) Az el já rás alá von tat tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy
a) nem kö te les az ügy ér de mé re nyi lat ko za tot ten ni,

azon ban a nyi lat ko zat meg ta ga dá sá val le mond a vé de ke -
zés e mód já ról és az ügyet a ren del ke zés re álló egyéb bi zo -
nyí té kok alap ján fog ják el bí rál ni,

b) nyi lat ko za tát írás ban is meg te he ti,
c) nem kö te les olyan nyi lat ko za tot ten ni, amellyel ön -

ma gát vagy hoz zá tar to zó ját bûn cse lek mény, sza bály sér tés 
vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel vá dol ná,
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d) aki a fe gyel mi el já rás so rán mást bûn cse lek mény,
sza bály sér tés vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel ha mi san
vá dol vagy ko holt bi zo nyí té kot szol gál tat, ha mis vád bûn -
cse lek mé nyét kö ve ti el.

(3) Ha az el já rás alá vont a meg hall ga tá son sza bály sze rû 
ér te sí tés el le né re nem je len t meg és írá sos vé de ke zé sét
sem ter jesz tet te elõ vagy nem kí vánt az ügy ér de mé re nyi -
lat koz ni, a vizs gá ló írás ban, illetve a jegy zõ könyv ben tá jé -
koz tat ja, hogy az ügyét a vé de ke zé se elõ ter jesz tése hi á -
nyá ban a ren del ke zés re álló ada tok alap ján fog ják elbí -
rálni.

(4) A ta nút meg hall ga tá sa elõtt tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy

a) mi lyen ügy ben kí ván ják meg hall gat ni,
b) nem ter he li ta nú zá si kö te le zett ség,
c) nem kö te les olyan nyi lat ko za tot ten ni, amellyel ön -

ma gát vagy hoz zá tar to zó ját bûn cse lek mény, sza bály sér tés 
vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel vá dol ná,

d) aki a fe gyel mi el já rás so rán mást bûn cse lek mény,
sza bály sér tés vagy fe gye lem sér tés el kö ve té sé vel ha mi san
vá dol vagy ko holt bi zo nyí té kot szol gál tat, ha mis vád bûn -
cse lek mé nyét kö ve ti el,

e) a fe gyel mi ügy ben el kö ve tett ha mis ta nú zást a tör -
vény bün tet ni ren de li,

f) kér he ti a sze mé lyes ada tai zár tan ke ze lé sét.

(5) A ta nú tól csak olyan sze mé lyes adat köz lé se kér he -
tõ, amely a sze mé lye azo no sí tá sá hoz, illetve el ér he tõ sé gé -
hez fel tét len szük sé ges.

(6) A Sza bály zat al kal ma zá sá ban hoz zá tar to zó: az
egye nes ág be li ro kon és en nek há zas tár sa, az örök be fo ga -
dó és ne ve lõ szü lõ, az örök be fo ga dott és a ne velt gyer mek,
a test vér, a há zas társ, az élet társ és a je gyes, a há zas társ
egye nes ág be li ro ko na és test vé re, a test vér há zas tár sa.

(7) Ha a tanú ada ta i nak zár tan ke ze lé sét kér te, a – ne vén
kí vü li – sze mé lyes ada ta it a fe gyel mi ira tok hoz csa tolt zárt
bo rí ték ban kell ke zel ni és az el já rás jog erõs be fe je zé se kor
meg kell sem mi sí te ni. A zár tan ke zelt ada to kat csak az
ügy ben el já ró vizs gá ló, fe gyel mi jog kör gya kor ló ja, a pa -
naszt el bí rá ló elöl já ró és ki vizs gá lá sá ban részt ve võ sze -
mély, valamint jog vi ta ese tén a bí ró ság jo go sult meg is -
mer ni.

(8) Az el já rás alá vont és a tanú meg hall ga tá sá ról ké -
szült jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell

a) az el já ró szerv és az ügy szám meg je lö lé sét,
b) a meg hall ga tás tár gyát (ki nek, mi lyen ügy ben tör té -

nõ meg hall ga tá sa),
c) a meg hall ga tás he lyét, dá tu mát, kez de té nek és be fe -

je zé sé nek idõ pont ját,
d) a jegy zõ könyv fel vé te lé nek mód ját, ha az nem írás -

ban tör tént,
e) a meg hall ga tá son je len le võ sze mé lyek ne vét és az

el já rás be li jog ál lá sát,
f) az el já rás alá vont ada ta it [szü le té si évét és he lyét,

any ja le ány ko ri ne vét, rend fo ko za tát (be so ro lá sát), mun -
ka kö rét, szol gá la ti be osz tá sát, lak cí mét],

g) a tanú ada ta it (ne vét, szü le té si évét és he lyét, any ja
le ány ko ri ne vét, lak cí mét, tar tóz ko dá si he lyét – ha a szerv

ál lo má nyá ba tar to zik lak cím he lyett a mun ka kö rét, szol gá -
la ti be osz tá sát),

h) a tanú nyi lat ko za tát ada ta i nak zár tan ke ze lé sé rõl,
i) a meg hall ga tott tá jé koz ta tá sát a vizs gá lat tár gyá ról,
j) a meg hall ga tott el já rá si jo ga i ra és kö te le zett sé ge i re

tör té nõ tá jé koz ta tá sát,
k) a meg hall ga tott nyi lat ko za tát a j) pont sze rin ti tá jé -

koz ta tás tu do má sul vé te lé rõl,
l) a tanú nyi lat ko za tát az el já rás tár gyá hoz, illetve az el -

já rás alá vont hoz való vi szo nyá ról (az ügy jo ga it, kö te le -
zett sé ge it érin ti-e, az el já rás alá vont tal alá-fö lé ren delt sé gi
vi szony ban, ro ko ni kap cso lat ban áll-e, illetve van-e kö zöt -
tük el szá mo lá si vi szony, vi tás ügy, szo ro sabb ba rá ti vagy
ha ra gos kap cso lat),

m) az el já rás alá vont nyi lat ko za tát ar ról, hogy tesz-e
nyi lat ko za tot, ha nem tesz, vé de ke zé sét írás ban kí ván ja-e
elõ ter jesz te ni,

n) a meg hall ga tott ér de mi nyi lat ko za tát,
o) a meg hall ga tott nyi lat ko za tát ar ról, hogy a jegy zõ -

könyv a nyi lat ko za tát he lye sen tar tal maz za,
p) zá ra dé kot és a je len le võk alá írá sa it.

(9) A jegy zõ könyv bõl ki kell tûn nie, hogy a vizs gá ló
mely kér dé sé re a meg hall ga tott mi lyen vá laszt adott,
illetve mely nyi lat ko za tát adta sa ját el ha tá ro zá sá ból. A
jegy zõ köny vet a meg hall ga tott min den írott ol dal al ján,
illetve a jo ga i ról, kö te le zett sé ge i rõl ka pott tá jé koz ta tás ra
vo nat ko zó nyi lat ko za ta után alá ír ja. Ha az alá írást meg ta -
gad ja, azt a jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell.

(10) A meg hall ga tott nyi lat ko za tát egyes szám elsõ sze -
mély ben, le he tõ ség sze rint szö veg hû en, a lé nye ge sebb ré -
sze ket szó sze rint kell le je gyez ni. Az érin tett elõ ze tes hoz -
zá já ru lá sá val a nyi lat ko zat vi deo- vagy hang fel vé tel lel is
rög zít he tõ, de a meg hall ga tás nak ez eset ben is meg kell fe -
lel nie a (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott tar tal mi kö ve tel -
mé nyek nek. A ki zá ró lag vi deo- vagy hang fel vé tel lel rög -
zí tett nyi lat ko za tot le kell je gyez ni, és ab ban utal ni kell
arra, hogy a fel vé tel mi lyen mó don tör tént. A vi deo- vagy
hang fel vé telt az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig meg kell
 õrizni.

(11) Foly ta tó la gos meg hall ga tás nál nem kell meg is mé -
tel ni a (8) be kez dés f)–l) pont já ban meg ha tá ro zot tak írás ba 
fog la lá sát, de utal ni kell arra, hogy jo ga it és kö te le zett sé -
ge it a ko ráb bi ki ok ta tás nak meg fele lõen gya ko rol hat ja,
illetve kö te les gya ko rol ni.

(12) Ha a tanú és az el já rás alá vont nyi lat ko za ta kö zött
olyan lé nye ges el lent mon dás van, amely az ügy ér de mi el -
bí rá lá sát be fo lyá sol hat ja, meg kell kí sé rel ni az el lent mon -
dást szem be sí tés sel fel ol da ni. Nincs he lye szem be sí tés -
nek, ha a tanú vagy az el já rás alá vont a szem be sí tést nem
vál lal ja. Szem be sí tés kor a vizs gá ló ál tal fel tett kér dé sek re
adott vá la szo kat szó sze rint kell le je gyez ni és a nyi lat ko za -
to kat kü lön-kü lön alá írat ni.

21.  §

(1) Szem lét kell tar ta ni, ha a vizs gá ló meg íté lé se sze rint
a bi zo nyí tás szem pont já ból fon tos in for má ci ók be szer zé se 
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csak va la mely hely szín vagy tárgy (szem le tárgy) meg te -
kin té sé vel biz to sít ha tó.

(2) Hely szí ni szem lét kell tar ta ni, ha az el kö ve tés hely -
szí nén a fe gye lem sér tõ ma ga tar tás sal össze füg gés be hoz -
ha tó nyo mok, anya gok, anyag ma rad vá nyok, egyéb tár gyi
bi zo nyí té kok lel he tõk fel vagy fel le lé sük va ló szí nû sít he tõ.

(3) Szem lé rõl, hely szí ni szem lé rõl a kö rül mé nyek
figye lembe véte lével jegy zõ köny vet vagy je len tést kell ké -
szí te ni. A je len tés nek tar tal maz nia kell min den olyan lé -
nye ges in for má ci ót, ame lyet az el já rá si cse lek mé nyen rög -
zí tet tek, meg ál la pí tot tak, és nyi lat koz tak, az zal, hogy a je -
len le võk nyi lat ko za tát egyes szám har ma dik sze mély ben,
azok lé nye gé nek össze fog la lá sá val kell le je gyez ni és a je -
len tést csak a vizs gá ló írja alá.

(4) A szem le és a hely szí ni szem le fo lya ma tát a jegy zõ -
könyv, illetve je len tés ké szí té se mel lett, le he tõ ség sze rint
fény kép vagy vi deo fel vé tel lel is rög zí te ni kell, me lyet a
jegy zõ könyv höz vagy je len tés hez mel lé kel ve kell az ira -
tok hoz csa tol ni. Nyom, anyag ma rad vány rög zí té sét és le -
írá sát a kri mi na lisz ti ka sza bá lyai sze rint úgy kell el vé gez -
ni, hogy annak hi te les sé ge utóbb ne le gyen vi tat ha tó.

(5) Szem lét és hely szí ni szem lét leg alább két, le he tõ ség
sze rint a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja irá nyí tá sa alatt álló
szerv ál lo má nyá ba tar to zó, az ügy ben nem érin tett sze -
mély (el já rá si tanú) je len lé té ben kell fo ga na to sí ta ni. Az el -
já rá si cse lek mé nyen az el já rás alá vont és kép vi se lõ je is je -
len le het. Annak idõ pont já ról a vizs gá ló ér te sí ti az érin tet -
te ket. Az ér te sí tet tek tá vol ma ra dá sa az el já rá si cse lek mény 
vég re haj tá sát nem aka dá lyoz za. A je len lé võ el já rás alá
vont és kép vi se lõ je egyet ér té se ese tén az el já rá si tanú be -
vo ná sa mel lõz he tõ.

(6) Egyéb el já rá si cse lek mé nyek rõl (pl. fel vi lá go sí tás
ké rés rõl) a vizs gá ló fel jegy zést ké szít.

(7) Az el já rá si cse lek ményt, ha azon a vizs gá lón kí vül
más rész vé te le is szük sé ges vagy más is jo go sult a rész vé -
tel re, az érin tett et tõl el té rõ ké ré sé nek tel je sí té sét ki vé ve,
csak hi va ta li mun ka idõ ben le het el vé gez ni, illetve hi va ta li
mun ka idõ alat ti idõ pont ra ki tûz ni.

22.  §

(1) A vizs gá ló ja vas la tá ra a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja
szak ér tõt ren del ki, ha a vét kes kö te le zett ség sze gés meg ál -
la pí tá sá hoz va la mely je len tõs tény vagy kö rül mény te kin -
te té ben kü lön le ges szak ér te lem re van szük ség. Szak ér tõ -
ként el sõ sor ban igaz ság ügyi szak ér tõt kell ki ren del ni.

(2) A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl és a szak vé le mény be ér ke -
zé sé rõl, illetve a szak ér tõ meg hall ga tá sá ról ér te sí te ni kell
az el já rás alá von tat és kép vi se lõ jét.

23.  §

(1) Az el já rás alá vont és kép vi se lõ je ré szé re – elõ ze tes
egyez te tés alap ján – hi va ta li mun ka idõ ben biz to sí ta ni kell, 

hogy a fe gyel mi el já rás ira ta i ba be te kint se nek. A be te kin -
tés meg tör tén té rõl fel jegy zést kell ké szí te ni.

(2) A fe gyel mi el já rás ira ta i ról az ál lam- és szol gá la ti ti -
tok ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – a zár tan ke zelt
ada tok ki vé te lé vel – az el já rás alá vont vagy a kép vi se lõ je
ré szé re, ké rel mük re egy pél dány ban má so la tot kell ki ad ni.
A má so lat, ha a fel té te lek biz to sí tot tak és az el já rás alá
vont vagy kép vi se lõ je ezt el fo gad ja, elekt ro ni kus úton
(elekt ro ni kus adat hor do zón vagy e-ma il-ben) is át ad ha tó.

(3) A má so la ton a ki adás elõtt a ké rel me zõn kí vü li sze -
mély sze mé lyes ada ta it – ide nem szá mít va a ne vét és az
egyéb ként köz ér de kû nek mi nõ sü lõ ada ta it – ol vas ha tat -
lan ná kell ten ni.

24.  §

(1) A vizs gá ló, ha a vizs gá lat ra nyit va álló ha tár idõ el -
telt vagy a fe gye lem sér tés el bí rá lá sá hoz szük sé ges bi zo -
nyí té ko kat már be sze rez te, a vizs gá la tot le zár ja és ki tû zi az 
irat is mer te tés idõ pont ját. Er rõl a Hszt. 133.  §-ának (1) be -
kez dé se figye lembe véte lével ér te sí ti az el já rás alá von tat
és kép vi se lõ jét. Nem aka dá lya az össze fog la ló je len tés el -
ké szí té sé nek és az ira tok fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak
tör té nõ át adá sá nak, ha az el já rás alá vont, illetve kép vi se -
lõ je az irat is mer te té sen nem je len t meg.

(2) Ha a vizs gá ló az el já rás alá vont meg hall ga tá sa elõtt
a szük sé ges bi zo nyí té ko kat be sze rez te, az irat is mer te tés az 
el já rás alá vont meg hall ga tá sát köve tõen köz vet le nül is
meg tart ha tó, fel té ve, hogy er rõl a kö rül mény rõl a meg hall -
ga tás ról  szóló ér te sí tés ben elõ ze tesen tá jé koz tat ták az el já -
rás alá von tat és kép vi se lõ jét.

(3) Az irat is mer te tés rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni,
mely ben meg kell je löl ni az el já ró szer vet, ügy szá mot, az
ügy tár gyát az el já rás alá vont meg ne ve zé sé vel, a jegy zõ -
könyv fel vé te lé nek idõ pont ját, hely szí nét, a je len le võk ne -
vét és el já rás be li jog ál lá sát, az is mer te tés re fel aján lott fe -
gyel mi ira tok ter je del mét (lap szá mát), az el já rás alá vont
és kép vi se lõ je ál tal ta nul má nyo zott ira to kat lap sor szám
sze rint meg je löl ve, az el já rás alá vont és kép vi se lõ je nyi -
lat ko za tát, in dít vá nyát, a vizs gá ló in do kolt dön té sét az elõ -
ter jesz tett bi zo nyí tá si in dít vány ról.

(4) Ha az irat is mer te té sen elõ ter jesz tett bi zo nyí tá si in -
dít vány nak a vizs gá ló helyt ad, a bi zo nyí tás ki egé szí té sét
öt mun ka na pon be lül el kell vé gez ni és ezt köve tõen újabb
irat is mer te tést kell tar ta ni. To váb bi bi zo nyí tás ki egé szí tés -
nek nincs he lye.

25.  §

A vizs gá ló az irat is mer te tést köve tõen (össze fog la ló) je -
len tést ké szít. A je len tés ben meg kell je löl ni az el já rás ra
okot adó kö te le zett ség sze gést, a vizs gá lat alap ján meg ál la -
pí tott tény ál lást, annak bi zo nyí té ka it, az el já rás alá vont ál -
tal meg va ló sí tott tény le ges kö te le zett ség sze gést, annak
jogi alap ját, az el já rás alá vont vé de ke zé sét, a fe le lõs ség re
vo nás so rán figye lembe ven ni ja va solt kö rül mé nye ket és a
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vizs gá ló ja vas la tát az ér de mi el bí rá lás ra vagy az el já rás
meg szün te té sé re.

26.  §

(1) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a fe gyel mi ira tok kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na pon be lül sze mé lyes meg hall -
ga tást tûz ki vagy az el já rást meg szün te ti. A sze mé lyes
meg hall ga tás ide jét a Hszt. 133.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ér te sí té si ha tár idõ be tar tá sá val kell ki tûz ni.

(2) A sze mé lyes meg hall ga tás ról  szóló ér te sí tés sel egy -
ide jû leg az el já rás alá vont nak meg kell kül de ni – fel té ve,
hogy az nem tar tal maz ál lam vagy szol gá la ti tit kot – a vizs -
gá ló ér de mi dön tés re vo nat ko zó ja vas la tát nem tar tal ma zó
össze fog la ló je len tést is. Ha az össze fog la ló je len tés ál lam
vagy szol gá la ti tit kot tar tal maz, az el já rás alá von tat és
kép vi se lõ jét az ér te sí tés ben kell tá jé koz tat ni, hogy a je len -
tést hol és mi kor te kint he tik meg.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tás ról  szóló ér te sí tés ben tá jé -
koz tat ni kell, hogy a ki tû zött idõ pon tig az el já rás alá vont a 
vé de ke zé sét írás ban is elõ ter jeszt he ti a fe gyel mi jog kör
gya kor ló já nál.

(4) A sze mé lyes meg hall ga tás ról jegy zõ köny vet kell
fel ven ni. Ha pe dig az el já rás alá vont azon nem je len t meg, 
e tény rõl fel jegy zést kell ké szí te ni, mely ben rög zí te ni kell
a tá vol ma ra dás is mert okát és azt, hogy az el já rás alá vont
elõ ter jesz tett-e írás be li vé de ke zést.

(5) A fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a sze mé lyes meg hall -
ga tás be fe je zé se kor köz li az el já rás alá vont tal, hogy az el -
já rást meg szün te ti, pót el já rás ra utal ja vagy fe nyí tés ki sza -
bá sá ra in téz ke dik.

Póteljárás

27.  §

(1) Ha a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja az ira tok át ta nul -
má nyo zá sa so rán, illetve az el já rás alá vont és kép vi se lõ je
sze mé lyes meg hall ga tá son tett nyi lat ko za ta alap ján úgy
íté li meg, hogy a vizs gá lat a tény ál lást, illetve a fe gyel mi
fe le lõs ség meg ál la pí tá sa szem pont já ból fon tos kö rül mé -
nye ket az ér de mi el bí rá lás hoz szük sé ges mér ték ben nem
de rí tet te fel, vagy az ügy el bí rá lá sa szem pont já ból lé nye -
ges, de or vo sol ha tó el já rá si hiba tör tént, pót el já rást ren del
el. Az er rõl  szóló ha tá ro zat ban meg kell je löl ni azo kat az
el já rá si cse lek mé nye ket, ame lye ket el kell vé gez ni.

(2) A pót el já rás be fe je zé sét köve tõen ki egé szí tõ irat -
ismertetést kell tar ta ni és ki egé szí tõ je len tést ké szí te ni. Az
újabb sze mé lyes meg hall ga tás tár gyá ban a 26.  § sze rint
kell el jár ni.

(3) A fe gyel mi el já rás ban pót el já rás csak egy szer ren -
del he tõ el.

Egyszerûsített eljárás

28.  §

(1) Ha a ren del ke zés re álló bi zo nyí té kok alap ján az egy -
sze rû sí tett el já rás fel té te lei fenn áll nak és a fe gye lem sér tést 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja egy sze rû sí tett el já rás ke re té -
ben kí ván ja el bí rál ni, a fe gyel mi el já rást el ren de lõ ha tá ro -
zat ban – a vizs gá ló ki je lö lé se he lyett – er rõl az el já rás alá
von tat tá jé koz tat ni kell. Egy ben fel kell hív ni az el já rás alá
vont fi gyel mét arra, hogy amennyi ben a ter hé re rótt fe gye -
lem sér tés el kö ve té sét vi tat ja, ar ról írás ban vagy a sze mé -
lyes meg hall ga tá sa kor szó ban nyi lat koz zon.

(2) Az egy sze rû sí tett el já rás ban a sze mé lyes meg hall ga -
tás idõ pont ját a Hszt. 133.  §-ának (1) be kez dé se figye -
lembe véte lével kell ki tûz ni. Ha az el já rás alá vont sze mé -
lyes meg hall ga tá son való rész vé te lé ben ön hi bá ján kí vül
aka dá lyoz tat va van és vé de ke zé sét írás ban sem kö zöl te, az 
el já rást a Hszt. 131.  §-ának (1) be kez dé se alap ján fel kell
füg gesz te ni.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tás ról jegy zõ köny vet kell
fel ven ni, mely bõl vi lá go san ki kell de rül nie, hogy az el já -
rás alá vont a ter hé re rótt fe gye lem sér tés te kin te té ben,
illetve az egy sze rû sí tett el já rás al kal ma zá sá ról mi lyen nyi -
lat ko za tot tett.

(4) Ha az el já rás alá vont a fe le lõs sé gét nem is me ri el,
vagy az egy sze rû sí tett el já rás al kal ma zá sát nem fo gad ja el, 
a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja ki egé szí tõ ha tá ro zat ban in -
téz ke dik a vizs gá lat le foly ta tá sá ról és a vizs gá ló sze mé lyé -
nek ki je lö lé sé rõl.

29.  §

(1) A sze mé lyes meg hall ga tást kö ve tõ, ha pe dig az el já -
rás alá vont és a kép vi se lõ je elõ ze tesen be je len tet te, hogy a 
sze mé lyes meg hall ga tá son nem kí ván meg je len ni, az er rõl
 szóló nyi lat ko zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott öt na pon be lül
kell az ér de mi ha tá ro za tot meg hoz ni és ki ad má nyoz ni.

(2) Fe nyí tést ki szab ni csak a fe gyel mi el já rás tár gyá vá
tett cse lek ménnyel el kö ve tett és két sé get ki zá ró an bi zo -
nyí tott té nye ken ala pu ló vét kes kö te le zett ség sze gés  miatt,
a fe gye lem sér tés tár gyi sú lyá nak, a vét kes ség fo ká nak,
valamint az eny hí tõ és sú lyo sí tó kö rül mé nyek nek együt tes 
ér té ke lé se alap ján le het.

(3) Ál ta lá ban eny hí tõ kö rül mény ként kell ér té kel ni, ha
az el já rás alá vont szol gá lat el lá tá sa és/vagy szol gá lat alat ti 
ma ga tar tá sa a fe nyí tés ki sza bá sát meg elõ zõ há rom éven
be lül ki fo gás ta lan volt, ha a ter hé re rótt vét kes kö te le zett -
ség sze gés kö rül mé nye it ön ként és tel jes kö rû en fel tár ta,
 felelõsségét el is mer te.

(4) Ál ta lá ban sú lyo sí tó kö rül mény ként kell ér té kel ni, ha 
az el já rás alá vont szol gá lat el lá tá sa és/vagy szol gá lat alat ti 
ma ga tar tá sa a fe nyí tés ki sza bá sát meg elõ zõ há rom éven
be lül ki fo gá sol ha tó volt, ha más fe nyí tés ha tá lya alatt áll,
ha a cse lek mé nyé vel az õt fog lal koz ta tó szerv nek vagy
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má sok nak kárt oko zott, ki vé ve, ha azt a fe nyí tés kiszabá -
sáig meg té rí tet te.

30.  §

(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat nak va la -
mennyi, az el já rás alá vont ter hé re rótt cse lek mény rõl ren -
del kez ni kell.

(2) Ha egy el já rás ban több el já rás alá vont fe gyel mi fe -
le lõs sé gé rõl kell dön te ni, min den el já rás alá vont tal szem -
ben kü lön-kü lön ér de mi ha tá ro za tot kell hoz ni. Az érin tett
ré szé re csak a reá vo nat ko zó ha tá ro za tot kell kö zöl ni.

(3) A Hszt. 138.  §-a alap ján fel ter jesz tett és ja va solt fe -
nyí tés ki sza bá sá ra jo go sult elöl já ró, amennyi ben nem ért
egyet a ja va solt fe nyí tés al kal ma zá sá val, vagy az el já rás
meg ala po zott sá gát, illetve tör vényességét ag gá lyos nak
tart ja, a fe nyí tés ki sza bá sát el uta sít ja és az ira to kat más fe -
nyí tés ki sza bá sá ra, vagy el já rás meg szün te té sé re irá nyuló
ja vas la tá val ha la dék ta la nul vissza kül di a fe gyel mi jog kör
gya kor ló já nak.

31.  §

A Hszt. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján az
el já rás meg szün te té sé re ak kor ke rül het sor, ha az er rõl ren -
del ke zõ ál lo mány pa rancs ban a szol gá la ti vi szony meg -
szün te té sé re meg je lölt nap el telt.

Az érdemi határozat közlése

32.  §

(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro za tot annak
kel té tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül, a fe gyel mi jog kör
gya kor ló ja vagy meg bí zá sa alap ján a fe gyel mi szerv ve ze -
tõ je vagy az el já rás alá vont leg alább osz tály ve ze tõ be osz -
tá sú szol gá la ti elöl já ró ja hir de ti ki. A ki hir de té sen az el já -
rás alá von ton, a kép vi se lõ jén kí vül je len le het a fe gyel mi
szerv ve ze tõ je (mun ka tár sa) és az el já rás alá vont szol gá la -
ti elöl já ró ja is. A ki hir de tést köve tõen az el já rás alá vont
ré szé re a ha tá ro zat egy pél dá nyát át kell adni (kéz be sí tés).
A kéz be sí tés meg tör tén tét a ha tá ro zat irat tá ri pél dá nyá ra rá 
kell ve zet ni, és az át ve võ vel alá kell írat ni.

(2) Amennyi ben az el já rás alá vont a fe gyel mi ha tá ro zat
át vé te lét a ki hir de tés kor meg ta gad ja, er rõl jegy zõ köny vet
kell fel ven ni, és azt az ira tok hoz kell csa tol ni.

(3) Ha az el já rás alá vont tá vol lé te  miatt a ha tá ro zat elõt -
te tör té nõ ki hir de té sé re nem ke rül het sor, azt pos tai úton
tér ti ve vénnyel kell ré szé re meg kül de ni (kéz be sí tés). Ha a
kül de mény át vé tel nél kül ér ke zik vissza, a kéz be sí tést a
lak cím, illetve a tar tóz ko dá si hely pon to sí tá sát köve tõen
újra meg kell kí sé rel ni, és annak ered mény te len sé ge ese tén 
a ha tá ro za tot kéz be sí tett nek kell te kin te ni. Az er rõl  szóló

fel jegy zést, valamint a tér ti ve vényt és a bo rí té kot a fe gyel -
mi ira tok hoz kell csa tol ni.

(4) A fe gye le mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro za tot azon
a na pon kell kö zölt nek te kin te ni, ami kor azt az el já rás alá
vont nak ki hir det ték és át vet te vagy az át vé te lét meg ta gad -
ta, és ar ról jegy zõ könyv ké szült, vagy a kül de mény át vé te -
lé rõl  szóló tér ti ve vény vissza ér ke zett és a pos tai kéz be sí tés 
ered mény te len sé gét fel jegy zés ben meg ál la pí tot ták.

(5) Ha az el já rás alá vont a pos tai kül de mény át vé te lé -
ben aka dá lyoz tat va volt vagy a pos tai kéz be sí tés ered -
mény te len sé ge nem ró ha tó a ter hé re, az aka dály el há rul ta,
illetve a ha tá ro zat ered mény te len kéz be sí té sé rõl való tu do -
más szer zést kö ve tõ 8 na pon be lül tett be je len té se alap ján a 
ha tá ro za tot a ré szé re új ból kéz be sí te ni kell és a fe nyí tés
vég re haj tá sá ra tett in téz ke dé se ket vissza kell von ni.

A panasz elbírálása

33.  §

(1) Az el já rás alá vont az ér de mi ha tá ro zat tal szem be ni
pa na szát az elöl já ró pa rancs nok hoz cí mez ve írás ban vagy
szó ban a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nál ter jeszt he ti elõ. A
szó ban elõ adott pa naszt írás ba kell fog lal ni, amely nek az
írás ba fog la lá sá ról a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja gon dos -
ko dik. A pa naszt az el já rás alá vont nem kö te les in do kol ni.

(2) Ha az írá sos pa naszt nem a fe gyel mi jog kör gya kor -
ló já hoz nyúj tot ták be, a pa naszt kéz hez kapó elöl já ró (ve -
ze tõ) kö te les ha la dék ta la nul to váb bí ta ni a fe gyel mi jog kör
gya kor ló já hoz.

(3) Az ér de mi ha tá ro zat ellen be nyúj tott pa naszt a fe -
gyel mi jog kör gya kor ló ja meg vizs gál ja, és ha az az ügy
 érdemét, illetve a ren del ke zés tar tal mát nem érin tõ hiba
(el írás, szá mí tá si hiba, hi bás jog sza bá lyi hi vat ko zás stb.)
ki ja ví tá sá ra irá nyul, a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ra in téz ke dik. A
ki ja ví tó ha tá ro zat köz lé sé vel az ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dik.

(4) Ha a pa nasz a ha tá ro zat meg ala po zott sá gát vagy jog -
sze rû sé gét, illetve a fe nyí tés mér té két vi tat ja vagy ha in do -
ko lást nem tar tal maz, to váb bá ha a ha tá ro zat ki ja ví tá sá nak
nem adott helyt, a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a pa naszt, a
fe gyel mi el já rás ira ta it egy pél dány ban, a pa nasz ban fog -
lal tak kal kap cso la tos ál lás pont ját, az el já rás alá vont ról ké -
szí tett pa rancs no ki jel lem zést, rend fo ko za tot, be osz tást,
valamint szol gá la ti vi szonyt érin tõ fe nyí tés ki sza bá sa ese -
tén a sze mé lyi anya gát 3 na pon be lül fel ter jesz ti a pa nasz
el bí rá lá sá ra jo go sult elöl já ró hoz. Az or szá gos pa rancs no -
kok ál tal ho zott ér de mi ha tá ro zat el le ni pa nasz ese tén az
ira to kat a bel ügy mi nisz ter hez cí mez ve a BM Hu mán po li ti -
kai Fõ cso port fõ nök ség nek kell meg kül de ni.

(5) A pa nasz el bí rá lá sá ban nem ve het részt, aki az el sõ -
fo kú ha tá ro zat meg ho za ta lá ban, illetve az azt meg elõ zõ
vizs gá lat ban részt vett, to váb bá aki vagy aki nek a hoz zá -
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tar to zó ja az ügy ben el já rás alá vont ként, ta nú ként vagy
szak ér tõ ként vett részt.

(6) A fe lül vizs gá lat so rán le foly ta tott bi zo nyí tás ki egé -
szí tés nem irá nyul hat az el já rás meg is mét lé sé re. Az ügy -
ben már meg hall ga tott ta nút, szak ér tõt, illetve az el já rás
alá von tat csak ak kor le het is mé tel ten meg hall gat ni, ha az -
zal az ügy re vo nat ko zó lé nye ges új adat, bi zo nyí ték sze -
rez he tõ be, vagy meg hall ga tá suk az el já rá si sza bá lyok lé -
nye ges meg sér té sé vel tör tént. Az egyes el já rá si cse lek mé -
nyek re a 20–24.  § ren del ke zé sei az irány adók.

(7) Ha a fe lül vizs gá lat so rán az elöl já ró meg ál la pít ja,
hogy a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a ha tás kö rét meg ha la dó 
fe nyí tést sza bott ki, a Hszt. 9.  §-ában meg ha tá ro zott sem -
mis sé gi sza bá lyok ra hi vat koz va új ha tá ro zat ho za ta lá ra az
ira to kat vissza kül di a fe gyel mi jog kör gya kor ló já nak.

(8) A bi zo nyí tás ki egé szí tés so rán ke let ke zett ira tok egy 
pél dá nyát a fe gyel mi el já rás fel ter jesz tett ira ta i hoz csa tol -
ni kell.

(9) A pa nasz el bí rá lá sá ról  szóló ér de mi ha tá ro za tot és a
fel ter jesz tett ira to kat a pa nasz el bí rá ló ja meg kül di az el sõ -
fo kú ha tá ro za tot hozó elöl já ró nak (ve ze tõ nek), aki in téz -
ke dik a ha tá ro zat pa na szos ré szé re tör té nõ köz lé sé rõl,
illetve a kép vi se lõ jé nek tör té nõ meg kül dé sé rõl.

A fenyítés végrehajtása

34.  §

(1) A fe gyel mi ügy ben ho zott ér de mi ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét a ha tá ro zat irat tá ri pél dá nyá ra a fe gyel mi jog -
kör gya kor ló ja, vagy meg bí zá sá ból a vizs gá ló fel jegy zi. A
fe nyí tés vég re haj tá sá ra az állományille té kes pa rancs nok
in téz ke dik.

(2) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–i) pont já ban
meg ha tá ro zott fe nyí té sek vég re haj tá sá ra a fe nyí tés jog erõ -
re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ál lo mány pa rancs -
ban, be ren del tek ese té ben sze mé lyi ha tá ro zat ban (in téz ke -
dés) kell ren del kez ni.

(3) Fe nyí tés vég re haj tá sá ra ki adott ál lo mány pa rancs
(ha tá ro zat) ellen be nyúj tott szol gá la ti pa nasz ban a jog erõ -
re emel ke dett fe gyel mi ha tá ro zat ren del ke zé sei nem vi tat -
ha tók.

(4) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–f) pont já ban
meg ha tá ro zott fe nyí té sek vég re haj tá sá nak tar ta ma alatt ki -
sza bott újabb, azo nos tar tal mú fe nyí tés sel a már meg ál la -
pí tott ala cso nyabb fi ze té si fo ko zat ban, illetve rend fo ko -
zat ban el töl tött idõ vagy a rend fo ko za ti vá ra ko zá si idõ az
újabb fe nyí tés tar ta má val meg hosszab bo dik.

(5) Az eggyel ala cso nyabb rend fo ko zat ba vissza ve tés
fe nyí tés idõ tar ta ma az ere de ti rend fo ko zat vá ra ko zá si ide -
jé be nem szá mít be.

(6) Nem al kal maz ha tó a Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja sze rin ti fe nyí tés, ha az zal a hi va tá sos ál lo má -
nyú a Hszt. 100.  §-ának (2) be kez dé se alap ján ala cso nyabb 
be so ro lá si osz tály ba tar to zó rend fo ko za ti állomány -
csoportba ke rül ne.

(7) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti
ala cso nyabb szol gá la ti be osz tás ba he lye zés fe nyí tés jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen a hi va tá sos ál lo mány út a be -
osz tá sá ból fel kell men te ni és a Hszt. 2.  §-ának s) pont ja
figye lembe véte lével a fegy ve res szerv állományille té kes
pa rancs nok alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze ti egy sé gé -
nél, en nek hi á nyá ban más szer ve ze ti egy sé gé nél a be so ro -
lá si osz tá lyán be lü li, kép zett sé gé nek és rend fo ko za tá nak
meg fe le lõ ala cso nyabb szol gá la ti be osz tás ba kell át he -
lyez ni. Az ere de ti vagy an nál ma ga sabb be osz tás ba is mé -
tel ten csak ak kor ne vez he tõ ki, ha a fe nyí tés vég re haj tá sá -
nak meg kez dé sé tõl szá mí tott leg alább egy év el telt.

Mentesítés

35.  §

(1) A Hszt. 148.  §-ának (2) be kez dé se alap ján – a szol -
gá la ti elöl já ró ja vas la tá ra – át la gon fe lü li tel je sít mény re és
pél da mu ta tó ma ga tar tás ra te kin tet tel az el sõ fo kú ha tá ro za -
tot hozó fe gyel mi jog kört gya kor ló elöl já ró, illetve ki -
emel ke dõ helyt ál lás vagy hõ si es ma ga tar tás el is me ré sé ül
az or szá gos pa ran csok vagy ja vas la tá ra a mi nisz ter men te -
sít he ti a hi va tá sos ál lo mány út a fe nyí tés ha tá lya alól.

(2) A Hszt. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–g) pont já ban
meg ha tá ro zott fe nyí tést ak kor is vég re kell haj ta ni, ha
annak le töl té se elõtt men te sí tet ték a fe nyí tés ha tá lya alól.
Az or szá gos pa rancs nok vagy ja vas la tá ra a mi nisz ter rend -
kí vü li hely zet ben ta nú sí tott ki emel ke dõ helyt ál lás vagy
hõ si es ma ga tar tás el is me ré sé ül a fe nyí tés to váb bi vég re -
haj tá sa alól is men te sít he ti a hi va tá sos ál lo mány út.

(3) Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má nyá ba
tar to zó hi va tá sos ál lo má nyú men te sí té sé re, a mi nisz ter és
az or szá gos pa rancs nok csak ak kor jo go sult, ha a fe nyí tést
a mi nisz ter, illetve az or szá gos pa rancs nok szab ta ki.

Szabálysértés elbírálása fegyelmi jogkörben

36.  §

(1) Szol gá la ti he lyen vagy szol gá lat tal össze füg gés ben
el kö ve tett sza bály sér tést a fe gyel mi jog kör gya kor ló ja a
sza bály sér té si ha tó ság át té te le vagy hoz zá cím zett fel je -
len tés, illetve egyéb mó don való tu do más szer zés alap ján
fe gyel mi el já rás ke re té ben bí rál ja el.

(2) Ha a sza bály sér tés rõl nem a sza bály sér té si ha tó ság
át té te le alap ján sze rez tu do mást és az ügy ben a fe gyel mi
jog kö ré be nem tar to zó sze mély fe le lõs sé ge is fel vet he tõ, a
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fe gyel mi el já rás el ren de lé se és fel füg gesz té se mel lett, a
ren del ke zés re álló ira to kat meg kül di az ille té kes sza bály -
sér té si ha tó ság nak. Az el já rást csak a sza bály sér té si ha tó -
ság fe le lõs sé gi ará nyok te kin te té ben ho zott jog erõs ha tá ro -
za tá nak kéz hez vé te lét köve tõen le het foly tat ni. Ha a sza -
bály sér té si ha tó ság az el já rás alá vont fe le lõs sé gét nem lát -
ja meg ál la pít ha tó nak, a fe gyel mi el já rást meg kell szün -
tetni.

(3) Sza bály sér tés el bí rá lá sá nál el sõ sor ban pénz bír ság
fe nyí tést kell ki szab ni. A pénz bír ság mér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa kor a he lyi sza bály sér té si ha tó ság ha son ló cse lek -
mé nyek re irány adó gya kor la tát kell ala pul ven ni. Et tõl
eny hébb fe nyí tést ki szab ni csak ak kor le het, ha azt a sza -
bály sér tés cse kély sú lya vagy egyéb, a sza bály sér tés sel
össze füg gõ mél tá nyol ha tó kö rül mény in do kol ja. Sú lyo -
sab bat pe dig ak kor, ha a sza bály sér tõ ma ga tar tás egy ben
olyan szol gá la ti kö te le zett ség sze gés nek is mi nõ sül, amely
a sú lyo sabb fe nyí tés ki sza bá sát in do kol ja vagy a 29.  §-ban
meg ha tá ro zot tak te szik szük sé ges sé.

(4) El kob zás vagy más in téz ke dés kez de mé nye zé sé rõl
az ér de mi ha tá ro zat ban kell ren del kez ni. Ugyan csak az ér -
de mi ha tá ro zat ban kell ren del kez ni a köz le ke dé si bün te tõ -
pont rend szer al kal ma zá sá ról is.

(5) A fe nyí tett nek a fe nyí tés jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül be nyúj tott írás be li ké rel mé re az
állományille té kes pa rancs nok kü lön ha tá ro zat ban en ge dé -
lyez he ti a pénz bír ság leg fel jebb hat havi rész let ben tör té nõ 
be fi ze té sét vagy a be fi ze tés leg fel jebb há rom hó nap pal
tör té nõ el ha lasz tá sát. A ké re lem el bí rá lá sá ról  szóló ha tá ro -
zat ellen pa nasz elõ ter jesz tésének nincs he lye.

(6) Pénz bír sá got az állományille té kes pa rancs nok irá -
nyí tá sa alatt álló szerv be vé te li szám la szá má ra kell be fi -
zet ni. A szerv pénz ügyi ve ze tõ jét a jog erõs ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré szé nek, illetve a rész let fi ze tést vagy ha lasz tott
be fi ze tést en ge dé lye zõ ha tá ro za tá nak meg kül dé sé vel kell
tá jé koz tat ni, aki in téz ke dik a kö ve te lés nyil ván tar tás ba vé -
te lé rõl.

(7) A szerv pénz ügyi ve ze tõ je, ha a kö te le zett a be fi ze -
tést a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül vagy az en ge dé lye zett ha lasz tás ha tár nap já ig nem tel je -
sí tet te, er rõl ér te sí ti az állományille té kes pa rancs no kot, aki 
el ren de li a meg nem fi ze tett pénz bír ság le vo ná sát a hi va tá -
sos ál lo má nyú il let mé nyé bõl. Meg kell von ni a rész let fi ze -
tést at tól, aki a be fi ze té si kö te le zett sé gé nek a rész let ese dé -
kes sé gé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem tesz ele get.

Katonai vétség fegyelmi eljárásban történõ elbírálása

37.  §

(1) Ha a fe gyel mi el já rás tár gyá vá tett cse lek mény al kal -
mas ka to nai vét ség meg ál la pí tá sá ra is, az el ren delt fe gyel -
mi el já rást fel kell füg gesz te ni, amíg a ka to nai ügyész nem
dönt ar ról, hogy a Be. 485/A.  §-a alap ján az ira to kat fe -

gyel mi el já rás ra meg kül di vagy a nyo mo zás foly ta tá sá ra
in téz ke dik.

(2) Amennyi ben a ka to nai ügyész a fel je len tést el uta sít -
ja vagy a nyo mo zást meg szün te ti és az ügyet a ka to nai vét -
ség fe gyel mi ha tás kör ben tör té nõ el bí rá lá sa cél já ból az
ille té kes pa rancs nok nak meg kül di, a már ugyan azon ügy -
ben el ren delt fe gyel mi el já rást el ren de lõ ha tá ro za tot mó -
do sí ta ni kell. A mó do sí tó ha tá ro zat ban meg kell je löl ni az
annak alap já ul szol gá ló ka to nai ügyé szi ha tá ro za tot, a ka -
to nai vét ség meg ne ve zé sét és mi nõ sí té sét, valamint azt a
tényt, hogy to váb bi ak ban – a tény ál lás vál to zat la nul ha -
gyá sa mel lett – a fe gyel mi el já rás a Hszt. 119.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti fe gye lem sér tés he lyett ka to nai vét -
ség  miatt fo lyik.

(3) A fe gyel mi el já rást a Hszt. és a Sza bály zat fe gyel mi
el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint kell le foly tat ni,
azon ban a vizs gá lat so rán a ka to nai vét ség Btk.-ban meg -
ha tá ro zott tör vényi tény ál lá sá nak meg va ló sí tá sát kell bi -
zo nyí ta ni. Ha fe gyel mi ha tás kör be uta lás a nyo mo zás
meg szün te té sé vel tör tént, a nyo mo zás so rán le foly ta tott
bi zo nyí tá si cse lek mé nye ket nem kell meg is mé tel ni.

(4) A ka to nai vét ség  miatti pénz bír ság ki sza bá sa kor a
te rü le ti leg ille té kes me gyei bí ró sá gok ka to nai ta ná csá nál
ki ala kult gya kor la tot kell ala pul ven ni. A pénz bír ság be fi -
ze té sé re, a be fi ze tés ha lasz tá sá ra, illetve a rész let fi ze tés re
a 36.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóság parancsnokával
és helyettesével szembeni fegyelmi eljárás

eltérõ szabályai

38.  §

(1) Ha a kép vi se lõ-tes tü let (ille té kes bi zott sá ga) a pa -
rancs nok, illetve a pol gár mes ter a pa ran csok-he lyet tes vo -
nat ko zá sá ban fe gyel mi el já rás ra okot adó kö rül ményt ál la -
pít meg, a ren del ke zés re álló ira to kat vé le mé nye zés re
meg kül di a szak mai fel ügye le tet el lá tó ka taszt ró fa vé del mi 
igaz ga tó nak (fõ igaz ga tó nak).

(2) A ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó),
amennyi ben a ren del ke zés re álló ira tok alap ján a fe gye -
lem sér tés meg ala po zott gya nú ja te kin te té ben nem le het
egy ér tel mû en ál lást fog lal ni,

a) az ira to kat vissza kül di, meg je löl ve azo kat a kö rül -
mé nye ket, ame lyek tisz tá zá sá hoz to váb bi ada tok be szer -
zé se, vizs gá lat le foly ta tá sa szük sé ges, vagy

b) fel ügye le ti ha tás kö ré ben vizs gá la tot tart, ada tok, ira -
tok be szer zé sé re in téz ke dik.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti fel ügye le ti vizs gá lat ra,
illetve ki egé szí tõ adat gyûj tés re a 11.  § (3) be kez dé sé nek
ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(4) A ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) vé le mé -
nyé ben meg je lö li a fe gye lem sér tés meg ala po zott gya nú já -
ra vo nat ko zó tény ál lást, az azt alá tá masz tó ada tok kal, a
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meg sze gett kö te le zett sé get és a kö te le zett ség sze gés jogi
alap ja it, valamint a vizs gá lat so rán, illetve az el bí rá lás nál
figye lembe ven ni ja va solt egyéb kö rül mé nye ket. A vé le -
mény nem tar tal maz hat a fe le lõs ség re vo nás mód já ra és
mér té ké re vo nat ko zó ja vas la tot.

(5) A ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) a vé le -
mé nyét – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – a meg ke re sés be ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül 
meg kül di a pol gár mes ter nek.

39.  §

(1) Ha a ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) fel -
ügye le ti, illetve jog sza bály ban meg ál la pí tott egyéb in téz -
ke dé si jog kö ré ben el jár va ész le li, illetve tu do má sá ra jut,
hogy a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság pa rancs no ká -
nak vagy a he lyet te sé nek te vé keny sé ge vagy mu lasz tá sa
al kal mas fe gye lem sér tés meg ala po zott gya nú já nak meg ál -
la pí tá sá ra, az azt meg ala po zó ira tok meg kül dé sé vel együtt
írás ban kez de mé nye zi az érin tet tel szem be ni fe gyel mi el -
já rás meg in dí tá sát.

(2) Fe gyel mi el já rást kez de mé nyez ni csak ak kor le het,
ha a fe gyel mi el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges ada tok,
ira tok már ren del ke zés re áll nak és azok fe gye lem sér tés
meg ala po zott gya nú ját kel lõ kép pen alá tá maszt ják.

(3) Az igaz ga tó (fõ igaz ga tó) a fe gyel mi el já rás kez de -
mé nye zé sé rõl  szóló irat ban meg je lö li az igaz ga tó ság nak
(fõ igaz ga tó ság) azt a mun ka tár sát vagy szük ség ese tén a
bi zott ság tag ja it, aki – a kép vi se lõ-tes tü let, illetve a pol -
gár mes ter dön té se sze rint – a fe gyel mi el já rás so rán a vizs -
gá la tot le foly tat ja vagy annak le foly ta tá sá ban részt vesz.

(4) A fe gyel mi el já rás kez de mé nye zés rõl  szóló irat tar -
tal má ra a 38.  § (4) be kez dé sét ér te lem sze rû en al kal maz ni
kell.

II. Rész

ELJÁRÁS A SZOLGÁLATTAL NEM ÖSSZEFÜGGÕ
BÛNCSELEKMÉNY ESETÉN

40.  §

(1) Ha a hi va tá sos ál lo má nyú ma ga tar tá sa a Hszt.
149.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti szol gá la ti vi szony ból
ere dõ kö te le zett sé gé vel össze nem füg gõ bûn cse lek mény -
nek mi nõ sül és a nyo mo zást vele szem ben el ren del ték,
illetve gya nú sí tott ként ki hall gat ták, be osz tá sá ból a bün te -
tõ el já rás jog erõs be fe je zé sé ig az állományille té kes pa -
rancs nok fel füg geszt he ti, ha szol gá la ti he lyé tõl való tá vol -
tar tá sa in do kolt.

(2) A be osz tás ból tör té nõ fel füg gesz tés nek ak kor van
he lye, ha az állományille té kes pa ran csok meg íté lé se sze -
rint a hi va tá sos ál lo má nyú ter hé re rótt bûn cse lek mény jel -

le ge, illetve sú lya  miatt a be osz tás to váb bi el lá tá sá nak
meg ha gyá sa a fegy ve res szerv te kin té lyét, a mû kö dé sé be
ve tett köz bi zal mat sú lyo san ve szé lyez te ti.

(3) A hi va tá sos ál lo mány út a be osz tá sá ból az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a nyo -
mo zás tar ta má ra fel le het füg gesz te ni, ha azt a nyo mo zó
ha tó ság a bün te tõ el já rás ér de ke i re te kin tet tel írás ban kez -
de mé nyez te az állományille té kes pa rancs nok nál. Az
állományille té kes pa rancs nok, ha a fel füg gesz tés bõl két
hó nap le telt, a fel füg gesz tést kez de mé nye zõ nyo mo zó ha -
tó sá got írás ban a fel füg gesz tés in do kolt sá gá nak fe lül vizs -
gá la tá ra kéri fel. Ha a be osz tás ból fel füg gesz tés a hat hó -
na pot meg ha lad ja, a fenn tar tás in do kolt sá gá ról az
állomány ille té kes pa rancs nok írás ban ki ké ri a nyo mo zó
ha tó ság fe let tes szer ve ve ze tõ jé nek a vé le mé nyét.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott be osz tás ból fel -
füg gesz tés sel szem ben a fel füg gesz tett a 17.  § (7) be kez -
dé se sze rint él het pa nasszal.

41.  §

(1) A Hszt. 149.  §-ának (3) be kez dé se szem pont já ból
be is me rés nek kell te kin te ni azt is, ha a hi va tá sos ál lo má -
nyú az el le ne in dult bün te tõ el já rás ban ho zott, a bûn cse lek -
mény el kö ve té sét meg ál la pí tó ér de mi dön tést tar tal ma zó
ha tá ro zat tal (ha tá ro zat, vég zés vagy íté let) szem be ni jog -
or vos lat ban a ter hé re rótt tény ál lás meg va ló sí tá sát nem vi -
tat ja.

(2) Ha a hi va tá sos ál lo má nyú val szem ben több, a Hszt.
149.  §-a ha tá lya alá tar to zó bûn cse lek mény  miatt fo lyik
bün te tõ el já rás és a tet ten érés vagy a be is me rés csak va la -
me lyik bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban áll fenn, a Hszt.
56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti mél tat lan ná vá -
lást csak e bûn cse lek mény vo nat ko zá sá ban le het vizs gál ni
és meg ál la pí ta ni a bün te tõ el já rás jog erõs be fe je zé se elõtt.

III. Rész

A MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS

42.  §

(1) A Hszt. 56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
mél tat lan ná vá lást az állományille té kes pa rancs nok kü lön
e cél ra lét re ho zott bi zott ság dön té se alap ján, mél tat lan sá gi
el já rás ke re té ben ál la pít hat ja meg.

(2) Az el já rás ban részt ve võk jog ál lá sá ra, jo ga i ra, az el -
já rás me ne té re, a bi zo nyí tás sza bá lya i ra a Hszt. XII. fe je -
ze tét, valamint a Sza bály zat ren del ke zé se it – el té rõ ren del -
ke zés hi á nyá ban – ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.
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43.  §

(1) A mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé sé rõl az állomány -
ille té kes pa rancs nok dönt. Min den eset ben el kell ren del ni
az el já rást, ha a szol gá la ton kí vü li ma ga tar tás:

a) szán dé kos vagy két év sza bad ság vesz tés nél sú lyo -
sab ban fe nye ge tett gon dat lan bûn cse lek ményt is meg va ló -
sít és az ügy ben bün te tõ el já rás in dult,

b) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
141–146.  §-a, a 151–155.  §-a, a 156/A–159.  §-a sze rin ti
sza bály sér tést is meg va ló sít és az ügy ben sza bály sér té si
el já rás in dult.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a ren -
del ke zés re álló ada tok alap ján kell mér le gel ni, hogy a hi -
va tá sos ál lo má nyú ma ga tar tá sa al kal mas le het-e a Hszt.
56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott mél -
tat lan sá gi ok meg ál la pí tá sá ra.

(3) A mél tat lan sá gi el já rás el ren de lé sé rõl – az elõ zõ be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – az állomány -
ille té kes pa rancs nok az arra okot adó ma ga tar tás ról, illetve 
a bün te tõ el já rás ról vagy a sza bály sér té si el já rás ról való tu -
do más szer zést köve tõen ha la dék ta la nul in téz ke dik. Nincs
he lye mél tat lan sá gi el já rás meg in dí tá sá nak, ha a tu do más -
szer zés tõl szá mí tott há rom hó nap el telt.

(4) A mél tat lan sá gi el já rás ban a tény ál lás meg ál la pí tá -
sá hoz, a mél tat lan sá got vagy annak hi á nyát meg ala po zó
kö rül mé nyek tisz tá zá sá hoz szük sé ges bi zo nyí té kok fel de -
rí té sé hez az állományille té kes pa rancs nok a mél tat lan sá gi
el já rás el ren de lé sé vel egy ide jû leg vizs gá lót bíz hat meg.

(5) Az állományille té kes pa rancs nok a vizs gá ló ja vas la -
ta alap ján – mél tat lan sá got meg ala po zó ma ga tar tás hi á -
nyá ban – az el já rást meg szün te ti vagy az ügy el bí rá lá sá ra
há rom ta gú mél tat lan sá gi bi zott sá got (a továb biak ban: bi -
zott ság) hoz lét re. A bi zott ság el nö ke az állományille té kes
pa rancs nok. Tag ja it a szerv hi va tá sos ál lo má nyá nak meg -
fe le lõ szol gá la ti ta pasz ta lat tal ren del ke zõ, pél dás ma ga tar -
tást ta nú sí tó és az el já rás alá vont tal leg alább azo nos rend -
fo ko za ti ál lo mány cso port ba tar to zók kö zül az állomány -
ille té kes pa rancs nok je lö li ki. Amennyi ben ilyen sze mély
nincs a szerv nél, a bi zott sá gi ta got – az állomány ille té kes
pa rancs nok meg ke re sé sé re – az állományille té kes
parancs nok szol gá la ti elöl já ró ja je lö li ki az ál ta la irá nyí tott 
szer vek ál lo má nyá ból.

(6) Az ügy vizs gá ló já nak ki je lö lé sé re és az össze fér he -
tet len sé gi okok ra a Hszt. XII. fe je ze té nek és a Sza bály zat
I. ré szé nek ren del ke zé se it ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(7) A mél tat lan sá gi el já rás alá vont a vizs gá ló sze mé lye
vagy a bi zott ság tag jai ellen el fo gult sá got je lent het be,
vagy az ügy ben való érin tett ség  miatt ki fo gást emel het. Az 
el fo gult sá got, illetve a ki fo gást az állományille té kes pa -
rancs nok há rom na pon be lül el bí rál ja. Ha az el fo gult sá got,
illetve a ki fo gást az állományille té kes pa rancs nok kal
szem ben ter jesz tet ték elõ, azt az állományille té kes pa -
rancs nok elöl já ró ja bí rál ja el, és szük ség ese tén az alá ren -
delt sé gé be tar to zó, má sik állományille té kes pa rancs no kot
je löl ki a bi zott ság el nö ké nek, vagy az ügyet ma gá hoz von -
va sze mé lye sen lát ja el az állományille té kes pa rancs no kot
meg il le tõ ha tás kört.

(8) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság nál az elöl já ró 
pa rancs no kot meg il le tõ jog kört a pol gár mes ter gya ko rol ja, 
aki a bi zott ság el nö ki fel ada ta it sze mé lye sen lát ja el vagy
az zal az ön kor mány zat ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jét (pol gár -
mes ter-he lyet tes, kép vi se lõ-tes tü le ti bi zott ság ve ze tõ je) is
meg bíz hat ja. Ha pe dig a vizs gá ló sze mé lyé vel vagy a bi -
zott ság tag já val szem be ni össze fér he tet len ség áll fenn, és
nincs más arra al kal mas hi va tá sos ál lo má nyú, az érin tett
pol gár mes ter má sik hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság
pa rancs no kát kéri fel, hogy a sa ját ál lo má nyá ból je löl jön
ki vizs gá lót vagy bi zott sá gi ta got.

44.  §

(1) A vizs gá ló 30 na pon be lül le foly tat ja a vizs gá la tot,
mely nek so rán össze kell gyûj te ni mind azo kat a bi zo nyí té -
ko kat, ame lyek alap ján a bi zott ság dönt het a mél tat lan ság
kér dé sé ben. A ha tár idõ egy eset ben 30 nap pal meg -
hosszab bít ha tó.

(2) A vizs gá ló a vizs gá lat be fe je zé se kor je len tést ké szít,
mely ben össze fog lal ja a ki fo gás olt ma ga tar tás el kö ve té sét, 
valamint a Hszt. 56.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát bi zo nyí tó té nye ket és
kö vet kez te té se ket és ezek alap ján ja vas la tot tesz a bi zott -
ság dön té sé re. Je len té sét a vizs gá lat be fe je zé sét kö ve tõ öt
na pon be lül meg kül di az állományille té kes pa rancs nok -
nak.

45.  §

(1) Az állományille té kes pa rancs nok a vizs gá ló je len té -
sé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ 14 na pon be lü li idõ pont ra
össze hív ja a bi zott ság ülé sét. Ha az ügy ér de mé rõl az ülé -
sen a bi zott ság dön te ni nem tud, 14 na pon be lül újabb ülést 
tart.

(2) A bi zott ság az ülé sén a bi zo nyí té ko kat ér té ke li, to -
váb bi bi zo nyí tást foly tat hat, ira to kat kér het be, ta nú kat
hall gat hat meg, szem lét tart hat vagy az újabb ülé sig a vizs -
gá lót pót vizs gá lat ra, bi zo nyí té kok be szer zé sé re utasít -
hatja.

(3) A bi zott ság ülé sén a ta go kon kí vül, az el já rás alá
vont és kép vi se lõ je, a vizs gá ló és a jegy zõ könyv ve ze tõ le -
het je len, ahol a ta gok nak együt te sen kell je len len ni ük. A
bi zott ság el já rá sá ról és ta nács ko zá sá ról jegy zõ köny vet
kell fel ven ni.

(4) A bi zott ság ülé sén le he tõ vé kell ten ni, hogy az el já -
rás alá vont az üggyel kap cso la tos ál lás pont ját szó ban
vagy írás ban elõ ter jeszt hes se. Ha az el já rás alá vont – aka -
dá lyoz ta tás ki vé te lé vel – a bi zott ság fel hí vá sa el le né re
nem je len t meg és írás ban sem adta elõ vé de ke zé sét, a ren -
del ke zés re álló ada tok alap ján kell dön te ni.

(5) A bi zott ság el já rá sá hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí -
tá sá ról, a bi zo nyí té kok be szer zé sé rõl, a meg hall gat ni kí -
ván tak ki ér te sí té sé rõl az állományille té kes pa rancs nok
gon dos ko dik.

2006/29. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2299



46.  §

(1) Amennyi ben az el já rás tár gyát ké pe zõ cse lek mény
al kal mas bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés meg ál la pí tá -
sá ra is, a mél tat lan sá gi el já rást leg fel jebb a bün te tõ-,
illetve sza bály sér té si el já rás jog erõs be fe je zé sé ig fel le het
füg gesz te ni, ha a mél tat lan sá got meg ala po zó ma ga tar tás -
ról a ren del ke zés re álló ada tok alap ján nem le het két sé get
ki zá ró bi zo nyos ság gal ér dem ben dön te ni.

(2) A mél tat lan sá gi el já rás fel füg gesz té sé rõl, illetve
foly ta tá sá ról a mél tat lan sá gi bi zott ság ülé sé ig az
állományille té kes pa ran csok, azt köve tõen a mél tat lan sá gi
bi zott ság dönt.

47.  §

(1) A bi zott ság a 45.  § (1) be kez dé se sze rin ti ülé sét kö -
ve tõ öt na pon be lül zárt ülé sen több sé gi ha tá ro zat tal dönt a
mél tat lan ság fenn ál lá sá ról vagy hi á nyá ról. Dön té sét ha tá -
ro zat ba fog lal ja, mely tar tal maz za a mél tat lan ná vá lás kér -
dé sé ben ho zott dön tést, az azt meg ala po zó tény ál lást és a
dön tés in do ka it, valamint a jog or vos la ti le he tõ sé get (fel -
men tés rõl  szóló ál lo mány pa ranccsal szem be ni szol gá la ti
pa nasz).

(2) Ha a bi zott ság dön té se sze rint a hi va tá sos ál lo má nyú 
a hi va tá sos szol gá lat ra mél tat lan ná vált, az állományille té -
kes pa rancs nok kö te les a szol gá la ti jog vi szo nyát fel men -
tés sel meg szün tet ni és ar ról ál lo mány pa rancs ban in téz -
ked ni, illetve az ira to kat az arra jo go sult elöl já ró hoz fel ter -
jesz te ni.

(3) A bi zott ság dön té sé vel szem ben kü lön jog or vos lat -
nak he lye nincs, azon ban az annak vég re haj tá sá ról  szóló
ál lo mány pa rancs ellen a Hszt. 194.  §-a alap ján be nyúj tott
– ha lasz tó ha tá lyú – szol gá la ti pa nasz ban ki fo gá sol ha tó a
mél tat lan sá gi el já rás és az ab ban ho zott dön tés jogszerû -
sége.

IV. Rész

IRAT- ÉS ADATKEZELÉS

48.  §

(1) A fe gyel mi és a mél tat lan sá gi el já rá sok ira ta it a
szerv ira ta i tól el kü lö ní tet ten, kü lön ik ta tás ban „Fe”, illetve 
„Me” je lö lés sel el lát va kell ke zel ni. Az el já rás jog erõs be -
fe je zé sét köve tõen az ira tot le kell zár ni, és irat tár ba kell
he lyez ni. A bi zo nyí tás hoz fel hasz nált ere de ti ira tot vagy
tár gyat annak kell vissza jut tat ni, aki tõl az el já rás so rán be -
sze rez ték. A kép vagy hang rög zí tés re fel hasz nált adat hor -
do zó tar tal mát tö röl ni kell vagy meg kell sem mi sí te ni.

(2) A fe gyel mi és mél tat lan sá gi el já rás ira ta i ba csak a
jog sza bály ál tal fel ha tal ma zott sze mé lyek te kint het nek be, 
illetve ab ból ada tot szol gál tat ni csak jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott sze mé lyek ré szé re és ok ból le het. A be te kin tés -
rõl vagy adat szol gál ta tás ról be te kin tõ la pot kell ve zet ni,
amely tar tal maz za a be te kin tõ sze mé lyét, a be te kin tés jog -
cí mét, ide jét, a be te kin tõ vagy az adat to váb bí tó alá írá sát.

(3) Az állományille té kes pa rancs nok irá nyí tá sa alatt
álló fe gyel mi szerv ve ze tõ je, annak hi á nyá ban az ügy vizs -
gá ló ja kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a fe gyel mi el já rás
meg in du lá sá tól annak jog erõs be fe je zé sé ig a fe gyel mi el -
já rás ra vo nat ko zó ada tok a SZENYOR for WINDOWS
sze mély ügyi szá mí tó gé pes nyil ván tar tó rend szer be fel vé -
tel re ke rül je nek, és a fe gyel mi el já rás el ren de lé sé rõl, a be -
osz tás ból fel füg gesz tés el ren de lé sé rõl és meg szün te té sé -
rõl, valamint az ér de mi ha tá ro zat ról az ille té kes sze mély -
ügyi szerv tá jé koz ta tást kap jon.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok min den év jú li us
20-áig az elsõ fél év re, illetve min den év ja nu ár 20-áig az
elõ zõ évre vo nat ko zó an a SZENYOR for WINDOWS szá -
mí tó gé pes nyil ván tar tá si rend szer ben meg ha tá ro zot tak
alap ján ki mu ta tást (sta tisz ti kát) ké szít a fo lya mat ban levõ
és be fe je zett el já rá sok ról. Az or szá gos pa rancs nok sá gok
(bel ügyi szer vek) a fegy ve res szerv re (bel ügyi szerv re) vo -
nat ko zó össze sí tett ki mu ta tást min den év jú li us 31-éig,
illetve min den év ja nu ár 31-éig meg kül di a BM Humán -
politikai Fõ cso port fõ nök ség nek.

(5) A (3) és (4) be kez dé sek ren del ke zé se it nem kell al -
kal maz ni a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ra.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban levõ ügyek re is al kal -
maz ni kell.

(2) A ha tály ba lé pés sel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a bel -
ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, valamint az
ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban álló tag -
jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a sze mély -
ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.) BM ren de -
let 27.  §-ának (4) be kez dé se és a 28.  §-a.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,

bel ügy mi nisz ter
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A belügyminiszter
12/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági
eljárásban közremûködõ tolmácsok, jeltolmácsok

díjazásáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) A belügyi ágazatba tartozó közigazgatási hatósági
eljárásban közremûködõ tolmácsot, jeltolmácsot tevé-
kenységéért munkadíj és költségtérítés illeti meg.

(2) A tolmácsot és a jeltolmácsot megilletõ munkadíj és
várakozási díj e rendeletben meghatározott összege a tol-
mácsolási és jeltolmácsolási tevékenység ellenértékét ter-
helõ általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt
az e rendeletben meghatározott összegeken, mint adóala-
pon felül kell felszámítani, ha a tolmács, jeltolmács az álta-
lános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) rendelkezései alapján általános
forgalmi adó felszámításra kötelezett. Ha a tolmács, jeltol-
mács az Áfa tv. szerint levonási joggal rendelkezik, a
számlával igazolt költségnek csak a nettó összege növeli
az adóalapot.

(3) Ha a tolmács, jeltolmács tevékenysége az Áfa tv.
5. §-a szerinti gazdasági tevékenységnek minõsül, a tol-
mácsnak, jeltolmácsnak külön jogszabály rendelkezései
szerint számlát kell kiállítania, illetve a kirendelõ hatóság-
nak a számla ellenében díjat kell fizetnie.

2. §

(1) A tolmács részére a mellékletben meghatározott
munkadíjat a díjsávok figyelembevételével, a helyi piaci
viszonyokhoz igazodóan kell megállapítani.

(2) A jeltolmács részére 6000 Ft/óra (nettó) munkadíjat
kell megállapítani.

(3) A tolmácsot, jeltolmácsot (a továbbiakban együtt:
tolmács) megilletõ munkadíj megállapításánál minden
megkezdett órát fél óraként, fél óra leteltét követõen egy
óraként kell figyelembe venni.

(4) A tolmács a számára megállapított munkadíjon felül
utazási költségtérítésre tarthat igényt. Az igazolt költséget
a tolmács számára a következõk szerint kell megtéríteni:

a) vasúti 2. osztályú menettérti díj teljes összegét
(rendkívül indokolt vagy sürgõs igénybevétel esetében a
pótjegy árát is),

b) helyi, illetve helyközi autóbusz menettérti díj teljes
összegét,

c) személygépkocsi igénybevétele esetén – amennyi-
ben a tolmácsolás helyszíne tömegközlekedési eszközzel
nem, vagy aránytalanul hosszú (oda-vissza utazási idõtar-
tam a 4 órát meghaladó) utazási idõvel közelíthetõ meg – a
gépjármûnek a külön jogszabályban meghatározott üzem-
anyagnorma figyelembevételével a ténylegesen megtett
oda-vissza útra a km-távolság és az APEH által közzétett
hivatalos üzemanyagár szorzatának összegét.

(5) Ha a tolmács a tolmácsolási tevékenység megkezdé-
sére kitûzött idõpontban megjelent, a tényleges tolmácso-
lás megkezdéséig, illetõleg a tolmácsolás elmaradásának
közléséig a tolmácsot várakozási díj illeti meg, amely min-
den megkezdett félórára nettó 500 Ft. Ezen felül a tolmács
számára – utazási költségtérítésre vonatkozó igénye ese-
tén – az utazási költséget is meg kell téríteni.

(6) Ha az eljárási cselekményt a hatóság félbeszakítja,
ezt az idõtartamot a várakozási idõbe be kell számítani.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Melléklet
a 12/2006. (III. 14.) BM rendelethez

TOLMÁCSOLÁS Ft/óra

-tól -ig

1. Az Európai Gazdasági Térség-
hez (a továbbiakban: EGT) tar-
tozó országok hivatalos nyelvei
+ román, orosz, bolgár, szerb,
horvát, ukrán és török nyelv ne

tt
ó

F
t/

ór
a 2 500 8 000

2. Az EGT-n kívüli országok hi-
vatalos nyelvei (kivéve: román,
orosz, bolgár, szerb, horvát, uk-
rán és török nyelv), illetve a
nemzeti és etnikai kisebbségi
nyelvek

ne
tt

ó
F

t/
ór

a 4 000 10 000
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A belügyminiszter
13/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a vívás sportedzõi szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján – az oktatási miniszter egyetértésével – a következõket
rendelem el:

1. §

A vívás sportedzõi szakképesítés szakmai és vizsga-
követelményeit a rendelet mellékletében foglaltak szerint
határozom meg.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Melléklet
a 13/2006. (III. 14.) BM rendelethez

A sportedzõ (vívás) szakképesítés szakmai
és vizsgakövetelményei

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben
szereplõ adatai

1. A szakképesítés azonosító száma: 52 8962 01

2. A szakképesítés megnevezése: sportedzõ (vívás)

3. Hozzárendelt FEOR szám: 3419

4. Szakképzési évfolyamok száma: 1 év

5. Képzési idõ, maximális óraszám: –

6. Elmélet aránya: 60%

7. Gyakorlat aránya: 40%

II. A szakképesítés további adatai

1. A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szak-
mai elõképzettség, elõírt szakmai gyakorlat: érettségi vizs-
ga, továbbá a Magyar Vívó Szövetség által igazolt sportági
jártasság (szerepelni kell az országos sportági szakszövet-
ség regisztrációjában).

2. Pályaalkalmassági, illetve szakmai alkalmassági kö-
vetelmények:

– egészségügyi alkalmassági követelményeknek kell
megfelelni.

3. Szakmai alapképzés idõtartama: –

4. Szintvizsga: –

III. A szakképesítés munkaterületei

1. A szakképesítéssel legjellemzõbben betölthetõ mun-
kakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma FEOR megnevezése

3419 Egyéb pedagógusok

5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakozta-
tási szolgáltatási tevékenység

2. A munkaterület rövid, jellemzõ leírása

A vívás sportedzõ mindenekelõtt pedagógiai tevékeny-
séget végez. Felkészültsége képessé teszi arra, hogy az
edzéstudományok eredményeit, a rokon- és határtudomá-
nyok ismeretanyagát edzõi munkája során hasznosítsa, ez-
által a sportolók teljesítményét a legmagasabb szintre
emelje. Hozzájárul tanítványai személyiségfejlõdéséhez,
egészségfejlõdéséhez, növeli sportszakmai ismereteiket,
fejleszti a sportág eredményes ûzéséhez szükséges szel-
lemi és testi képességeiket. Megtanítja a sportág technikai,
taktikai és szabályismereteit, felkészíti tanítványait a ver-
senyekre. Nevelõ-oktató-képzõ tevékenysége eredménye-
ként a tanítványok alkalmassá válnak a sportszerû ver-
senyzésre, sportteljesítményük folyamatos és fokozatos
növelésére, a fair play, az egészséges életmód – ennek
részeként a rendszeres testedzés, sportolás – népszerûsíté-
sére.

Sportágában versenyeket szervez, és részt vesz azok le-
bonyolításában. Kapcsolatot tart a vívás sportágban érin-
tett sportszervezetekkel és intézményekkel. Igény szerint
segíti az iskolában folyó tehetségkutatást és -gondozást.

Részt vesz egyéni vagy társas vállalkozás formájában
szervezett vívás tanfolyamok vezetésében, szakmai irányí-
tásában.

3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások

azonosító szám megnevezése

33 1499 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelõ II.

33 8962 01 Sportoktató (a szakág megjelölésével)

52 1499 03 Pedagógiai asszisztens
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IV. A foglalkozás gyakorlása során elõforduló
legfontosabb feladatok és az azokhoz kapcsolódó

követelmények

1. Feladatok

A vívás sportedzõ fõ feladata a sportszervezeteknél
(sportegyesületeknél, sportvállalkozásoknál) magas szintû
vívó edzõi (nevelõ-oktató-képzõ) tevékenység végzése.

Feladata:
– a sportolók teljesítõképességének és teljesítõkészsé-

gének magas szintre emelése, értelmi, erkölcsi és fizikai
képességeik célirányos fejlesztése, versenyekre történõ
felkészítésük irányítása;

– az edzettségi állapot felmérése, az egyénspecifikus
edzésmennyiség meghatározása;

– rövid, közép- és hosszú távú edzéstervek összeállítá-
sa és végrehajtása, szükség szerinti módosítása;

– a közvetlen verseny-elõkészületek megoldása, a ver-
senyeken technikai és taktikai útmutatások adása (hiba-
elemzés és -javítás), az edzésártalmak megelõzése, illetve
kivédése;

– a sportban tehetséges fiatalok kiválasztása, gondozá-
sa és menedzselése;

– edzõtáborok szervezése és lebonyolítása;
– tudásának és tapasztalatainak állandó gazdagítása,

bõvítése, továbbá minden olyan testkulturális feladat meg-
valósításában való részvétel, amely hozzájárulhat környe-
zetének, sportágának és versenyzõinek általános fejlõdé-
séhez.

Kiemelt feladata a doppingellenes tevékenységre vonat-
kozó szabályok betartása, illetve betartatása, továbbá a rá-
bízott versenyzõk biztonságának, egészségének megvédé-
se és fejlesztése mind az edzések, mind a versenyek során.

2. Követelmények

A vívás sportedzõ legyen képes:
– a sportágát érintõ valamennyi testkulturális cél és fel-

adat meghatározására és a megvalósításban való részvé-
telre;

– szakmai tevékenységét megfelelõ pedagógiai, lélek-
tani, szociológiai, továbbá anatómiai, élettani és edzésel-
méleti ismeretek birtokában végezni;

– a mozgásos cselekvések – kiemelten a vívó technikák
és képességfejlesztõ gyakorlatok – mintaszerû bemutatá-
sára és oktatására, a sportolók magasabb szintû versenyek-
re történõ felkészítésére és versenyeztetésére;

– a vívás sportág technikai, taktikai és szabályismere-
teit alkalmazni;

– a vívás sportágban tehetséges fiatalok kiválasztására,
gondozására és menedzselésére;

– a sportági technika és a stílus közötti különbségbõl
adódó speciális oktatási módszerek és eszközök alkalma-
zására;

– sportági edzésprogramok összeállítására, rövid, kö-
zép- és hosszú távú tervezésre, egyén és csapat számára
egyaránt;

– edzõtáborok megszervezésére és lebonyolítására;
– a doppingellenes tevékenységre vonatkozó jogszabá-

lyokat betartani és betartatni, kiemelten kezelni a tanítvá-
nyok biztonságát;

– a sportolók egészségének megvédésére és fejleszté-
sére célirányos gimnasztikai gyakorlatok tervezésével és
szakszerû levezetésével;

– a gimnasztika, továbbá a sport-, illetve a sportág
szaknyelvének szabatos, pontos használatára, választékos
kommunikációra;

– vívó versenyek szervezésére és a lebonyolításukban
való közremûködésre;

– sportági képzettségének megfelelõen szabadidõköz-
pontok, -klubok, illetõleg sporttanfolyamok vezetésére,
ilyen jellegû foglalkozások szervezésére és irányítására;

– sportági képzettségének megfelelõ programok szer-
vezésével a diákok szünidei foglalkoztatásában, ezen túl-
menõen a lakosság szabadideje hasznos és kulturált eltöl-
tésének megszervezésében való közremûködésre (oktató-
ként, felügyelõként, nevelõként);

– az új, korszerû gyakorlati tapasztalatok és sporttudo-
mányos eredmények feldolgozására, befogadására és gya-
korlati alkalmazására;

– általános és szakmai ismereteinek folyamatos meg-
újítására, önmûvelésre;

– sportbalesetek, sportsérülések esetén elsõsegélynyúj-
tásra;

– a kerekes székes vívás oktatására, a kerekes székes
versenyzõk felkészítésére.

Különösen legyen képes:
– a rábízott sportolók személyiségi jogainak tisztelet-

ben tartására;
– homogén és heterogén közösségben egyaránt haté-

kony edzõi tevékenység végzésére.

V. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele a szakmai tantár-
gyi követelmények teljesítése.

2. A szakmai vizsga részei

A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részek-
bõl áll.

Az írásbeli vizsga tantárgyai és idõtartama:

Sportszervezés és -vezetés:
– sportszervezés és -vezetés,
– gazdálkodás, jog, igazgatás,
– szponzorálás és vállalkozás.
Az írásbeli vizsga idõtartama: 180 perc.
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A szakmai gyakorlati vizsga részei és idõtartama:
– vívás elméleti ismeretek,
– sportági gyakorlati vizsga (a vívás tudásának ellenõr-

zése, edzéstervezés és edzésvezetés).
A gyakorlati vizsga idõtartama: max. 60 perc.

A szóbeli vizsga tantárgyai és idõtartama:
– edzéselmélet és módszertan,
– pedagógia és sportpedagógia,
– lélektan és sportlélektan,
– sportegészségügy,
– gimnasztika, stretching.
A szóbeli vizsga idõtartama (vizsgatárgyanként): max.

15 perc.

3. A szakmai vizsgán számon kérhetõ feladatok a szin-
tek megjelölésével

Az írásbeli vizsga tartalma:
Az írásbeli vizsgán a szakképesítésért felelõs miniszter

által kiadott, a IV/2. pontban felsorolt követelmények
figyelembevételével, az V/2. pontban felsorolt írásbeli
tantárgyak szerint összeállított feladatsort kell megoldani.

A gyakorlati vizsga tartalma:
A szakmai gyakorlati vizsga feladatait a vizsgaszervezõ

a IV/2. pontban felsorolt követelmények figyelembevéte-
lével, az V/2. pontban meghatározott vizsgarészek szerint
dolgozza ki, és azt a vizsga megkezdése elõtt legalább
15 nappal jóváhagyásra megküldi a szakmai vizsgabizott-
ság elnökének.

A vizsgabizottság elnöke a feladatok jóváhagyására vo-
natkozó döntését a vizsgabizottság szakmai szervezet által
delegált tagjával egyetértésben hozza meg. Amennyiben a
javasolt feladatsor nem felel meg a szakmai követelmé-
nyeknek, azt a szakmai vizsgabizottság elnöke átdolgozás-
ra visszaadhatja, meghatározva az átdolgozás határidejét.

A feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok a vívás
edzõi munkakörbõl adódó tipikus szituációk, feladatok
megoldására irányuljanak (pl. edzés vagy edzésrész terve-
zése és vezetése, értekezlet tervezése és vezetése).

A szóbeli vizsga tartalma:
A szóbeli vizsgán a vizsgázó a szakképesítésért felelõs

miniszter által kiadott, a IV/2. pontban felsorolt követel-
mények figyelembevételével, az V/2. pontban felsorolt
szóbeli vizsga tantárgyai szerint összeállított tételek alap-
ján ad számot tudásáról.

4. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés felté-
telei

A vizsgázó kérésére a szakmai vizsga egyes részei alól
felmentés adható a következõ esetekben:

a) az adott vizsgarészbõl, illetõleg tantárgyból vala-
mely felsõoktatási intézményben tett sikeres vizsga;

b) az adott vizsgarészbõl, illetõleg tantárgyból közép-
fokú sportszakemberképzés keretében öt éven belül leg-
alább közepes (3) érdemjeggyel letett vizsga.

A felmentés iránti kérelmet, valamint a vizsga letételét
igazoló bizonyítványt a szakmai vizsgát szervezõ intéz-
mény vezetõjéhez a vizsgára történõ jelentkezéssel együtt
kell benyújtani. A felmentésrõl – a szakmai vizsgát szerve-
zõ intézmény vezetõjének javaslatára – a szakmai vizsga
megkezdése elõtt a vizsgabizottság dönt. A vizsgarész
vagy tantárgy osztályzatát, illetõleg érdemjegyét a tanuló
másik vizsgán elért eredménye alapján a vizsgabizottság
állapítja meg.

5. A szakmai vizsga értékelése

A szakmai elméleti vizsga értékelése:
Az írásbeli vizsga értékelését a központi tételekhez ki-

adott útmutató szerint 1-tõl 5-ig terjedõ érdemjeggyel kell
értékelni. Az elégséges minõsítéshez legalább 51% teljesí-
tése szükséges. Az írásbeli vizsgarészt egy érdemjeggyel
kell minõsíteni.

A szóbeli vizsgán a tételsorból kihúzott kérdésekre adott
feleletet tantárgyanként 1-tõl 5-ig terjedõ érdemjeggyel
kell minõsíteni.

A szakmai gyakorlati vizsga értékelése:
A szakmai gyakorlati vizsga eredményét egyetlen osz-

tályzattal – a vívás elméleti ismeretek és a sportági gyakor-
lati vizsga érdemjegyeinek átlagával – kell értékelni.

A szakmai gyakorlati vizsga akkor eredményes, ha a
vizsgázó vizsgarészenként (vívás elméleti ismeretek,
illetve sportági gyakorlat) legalább elégséges érdemjegyet
ért el.

A szakmai vizsga értékelése:
A vizsgázó szakmai elméletbõl és szakmai gyakorlatból

kap osztályzatot.
A szakmai elmélet osztályzatát a szóbeli vizsgarészen

tantárgyanként (öt tantárgy), valamint az írásbeli vizsga-
részen kapott érdemjegy átlaga alapján kell megállapítani.

A szakmai vizsga az elméleti és a gyakorlati vizsga-
követelmények teljesítése esetén eredményes.

Sikeres a szakmai vizsga, ha a jelölt az írásbeli és a gya-
korlati vizsgán, valamint a szóbeli vizsga tantárgyi vizs-
gáin (öt tantárgy) legalább elégséges (2) érdemjegyet
ért el.

Eredménytelenség esetén csak azt a vizsgarészt, illetve
tantárgyi vizsgát kell megismételni, amelybõl a vizsgázó
elégtelen érdemjegyet kapott.

A szakmai vizsga eredménytelensége esetén az ered-
ménytelen vizsgarészbõl a vizsgázó javítóvizsgát tehet a
következõk szerint:

– írásbeli vizsgarész 1 hónap eltelte után javítható;
– szóbeli vizsgarész 1 hónap eltelte után javítható;
– gyakorlati vizsgarész 3 hónap eltelte után javítható.

VI. Egyéb tudnivalók

A vizsgabizottság munkájában – kamarai képviselõ-
ként – a Magyar Vívó Szövetség által delegált szakember
vesz részt.
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A belügyminiszter
14/2006. (III. 14.) BM

rendelete
a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési

döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás
igénylésérõl

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 10. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben – a közvetkezõket rendelem el:

1. §

A költségvetési törvény 5. számú mellékletének
10. pontjában foglaltak értelmében az ott meghatározott
elõirányzat szolgál a helyi önkormányzatok létszámcsök-
kentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás
fedezetéül, a prémiumévek programról és a különleges
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. tör-
vény szerinti munkáltatói kifizetések forrásául, továbbá a
polgármester – öregségi nyugdíjkorhatár elérése elõtt
folyósított – öregségi nyugdíja, valamint a közszolgálati
járadéka forrásául. A helyi önkormányzatok létszámcsök-
kentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési támogatás
igénylésére vonatkozó keretszabályokat e rendelet hatá-
rozza meg.

2. §

A központi támogatás a helyi önkormányzatokat a fel-
adatellátás racionálisabb megszervezésébõl adódó – ön-
kormányzati szintû álláshely megszüntetéssel együtt járó –
létszámcsökkentési döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi
kötelezettségeik teljesítéséhez illeti meg.

3. §

(1) Pályázat benyújtására jogosult az a helyi önkor-
mányzat, amely

a) a költségvetési szerveinél (ideértve az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladato-
kat ellátó költségvetési szerveket is), fõfoglalkozásban,
határozatlan idejû közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban:
munkavállaló) – kivéve a közhasznú munkavégzés címén
foglalkoztatottak – jogviszonyának (a továbbiakban: mun-
kaviszony) megszüntetésérõl döntött,

b) esetében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott(ak) – munkaviszonyban töltött ideje folya-
matosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az

önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévõ üres ál-
láshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti válto-
zás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenn-
tartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség,

c) a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének
10. pontja szerinti pályázat keretében adott munkavállaló
után támogatásban nem részesült,

d) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség feje-
zet 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések
jogcím-csoportban megjelölt forrásából adott munkavál-
laló után támogatást nem igényel,

e) 2005. szeptember 30-át követõen – a 4. § (2)–(3) be-
kezdéseiben foglaltakra figyelemmel hozott – döntést haj-
tott végre, s ebbõl fizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) Azon önkormányzat, amelynek képviselõ-testülete
2005. szeptember 30-a elõtt hozta meg létszámcsökkentési
döntését, azonban 2005. évben benyújtott pályázata után a
támogatást azért nem vehette igénybe a 10/2005. (III. 18.)
BM rendeletben foglaltakra tekintettel, mert a létszám-
csökkentési döntéssel érintett munkavállaló(k) felmentési
ideje 2006. évben telik le, így a tényleges kifizetést igazoló
dokumentumokat is csak 2006. évben áll módjában be-
nyújtani – 2006. évben újra benyújthatja pályázatát. E pá-
lyázatok elbírálása is a 2006. évi szabályok szerint történik
azzal az eltéréssel, hogy ezen esetben a tényleges kifizetés
dokumentumait a pályázathoz csatolni kell.

(3) A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalóra és
az ezzel együtt járó álláshely-megszüntetésre az önkor-
mányzat csak egy alkalommal nyújthatja be pályázatát, a
pályázatban igényelt összeg erejéig.

4. §

(1) Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzeté-
nek és az intézmények közötti tervezhetõ létszám- és állás-
hely-átcsoportosítás lehetõségének felülvizsgálata függ-
vényében dönt a felmentéssel, végkielégítéssel együtt járó
létszámcsökkentésrõl és az ehhez kapcsolódó állami támo-
gatás igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.

(2) Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett mun-
kavállaló esetében az önkormányzat döntését követõen a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 90. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja a munkaviszonyt
megszüntetni, akkor az Mt. 90. § (1) bekezdése szerinti idõ
elteltét követõen nyújthatja be e munkavállaló után a tá-
mogatási igényét.

(3) Ha a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló a
munkaviszony megszûnése vagy az azzal kapcsolatos já-
randósága tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jog-
orvoslatért, akkor az önkormányzat e munkavállaló utáni
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fizetési kötelezettségének támogatására a pályázatot akkor
nyújthatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja a
munkáltató által hozott döntés jogszerûségét.

5. §

(1) A pályázat keretében a – tényleges létszámcsökken-
tést megvalósító – munkaviszony megszüntetése miatt
jogszabályban elõírt kötelezõ mérték szerint megállapított
és kifizetendõ végkielégítés összege, valamint a felmen-
tési idõ felére járó ténylegesen kifizetett összeg támogat-
ható.

(2) Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes
nyugdíjazás miatt szûnik meg, a nyugdíjazással kapcsola-
tos költségek megtéríthetõk, ha azok összege nem haladja
meg a jogviszony felmentéssel történõ megszûnése esetén
járó támogatás összegét. Amennyiben a korengedményes
nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a fel-
mentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korenged-
ményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti
meg a helyi önkormányzatot, amely felmentés esetében
járna.

6. §

A támogatás igénylésére, döntési rendszerére, folyósítá-
sára és elszámolására vonatkozó részletes elõírásokat a
belügyminiszter e rendelet kihirdetését követõ három na-
pon belül pályázati felhívásban teszi közzé.

7. §

(1) A belügyminiszter a pályázatok elbírálására Tárca-
közi Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a belügymi-
niszter, a pénzügyminiszter, a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az egészség-
ügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esély-
egyenlõségi miniszter, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõigazgatója és a Területpolitikai Kormányzati Hi-
vatal vezetõje által kijelölt személyekbõl állnak. A Tárca-
közi Bizottság a beérkezõ pályázatokat az ügyrendjében
foglaltak alapján bírálja el.

(2) A Tárcaközi Bizottság által az önkormányzatok ré-
szére megítélt támogatás folyósítása – a költségvetési tör-
vény 23. § (2) bekezdése alapján – a Tárcaközi Bizottság
döntését követõ hónap nettó finanszírozása keretében tör-
ténik.

(3) Amennyiben az önkormányzat a költségvetési tör-
vény 5. számú mellékletében rögzített támogatási feltétel-
nek nem tesz eleget és a támogatásról szóló döntést követõ
öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére

visszaállítja, hogy azt – önkormányzati rendeleten kívüli –
jogszabályváltozásból adódó, és az adott helyi önkor-
mányzat számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok
nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszünteté-
sére jóváhagyott támogatásról köteles haladéktalanul le-
mondani, és a támogatást a központi költségvetés javára
visszafizetni.

(4) A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkor-
mányzat az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatot
fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés nap-
jáig.

(5) A (3) bekezdésben foglaltakról a helyi önkormány-
zat a támogatásról szóló döntést követõ öt évig – az év végi
elszámolás keretében – évente beszámol az illetékes Igaz-
gatóságnak. Az év végi elszámolás szabályszerûségét az
Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a alapján felülvizsgálja.

8. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba,
ezzel egyidejûleg a 10/2005. (III. 18.) BM rendelet és
annak módosítására készült 46/2005. (X. 18.) BM rendelet
hatályát veszíti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

A belügyminiszter
15/2006. (III. 14.) BM

rendelete

a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési
pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás

kiegészítése 2006. évi támogatásának rendjérõl

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
tv.) 5. számú mellékletének 17. pontjában kapott felhatal-
mazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a
következõket rendelem el:

1. §

A Költségvetési tv. 5. számú mellékletének 17. pontjá-
ban foglalt elõirányzat a helyi önkormányzatok európai
uniós fejlesztési célú pályázataihoz szükséges önkor-
mányzati saját forrás kiegészítéséhez (a továbbiakban: EU
Önerõ Alap támogatás) nyújt támogatást.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) európai uniós fejlesztési célú pályázat: a strukturális

alapok és a strukturális alapokból finanszírozott Közössé-
gi Kezdeményezések támogatása, az ISPA/Kohéziós
Alap, a PHARE, a SAPARD, valamint az EGT Finanszíro-
zási Mechanizmusból és a Norvég Finanszírozási Mecha-
nizmusból adódó támogatások elnyerése érdekében meg-
hirdetett fejlesztési célú pályázatok (a továbbiakban: uniós
pályázat);

b) fejlesztési célú pályázat: felhalmozási tevékenység
támogatására irányuló pályázat, amely új vagy a korábbi-
nál mûszaki, technikai szempontból korszerûbb tárgyi esz-
közök létrehozására irányul, illetve a meglévõ tárgyi esz-
közök mûszaki, technikai paramétereinek korszerûsítését
valósítja meg;

c) ígérvény: az uniós támogatási szerzõdés megkötését
megelõzõen az EU Önerõ Alap támogatásról e rendelet
szerint meghozott feltételes támogatási döntés;

d) kedvezõ elbírálást igazoló dokumentum: a megítélt
uniós támogatásról szóló, az érintett felek által aláírt támo-
gatási szerzõdés;

e) helyi önkormányzatok társulásai:
ea) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmû-

ködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiak-
ban: Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiséggel rendelkezõ
társulás, továbbá

eb) a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (a továbbiak-
ban: Ktt.) szerint megalakult többcélú kistérségi társulás
(a továbbiakban: kistérségi társulás);

f) saját forrás: a helyi önkormányzatok által – az uniós
és az EU Önerõ Alap támogatással megvalósítani tervezett
fejlesztésre – képviselõ-testületi határozattal jóváhagyott,
illetõleg a képviselõ-testület költségvetési rendeletbe fog-
lalt felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával,
kistérségi társulás esetén a társulási tanács határozatával
jóváhagyott forrás.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás igényelhetõ
a) az EU strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából,

az EGT Finanszírozási Mechanizmusból és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmusból adódó támogatásokból,

b) 2004–2005. években ISPA és SAPARD támogatás-
ból, valamint

c) 2004–2005. években PHARE, továbbá
d) a 2004. évet megelõzõen a (4) bekezdés szerinti

ISPA projektek esetében fejlesztési célú pályázatok meg-
valósításához pályázott, illetõleg elnyert uniós támogatá-
sokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésé-

hez a (2), (3) és (4) bekezdésekben foglaltak figyelembe-
vételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások esetében,
amennyiben az uniós pályázati feltételek alapján az önkor-
mányzat a saját forrás kiegészítéséhez állami támogatást
nem vehet igénybe, úgy EU Önerõ Alap támogatásra csak
akkor jogosult, ha a saját forrás biztosítására hitelt vesz fel.
Ez esetben az EU Önerõ Alap támogatás összege a saját
forrás és a 14. § szerinti mérték figyelembevételével szá-
mított összeg, de legfeljebb a saját forrás hitelbõl biztosí-
tott részének megfelelõ összeg.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt uniós támogatások
esetében az EU Önerõ Alap támogatás akkor igényelhetõ,
ha

a) a fejlesztés az 5. § (1) bekezdése szerinti helyi ön-
kormányzat, önkormányzati társulás és többcélú kistérségi
társulás vagyonának gyarapodását eredményezi,

b) a fejlesztés megvalósítása folyamatban van, annak
mûszaki-pénzügyi lezárása az EU Önerõ Alap támogatási
igény benyújtását követõ 60 napon belül nem történik
meg,

c) a fejlesztésnek van a 2006. vagy azt követõ év(ek)re
ütemezett kifizetése/része.

(4) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás eseté-
ben EU Önerõ Alap támogatási igényt azon – ISPA támo-
gatást nyert projekt megvalósításában részt vevõ – telepü-
lési önkormányzat nyújthat be, amely a projektbõl reá jutó
saját forrást nem tudja biztosítani. Ezen önkormányzat az
EU Önerõ Alap támogatást a (3) bekezdés szerinti és az
alábbi feltételek együttes teljesülése mellett igényelheti:

a) az EU Önerõ Alap támogatás igénylõjének az ISPA
projekt összköltségéhez – szerzõdés alapján – legalább
75 millió forint saját forrást kell biztosítania,

b) az EU Önerõ Alap támogatás igénylõje 2003–2005
között minden évben részesült az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatásá-
ban,

c) az EU Önerõ Alap támogatás igénylõje az ISPA pro-
jekthez szükséges önkormányzati saját forrás legalább
30%-át önkormányzati hitel felvételével tudja biztosítani.

4. §

Az EU Önerõ Alapból nyújtandó támogatásról a bel-
ügyminiszter dönt.

Az EU Önerõ Alap igénylésének általános feltételei

5. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatásra jogosult és igényt
nyújthat be

a) helyi önkormányzat,
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b) a Ttv. 16. §-a szerinti jogi személyiségû társulás ese-
tén a társult önkormányzatok nevében eljáró – társulási
megállapodásban erre felhatalmazott – helyi önkormány-
zat,

c) a Ktt. alapján létrejött kistérségi társulás, amennyi-
ben a kistérségi társulás valamennyi tagja egyetért az EU
által támogatott fejlesztés megvalósításával és az EU Ön-
erõ Alap igény benyújtásával,

d) a 2004. évet megelõzõen ISPA támogatást nyert pro-
jekt megvalósításában részt vevõ, a projektbõl reá jutó sa-
ját forrást biztosítani nem tudó – a 3. § (4) bekezdése sze-
rinti – egyes települési önkormányzat
(a továbbiakban: Pályázó).

(2) A Pályázó
a) az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti esetekben az le-

het, aki az uniós fejlesztési célú pályázatot benyújtja/be-
nyújtotta, vagy az uniós támogatást elnyerte,

b) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az lehet,
aki az uniós fejlesztési célú pályázat megvalósításában tár-
sultként részt vesz.

(3) A fenntartó nyújtja be – a fenntartott költségvetési
szerv kezdeményezésére – az EU Önerõ Alap iránti igényt,
amennyiben az uniós támogatásokra a helyi önkormányza-
tok vagy társulásaik által fenntartott költségvetési szerv
pályázott.

(4) Az EU Önerõ Alap támogatásra igényt nyújthat be
továbbá a HEFOP (4.1.1-P.) Térségi Integrált Szakképzõ
Központok infrastrukturális feltételeinek javítása uniós
pályázatot 2006. évet megelõzõen benyújtott helyi önkor-
mányzat, amennyiben az uniós támogatás fõkedvezmé-
nyezettje a pályázat megvalósításában részt vevõ önkor-
mányzatok által létrehozott 100%-os önkormányzati tulaj-
donú közhasznú társaság (a továbbiakban: Kht.).

6. §

(1) Az EU Önerõ Alap iránti igényeket a Pályázók fo-
lyamatosan, de legkésõbb 2006. október 31-éig nyújthat-
ják be a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazga-
tóságához (a továbbiakban: Igazgatóság).

(2) Az igényléshez csatolni kell
a) e rendelet mellékleteit képezõ – a 14. §-ban foglaltak

figyelembevételével – pontosan és hiánytalanul kitöltött
adatlapokat;

b) az adatlapokon külön megjelölt hiteles dokumentu-
mokat, de különösen

ba) az uniós pályázat befogadását, vagy már elnyert
uniós támogatások esetében a kedvezõ elbírálását igazoló
dokumentumot,

bb) önkormányzat pályázata esetén a képviselõ-testü-
letnek/közgyûlésnek az igényelt EU Önerõ Alap által nem
finanszírozandó saját forrás részének vállalását tanúsító
hitelesített határozati kivonatát, vagy a képviselõ-testület
költségvetési rendeletbe foglalt felhatalmazása alapján a

polgármester nyilatkozatát, kistérségi társulás esetén a tár-
sulási tanács határozatának hitelesített kivonatát,

bc) az önkormányzat/társulás hitelfelvételi szándéka
esetén a pénzintézet – elõzetesen elvégzett hitelképes-
ség-vizsgálata alapján – a kért hitel nyújtására vonatkozó
szándéknyilatkozatát,

bd) az önkormányzatok társulása esetén társulási meg-
állapodás/társulási tanács határozatát; továbbá

c) a 3. § (1) bekezdésének d) pontja és (4) bekezdése
alapján Pályázó esetében a b) pontban foglaltakon túlme-
nõen

ca) a Pályázó nyilatkozatát arról, hogy az ISPA projekt
megvalósítása folyamatban van, annak mûszaki-pénzügyi
lezárása az EU Önerõ Alap támogatási igény benyújtását
követõ 60 napon belül nem történik meg,

cb) a Pályázó által vállalt saját forrás biztosításáról
szóló szerzõdést,

cc) a hitel felvételét igazoló dokumentumot,
cd) a 14. § (5) bekezdés szerinti igény esetében a támo-

gatást megalapozó kimutatás hitelesített dokumentumát;
d) az 5. § (4) bekezdése szerinti igény esetében a

100%-os önkormányzati tulajdonú Kht. létesítõ okiratá-
nak és a társasági szerzõdésnek hitelesített másolatát.

(3) A (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat papír
alapon egy eredeti és két hitelesített másolati példányban
kell csatolni. A másolati példányt a helyi önkormányzat
jegyzõje, illetve kistérségi társulás esetén a munkaszerve-
zet vezetõje hitelesíti. A (2) bekezdés a) pontja szerinti
adatlapokat – melyek a Belügyminisztérium honlapjáról
(www.bm.hu) tölthetõk le – elektronikusan kell kitölteni,
és elektronikus úton is csatolni kell. A kitöltést követõen
ennek nyomtatott változata szolgál az igénylés papír alapú
benyújtásához.

(4) Az (1) bekezdés bb) pontja szerinti képviselõ-testü-
leti/közgyûlési/társulási tanácsi határozatnak/polgármes-
teri nyilatkozatnak a következõket kell tartalmaznia:

a) a Pályázó megnevezését;
b) a képviselõ-testületi/közgyûlési/társulási tanácsi ha-

tározat esetén annak számát;
c) a tervezett fejlesztés
ca) pontos megnevezését,
cb) pénzügyi ütemezését,
cc) összköltségét,
cd) pénzügyi forrásainak összetételét és azok éves üte-

mezését;
d) a források biztosításának vállalt módját;
e) az EU Önerõ Alap által nem finanszírozandó saját

forrás résznek a Pályázó költségvetésében – a fejlesztés
teljes idõtartamára – történõ biztosításáról a Pályázó köte-
lezettségvállalását.

(5) Az 5. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti Pályázó-
nak a 6. § (2) bekezdésének bd) alpontja szerint az igény-
léshez csatolandó társulási megállapodásnak tartalmaznia
kell a vonatkozó külön jogszabályokban elõírtak mellett:
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a) a vállalt költségviselés nem teljesítésének következ-
ményeit,

b) a társult önkormányzatok nyilatkozatát arról, hogy
átvállalják a fejlesztés közös megvalósításából kiváló ön-
kormányzat(ok) saját forrás részének finanszírozását.

(6) A Pályázó igénylésének valamennyi – e rendelet
mellékletei szerinti – adatlapot tartalmaznia kell, amelyek
sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatók
meg.

7. §

(1) Az Igazgatóság megvizsgálja a Pályázó által benyúj-
tott igények szabályszerûségét és – hiányosság(ok) észle-
lése esetén – a benyújtást követõ 5 munkanapon belül
hiánypótlásra szólítja fel a Pályázót. Hiánypótlásra a
hiánypótlási felszólítás kézhezvételétõl számított nyolc
napon belül van lehetõség.

(2) Az Igazgatóság az EU Önerõ Alap támogatás iránti
igényeket az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 64/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
vizsgálatának lezárását követõen – annak eredményérõl
szóló tájékoztatásának becsatolásával – egy eredeti és egy
hiteles másolati példányban 5 napon belül megküldi a Bel-
ügyminisztérium részére.

(3) Amennyiben a Pályázónak az uniós támogatások
iránt benyújtott pályázatáról 2006. október 31.–decem-
ber 31. között születik kedvezõ elbírálást igazoló doku-
mentum, úgy benyújthatja az EU Önerõ Alap támogatás
iránti igényét a 6. §-ban foglaltak szerint. Ebben az esetben
az igény elbírálása a 2007. évben történik.

Az EU Önerõ Alap támogatási igények elbírálása,
a támogatás mértéke

8. §

A belügyminiszter az Igazgatóságok által továbbított
Pályázók igényeirõl a pályázatoknak, illetõleg a hiánypót-
lás(ok)nak a Belügyminisztériumba érkezésétõl számított
60 napon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt.

9. §

A Belügyminisztérium a folyamatos elbírálás során
megkeresi az EU-s pályázat elbírálásában illetékes hatósá-
got, amely megvizsgálja a saját forrás kiegészítésére be-
nyújtott pályázat és az uniós támogatások iránt benyújtott
pályázat pénzügyi-mûszaki tartalmának egyezõségét,
majd arról a megkeresést követõ 15 napon belül nyilatko-
zatot ad ki a Belügyminisztérium részére.

10. §

EU Önerõ Alap támogatásban részesülnek
a) a tartalmi és formai szempontból megfelelõ,
b) az adott EU támogatásra kiírt pályázatban a finanszí-

rozásra vonatkozó elõírásokat nem sértõ,
c) az uniós támogatásokról szóló pályázat, vagy már el-

nyert uniós támogatások esetében a támogatási szerzõdés
pénzügyi-mûszaki adataival megegyezõen benyújtott
igények.

11. §

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha
a) adósságrendezési eljárás alatt áll;
b) a hiánypótlási kötelezettségének nem tett határidõre

eleget, illetve azt csak részben teljesítette;
c) a hiánypótlás, valamint a Belügyminisztérium kéré-

sére megtett kiegészítések, módosítások ellenére az igény-
lésben szereplõ adatok, illetve a becsatolt dokumentumok
hiányosak, hibásak;

d) az elnyert EU támogatásra kiírt pályázathoz szüksé-
ges saját forrás finanszírozására vonatkozó elõírások azt
nem teszik lehetõvé;

e) az uniós pályázat/támogatási szerzõdés pénz-
ügyi-mûszaki adataival nem egyeznek meg az igénylés
adatai;

f) nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a
szükséges saját forrás kiegészítését;

g) az ígérvénnyel rendelkezõ Pályázó a kedvezõ elbírá-
lást igazoló dokumentumot – annak aláírásától számított
30 napon belül – nem küldi meg a Belügyminisztérium-
nak;

h) részére a 16. § (3) bekezdése szerint megküldött tá-
mogatási szerzõdés 3 példányát az elõírt 30 napon belül
nem küldi vissza a Belügyminisztériumba;

i) a vonatkozó uniós támogatás iránti pályázata elutasí-
tásra került.

12. §

A megítélt EU Önerõ Alap támogatás vissza nem térí-
tendõ támogatás, amely a fejlesztés teljes idõtartamára vo-
natkozóan kerül megállapításra.

13. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás meghatározásának
alapját az uniós támogatásokról szóló pályázat/szerzõdés
alapján számított vagy abban rögzített, a Pályázó költség-
vetésében vállalt saját forrás összege képezi.

(2) A 17. § szerinti támogatási szerzõdésben a támoga-
tás százalékos mértéke, összege és ütemezése a kedvezõ
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elbírálást igazoló dokumentumban foglalt adatok alapján
– a 14. §-ban foglaltak figyelembevételével – kerül végle-
gesen meghatározásra.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti uniós pályá-
zat/támogatási szerzõdés nem forintban, hanem euróban
rögzíti a finanszírozáshoz szükséges összeget, és az átvál-
tás árfolyamáról sem rendelkezik, akkor ezen összegek az
uniós támogatások tekintetében 252,5 Ft/euró átváltási
mértékkel kerülnek forintban meghatározásra és képezik a
további számítások alapját.

14. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás mértékének meghatá-
rozása a Pályázó saját forrás százalékában kifejezve
– figyelembe véve a 13. §-ban foglaltakat – a társadal-
mi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott
(a továbbiakban: 1. besorolás), illetve az országos átlagot
jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott
(a továbbiakban: 2. besorolás) települések jegyzékérõl
szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) besorolását alapul véve történik az alábbiak sze-
rint:

a) ISPA/Kohéziós Alapból igényelt támogatás eseté-
ben:

aa) a Rendelet 1. és 2. besorolásába nem tartozó önkor-
mányzatoknál 50%,

ab) a Rendeletnek vagy az 1. vagy a 2. besorolásába
tartozó önkormányzatoknál 60%,

ac) a Rendeletnek mindkét besorolásába beletartozó
önkormányzatoknál 70%;

b) a strukturális alapokból igényelt támogatás eseté-
ben:

ba) a Rendeletnek 1. és 2. besorolásába nem tartozó ön-
kormányzatoknál 60%,

bb) a Rendeletnek vagy az 1. vagy a 2. besorolásába
tartozó önkormányzatoknál 70%,

bc) a Rendeletnek mindkét besorolásába beletartozó
önkormányzatoknál 80%;

c) SAPARD, valamint az EGT Finanszírozási Mecha-
nizmusból és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból
adódó támogatás esetében:

ca) a Rendeletnek 1. és 2. besorolásába nem tartozó ön-
kormányzatoknál 40%,

cb) a Rendeletnek vagy az 1. vagy a 2. besorolásába
tartozó önkormányzatoknál 50%,

cc) a Rendeletnek mindkét besorolásába beletartozó
önkormányzatoknál 60%;

d) PHARE támogatás esetében:
da) a Rendeletnek 1. és 2. besorolásába nem tartozó ön-

kormányzatoknál 30%,
db) a Rendeletnek vagy az 1. vagy a 2. besorolásába

tartozó önkormányzatoknál 40%,
dc) a Rendeletnek mindkét besorolásába beletartozó

önkormányzatoknál 50%.

(2) Amennyiben az igénylõ önkormányzat megyei ön-
kormányzat, úgy az EU Önerõ Alap támogatás mértéke

a) ISPA/Kohéziós Alapból nyert támogatás esetében
50%,

b) a strukturális alapokból nyert támogatás esetében
60%,

c) SAPARD, valamint az EGT Finanszírozási Mecha-
nizmusból és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból
adódó támogatások esetében 50%,

d) PHARE támogatás esetén 50%.

(3) Az 5. § (1) bekezdésének c) pontjai szerinti kistérsé-
gi társulás – amennyiben az számára kedvezõbb támogatá-
si mértéket jelent – az (1) és (6) bekezdések szerinti számí-
tás helyett figyelembe veheti a területfejlesztés kedvezmé-
nyezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.)
Korm. rendeletet [a továbbiakban: 64/2004. (IV. 15.)
Korm. r.]. Ez esetben az igényelhetõ támogatás mértéke:

a) ISPA/Kohéziós Alapból igényelt támogatás eseté-
ben:

aa) a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett
vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségbe nem tarto-
zó kistérségi társulásnál 50%,

ab) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából átmenetileg ked-
vezményezett vagy a 4. számú melléklet alapján a hátrá-
nyosabb helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál
60%,

ac) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb
helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál 70%;

b) a strukturális alapokból igényelt támogatás eseté-
ben:

ba) a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett
vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségbe nem tarto-
zó kistérségi társulásnál 60%,

bb) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából átmenetileg ked-
vezményezett vagy a 4. számú melléklet alapján a hátrá-
nyosabb helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál
70%,

bc) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb
helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál 80%;

c) SAPARD, valamint az EGT Finanszírozási Mecha-
nizmusból és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusból
adódó támogatások esetében:

ca) a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett
vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségbe nem tarto-
zó kistérségi társulásnál 40%,

cb) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából átmenetileg ked-
vezményezett vagy a 4. számú melléklet alapján a hátrá-
nyosabb helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál
50%,
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cc) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb
helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál 60%;

d) PHARE támogatás esetében:
da) a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett

vagy átmenetileg kedvezményezett kistérségbe nem tarto-
zó kistérségi társulásnál 30%,

db) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 2. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából átmenetileg ked-
vezményezett vagy a 4. számú melléklet alapján a hátrá-
nyosabb helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál
40%,

dc) a 64/2004. (IV. 15.) Korm. r. 3. számú melléklete
szerint a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb
helyzetû kistérségbe tartozó kistérségi társulásnál 50%.

(4) A Kohéziós Alap saját forrás kiegészítéséhez jóvá-
hagyott EU Önerõ Alap támogatás pályázatonként a
900 millió forintot nem haladhatja meg.

(5) A Kohéziós Alap támogatáshoz kapcsolódóan a fej-
lesztéshez szükséges, az uniós pályázattal összefüggõ és a
fejlesztés uniós támogatásból/hazai társfinanszírozásból el
nem ismerhetõ tervezési költségeihez EU Önerõ Alap tá-
mogatás nyújtható. A támogatás – amelynek maximális
összege 80 millió forint – kizárólag a tervezési költségnek
az egyéb költségvetési forrásból nem fedezett részére
adható.

(6) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti önkor-
mányzatok társulása vagy a (3) bekezdés szerinti lehetõsé-
get nem választó kistérségi társulás esetében önkormány-
zatonként szükséges feltüntetni

a) a fejlesztéshez vállalt összes saját forrás összegét,
majd

b) az (1) bekezdés szerint az EU Önerõ Alap támogatás
százalékos mértékét és összegét,
és ezen számadatok összegzésébõl adódik az igényelhetõ
EU Önerõ Alap támogatás összege.

15. §

(1) A belügyminiszter döntésérõl az elbírálást követõ
15 munkanapon belül értesíti a Pályázókat a következõk
szerint:

a) amennyiben a Pályázó az uniós támogatási szerzõ-
dés megkötését megelõzõen igényelte az EU Önerõ Alap
támogatást, úgy arról ígérvényt kap,

b) amennyiben a Pályázó a kedvezõ elbírálást igazoló
dokumentum benyújtása mellett igényelte az EU Önerõ
Alap támogatást, úgy a 16. § (3) bekezdésében foglaltak
szerint a belügyminiszter szerzõdés (a továbbiakban: tá-
mogatási szerzõdés) kötését kezdeményezi a Pályázóval.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Pályázó
köteles a kedvezõ elbírálást igazoló dokumentum eredeti
vagy hitelesített másolati példányát – annak aláírásától

számított 30 napon belül – megküldeni a Belügyminiszté-
riumnak a támogatási szerzõdés megkötése érdekében.

Támogatási szerzõdés megkötése

16. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásának – a
döntés alapját képezõ igénylésben vállalt – feltételeit tá-
mogatási szerzõdésben rögzíti a belügyminiszter és a Pá-
lyázó.

(2) A támogatási szerzõdés elõkészítését a Belügymi-
nisztérium végzi.

(3) A támogatási szerzõdés belügyminiszter által aláírt
6 példányát a Belügyminisztérium a Pályázónak megkül-
di, aki egyetértése esetén a támogatási szerzõdés 3 példá-
nyát legkésõbb a kézhezvételtõl számított 30 napon belül
az arra jogosult aláírásával ellátva visszaküldi a Belügymi-
nisztériumba.

17. §

A támogatási szerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) a Pályázó által megvalósítandó fejlesztés – kedvezõ

elbírálást igazoló dokumentum szerinti – pontos megneve-
zését és azonosító adatait;

b) az EU Önerõ Alap támogatás százalékos mértékét,
összegét és éves ütemezését;

c) az EU Önerõ Alap támogatás folyósításának feltéte-
leit;

d) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználás feltételeit;
e) a Pályázó által vállalt kötelezettségek nem vagy

részbeni teljesítése esetén irányadó, e rendelet 23. §-a sze-
rinti jogkövetkezményeket.

18. §

(1) A Pályázó részérõl a kedvezõ elbírálást igazoló do-
kumentum bármely pontjának megsértése egyben a támo-
gatási szerzõdés megsértését is jelenti.

(2) Amennyiben a támogatási szerzõdésben vállalt köte-
lezettség megvalósítása meghiúsul vagy tartós akadályba
ütközik, illetõleg ha a szerzõdést érintõ adatok és körülmé-
nyek változnak, úgy a Pályázó haladéktalanul köteles
e tényt írásban a Belügyminisztérium részére bejelenteni.

Az EU Önerõ Alap folyósítása, felhasználása

19. §

A támogatás költségvetési forrása a Költségvetési tv.
1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím, 17. alcím.
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20. §

(1) Az EU Önerõ Alap támogatást a támogatási szerzõ-
désben foglaltak szerint teljesítményarányosan, a Belügy-
minisztérium utalványozása alapján a Magyar Állam-
kincstár folyósítja a Pályázó költségvetési elszámolási
számlájára.

(2) Az EU Önerõ Alap folyósítása
a) a kedvezõ elbírálást igazoló dokumentumban foglalt

kifizetési ütemezéshez igazodik; és
b) évenkénti összege nem haladhatja meg a kedvezõ el-

bírálást igazoló dokumentumban meghatározott évenkénti
üteme(ke)t, kivéve, ha a fejlesztés megvalósítása során

ba) elõzõ évi maradvány-felhasználás történik,
bb) a kedvezõ elbírálást igazoló dokumentum módosí-

tásával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére ke-
rül sor.

21. §

Az EU Önerõ Alap támogatás jogtalan felhasználásának
minõsül, ha

a) a Pályázó a támogatás igényléséhez valótlan adatot
szolgáltatott;

b) a Pályázó az EU Önerõ Alap támogatását nem a tá-
mogatási szerzõdésben rögzített támogatási célra és felté-
teleknek megfelelõen használja fel;

c) a Pályázó a fejlesztés összköltségének növekedése
nélkül saját forrásból, átvett pénzeszközbõl, költségvetési
támogatásból, illetve támogatásértékû bevételként az adott
fejlesztés esetében további fejlesztési forrásokhoz jut (sa-
ját forrás további kiváltása);

d) a jogszabályban erre feljogosított szervek vizsgálata
alapján a Pályázónak (költségvetési szervének), illetve az
5. § (4) bekezdése szerinti esetben a 100%-os önkormány-
zati tulajdonú Kht.-nak visszafizetési kötelezettsége kelet-
kezik;

e) a Pályázó (illetve költségvetési szerve) és az 5. §
(4) bekezdése szerinti esetben a 100%-os önkormányzati
tulajdonú Kht. elveszti az uniós támogatásra való jogosult-
ságát.

Ellenõrzés és elszámolás

22. §

(1) A támogatási szerzõdésben foglaltak teljesítését jog-
szabályban erre feljogosított szervek ellenõrzik.

(2) A Pályázó köteles
a) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználását – szám-

lákkal és az egyéb szükséges dokumentumokkal alátá-
masztva – elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani, az
ellenõrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellen-

õrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a
kért dokumentumokat rendelkezésre bocsátani;

b) az EU Önerõ Alap támogatás felhasználásáról tárgy-
év december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszám-
adás keretében és annak rendje szerint elszámolni. Az év
végi elszámolás szabályszerûségének felülvizsgálatára
irányadóak az Áht. 64/D. §-ában foglaltak.

(3) A EU Önerõ Alap támogatás igénybevételének és az
elszámolás szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgató-
ság végzi a Magyar Államkincstár által minden évben ki-
adásra kerülõ közleményben meghatározott módon.

23. §

(1) A Pályázó a 21. § alapján megállapított jogtalan fel-
használás esetén a támogatást köteles visszafizetni a köz-
ponti költségvetésbe.

(2) Az (1) bekezdés alapján visszafizetendõ támogatás
után a Pályázó a jegybanki alapkamat kétszeresének meg-
felelõ mértékû kamatot köteles fizetni a jogtalan igénybe-
vétel napjától a visszafizetés napjáig.

(3) Jegybanki alapkamaton, ha a Pályázó visszafizetési
kötelezettségének

a) az igénybevétel évében tesz eleget, a megelõzõ év
átlagos jegybanki alapkamatát,

b) az igénybevétel évét követõen tesz eleget, az igény-
bevétel éve átlagos jegybanki alapkamatát
kell érteni.

Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatály-
ba, mellyel egyidejûleg hatályát veszti a helyi önkormány-
zatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges
önkormányzati saját forrás kiegészítése 2005. évi támoga-
tásának rendjérõl szóló 14/2005. (III. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.), azzal, hogy

a) az R. alapján benyújtott EU Önerõ Alap támogatási
igények esetében rendelkezéseit – az R. 17. § (3) bekezdé-
sének kivételével – alkalmazni kell, valamint

b) a 2005. évben a Belügyminisztériumba beérkezett,
de el nem bírált EU Önerõ Alap pályázatok esetében a dön-
tés a 19. §-ban meghatározott költségvetési forrás terhére
történik.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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1/a. számú melléklet a 15/2006. (III. 14.) BM rendelethez

I. Pályázó adatai:

1. Önkormányzat/többcélú kistérségi társulás neve:
2. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) 

neve:
3. Önkormányzati társulás (kivéve többcélú kistérségi társulás) 

esetében a székhely önkormányzat neve:
4. Az önkormányzatot/Társulást képviseli 

(polgármester/elnök)**
5. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi 

Társulás KSH kódja:
6. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi 

Társulás címe (ir.szám, település, út/utca, hsz.):
7. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi

Társulás elérhet sége:
Fax:
Tel.:
e-mail:

8. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi
Társulás adószáma:

9. Önkormányzat/Székhely önkormányzat/Többcélú Kistérségi 
Társulás törzsszáma:

10. Az EU Öner  Alap igénylést el készít  személy(ek) neve:

11. Az EU Öner Alap igénylést el készít személy(ek)
telefonszáma:

12. Az EU Öner Alap igénylést el készít személy(ek) e-mail
címe:

II. A támogatandó feladat megjelölése:

1. A megpályázott/elnyert uniós támogatás megjelölése:

2. Pályázatot kiíró vagy az uniós támogatási szerz dés
megkötésére jogosult szervezet megnevezése:

3. Pályázat kódja, felhívás címe:

4. Az uniós pályázat/az uniós támogatási szerz dés
azonosítója:

5. A fejlesztésnek az uniós pályázatban/uniós támogatási 
szerz désben megjelölt megnevezése:

6. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban 
megjelölt m szaki tartalomnak megfelel en!):

III. Nyilatkozatok:

…………………………………………………………………………

az önkormányzatot/Társulást képvisel  aláírása

Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (14)
bekezdésében felsorolt szervek az (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

Kelt ………………….., ……… év ………………… hó ……….. nap

A d a t l a p

 EU Öner  Alap igényléséhez* 
* A rendelet 5. § (1) bekezdés b)  pontja szerinti jogi személyiség  társulásnak, valamint a 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet besorolását választó többcélú 

kistérségi társulásnak jelen adatlap második oldalaként az 1/b. számú mellékletét is ki kell töltenie!

** Nem többcélú kistérségi társulás esetében a Székhely önkormányzat polgármesterének megnevezése szükséges.
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1/b. számú melléklet a 15/2006. (III. 14.) BM rendelethez

Sor-

szám
KSH kód Önkormányzat neve
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A Pályázó Társulás adatai

Saját forrás mindösszesen:
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2. számú melléklet a 15/2006. (III. 14.) BM rendelethez

A Pályázó megnevezése:

Régió

Megye

EU Öner  Alap támogatás mértéke a 14. §-ban foglaltak 

szerinti számítás alapján (%-ban)*:

A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):

Források megnevezése 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év Összesen

(forint)

1. EU Alapokból igényelt forrás összege

2. A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás 

    keretében biztosított összeg 

3. A Pályázó összes saját forrása

    (3.1.+3.2.+3.3. )

    3.1. A Pályázó által költségvetésének terhére 
          vállalt saját forrás összege

    3.2. Az EU Öner  Alapból a saját forrás 

           kiegészítésére igényelt BM támogatás összege

    3.3. Hitel**

4. Egyéb források összesen (4.1.+4.2.+4.3. )

    4.1. Lakossági hozzájárulás***

    4.2. Egyéb magánforrás

    4.3. Egyéb szervezetek támogatása

5. A beruházás összköltsége 

    (1.+2.+3.+4.1.+4.2.+4.3.)

Összege

*  Amennyiben a Pályázó a 14. § (6) bekezdés szerint igényli a támogatást, úgy a rovatot nem kell kitölteni!
**  A rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerinti igénylés esetén a rovat kitöltése kötelez .

***  Lakossági hozzájárulás esetében csatolni kell az ennek igazolására szolgáló dokumentumot.

Kelt ………………….., ……… év ………………… hó ……….. nap

…………………………………………………………………..
az önkormányzatot/Társulást képvisel  aláírása

Összesen:

C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):

Nyilatkozat: Hozzájárulok, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/C. § (13)–(14) bekezdésében meghatározott adatokat a 18/C. § (12) és (14) 
bekezdésében felsorolt szervek az (5)–(8) bekezdésben, valamint a 18/C. § (12)–(13) bekezdésben foglaltak szerint felhasználják.

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek:

Megnevezés

A pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai



Az egészségügyi miniszter
10/2006. (III. 14.) EüM

rendelete

a gyógyszertárak mûködési, szolgálati
és nyilvántartási rendjérõl szóló

15/1997. (VI. 20.) NM rendelet módosításáról

A gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes sza-
bályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 42. §-a (2) bekezdé-
sének b), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az alábbiakat rendelem el:

1. §

A gyógyszertárak mûködési, szolgálati és nyilvántartási
rendjérõl szóló 15/1997. (VI. 20.) NM rendelet 21. §-ának
(2) bekezdésében

a) a „kérelmére” szövegrész helyére a „kérelmére vagy
hivatalból” szövegrész,

b) a „14. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyére a
„14. § (1)–(2) bekezdésében, továbbá a 15. §-ban” szöveg-
rész

lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba azzal,
hogy a rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter
11/2006. (III. 14.) EüM

rendelete

az egészségügyi miniszter által adományozható
szakmai elismerésekrõl szóló

21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt fel-
hatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

Az egészségügyi miniszter által adományozható szak-
mai elismerésekrõl szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 4/A–4/B. §-sal egészül
ki:

„4/A. § (1) Kiemelkedõ orvos-szakmai életmû elismeré-
seként – különös tekintettel az orvostudományi kutatásban
végzett jelentõs tevékenységre, illetve ennek eredményé-
re – Dr. Hõgyes Endre-díj adományozható.

(2) A Dr. Hõgyes Endre-díj évente egy természetes sze-
mélynek adományozható, a díjjal oklevél, emlékérem és
pénzjutalom jár.

4/B. § (1) Az élet mentésében tanúsított példamutató
magatartásért vagy tevékenység kifejtéséért Pro Vita díj
adományozható. Pro Vita díj adományozható különösen

a) annak a teljes vért adó önkéntes véradónak, aki leg-
alább 100 alkalommal adott vért,

b) az élõ önkéntes szerv- vagy szövetdonornak,
c) annak, aki az élet mentésében kiemelkedõ tevékeny-

séget fejtett ki.
(2) Pro Vita díjban évente legfeljebb 70 személy része-

sülhet, ebbõl legfeljebb 20 személy lehet önkéntes véradó,
a díjjal oklevél jár.”

2. §

Az R. 10. §-a a következõ c) ponttal egészül ki, és az
eredeti c) és d) pontjának jelölése d) és e) pontra változik:

[A díjak és elismerések adományozására]
„c) Dr. Hõgyes Endre születése napja (november 30.),”

[alkalmából kerülhet sor.]

3. §

Az R. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, és
az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen
a) Pro Vita díj adományozására – az önkéntes véradók

tekintetében – a Magyar Vöröskereszt az Országos Vérel-
látó Szolgálattal egyetértésben,

b) Dr. Hõgyes Endre-díj adományozására – az Egész-
ségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) el-
nökségének vagy bizottságainak elõterjesztése alapján –
az ETT elnöke
tehet javaslatot.”

4. §

Az R. 12. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Dr. Hõgyes Endre-díj adományozása esetén az

(1) bekezdés szerinti elõzetes értékelést nem kell
elvégezni.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg az R.
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a) 8. §-ában az „a 10. §-ban foglalt alkalmakon kívül
is,” szövegrész,

b) 14. §-ának (2) bekezdése

a hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 5. §-ának (1) bekezdésében a „Semmelweis-díj

és Batthyány-Strattmann László-díj” szövegrész helyébe a
„Semmelweis-díj, Batthyány-Strattmann László-díj és a
Dr. Hõgyes Endre-díj” szövegrész,

b) az R. 5. §-ának (2) bekezdésében a „Semmel-
weis-díjjal és a Batthyány-Strattmann László-díjjal” szö-
vegrész helyébe a „Semmelweis-díjjal, a Batthyány-Stratt-
mann László-díjjal és a Dr. Hõgyes Endre-díjjal”
szövegrész,

d) az R. 11. §-ának (1) bekezdésében a „2–4. §-ban”
szövegrész helyébe a „2–4. §-ban, a 4/B. §-ban” szöveg-
rész

lép.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

19/2006. (III. 14.) FVM
rendelete

termõföldnek és erdõnek a szociális földprogram
folytatása céljából ingyenesen történõ önkormányzati

tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának
feltételeirõl és eljárási rendjérõl

A Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény
módosításáról szóló 2005. évi CLXXV. törvény
12. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlõségi
miniszterrel, valamint a belügyminiszterrel egyetértés-
ben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A szociális földprogram (a továbbiakban: program)
céljára átadható állami tulajdonú termõföldek és erdõterü-
letek (a továbbiakban együtt: földrészlet) ingyenesen ön-
kormányzati tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adására
vonatkozó hirdetményt elsõ ízben e rendelet hatályba-
lépésétõl számított 30 napon belül, a továbbiakban évente
február 1-jéig közzé kell tenni. A hirdetmény közzétételé-
rõl a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban:
NFA) gondoskodik. A hirdetményben nem tehetõ közzé

olyan földrészlet, amelyen harmadik személynek fennálló
joga vagy követelése van.

(2) A hirdetményt az NFA internetes honlapján, továb-
bá az NFA székhelyén az ügyfélforgalom számára nyitva
álló helyiségben, és az NFA területi irodáinak hivatali he-
lyiségeiben elhelyezett hirdetõtáblán legalább 90 napra
kell közzétenni úgy, hogy az internetes honlapon való
megjelenítés napja a hirdetmény kifüggesztésének napjá-
val megegyezzen. A hirdetmény közzétételének kezdõ
napja a területi irodáknál történt kifüggesztés napja.

(3) Az NFA által közzétett hirdetmény a program cél-
jára átadható földrészletek helyrajzi számait a települések
sorrendjében tartalmazza.

(4) A hirdetményben közzé nem tett földrészletekre a
program céljára nem nyújtható be kérelem.

2. §

(1) A települési önkormányzat (a továbbiakban: önkor-
mányzat) a program céljára – a 3. § (1) bekezdésben foglalt
kivétellel – a településen fekvõ földrészletekre nyújthat be
kérelmet.

(2) A program céljára földrészletet az az önkormányzat
igényelhet, amely rendelkezik az önkormányzat képvise-
lõtestülete által jóváhagyott szociális földprogrammal. A
kérelem elõterjesztésének további feltétele, hogy az ön-
kormányzat által támogatott, szociálisan hátrányos helyze-
tû személyek az önkormányzat részére átadott földrészlet
hasznosításában, használatában személyesen közre-
mûködjenek.

(3) Az önkormányzat a földrészletnek a tulajdonába
vagy vagyonkezelésébe adására irányuló írásbeli kérelmét
az NFA székhelyén terjesztheti elõ a kifüggesztés napjától
számított 90 napon belül. A határidõ elmulasztása esetén
az önkormányzat kérelmét az NFA érdemben nem vizsgál-
hatja. Ennek tényérõl az NFA írásban értesíti az önkor-
mányzatot. A határidõ elmulasztása nem érinti az önkor-
mányzat azon jogát, hogy a következõ évben közzétett fel-
hívás alapján ismételten kérelmet nyújtson be.

3. §

(1) Az önkormányzat más településen fekvõ földrészlet-
re vagyonkezelésbe adás iránt nyújthat be kérelmet, felté-
ve hogy az érintett földrészlet olyan településen fekszik,
melynek közigazgatási határa a kérelmet elõterjesztõ ön-
kormányzat településének közigazgatási határától közúton
vagy közforgalomtól el nem zárt magánúton legfeljebb
15 km távolságra van.

(2) A tulajdonba adás iránti kérelmet az önkormányzat a
saját településén fekvõ és az NFA által az 1. § (1) bekez-
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dése szerint közzétett állami tulajdonú földrészletek leg-
feljebb 50%-ára nyújthat be.

(3) Tulajdonba adás iránti kérelmet nem lehet elõter-
jeszteni erdõ, szõlõ és gyümölcsös mûvelési ágban nyil-
vántartott földrészletre, valamint halastóra. Ilyen esetben
az 50%-os területi határ megállapításánál az erdõ, szõlõ és
gyümölcsös mûvelési ágban nyilvántartott földrészleteket,
valamint a halastavakat figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Az önkormányzat a (2) és (3) bekezdésben foglalt
korlátozás nélkül terjeszthet elõ tulajdonba adás iránti ké-
relmet a saját településén fekvõ vagyonkezelésébe került
földrészletre, feltéve hogy azt tizenöt éven keresztül folya-
matosan a program céljára használta és hasznosította.

4. §

(1) A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemnek tartal-
maznia kell:

a) az igényelt földrészletek helyrajzi számát;
b) a kérelem indokait, a földrészlet használatának,

hasznosításának tervezett módját;
c) a programban részt vevõ személyek létszámát, azon

belül a jövedelemmel [a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pont] rendelkezõ és a jövedelemmel nem rendelkezõ
személyek létszámát;

d) a programhoz kapcsolódó képzési programok ismer-
tetését;

e) a program mûködtetéséhez rendelkezésre álló pénz-
ügyi fedezet bemutatását, és az önkormányzat közremûkö-
désének módját;

f) a programban részt vevõ mezõgazdasági szaktanács-
adó vagy agrár végzettségû személyek, illetve erdészeti
szakszemélyzet megjelölését, egyéb a program megvalósí-
tását biztosító tényezõket;

g) a kérelem benyújtásakor az önkormányzat tulajdo-
nában álló termõföldek, erdõterületek hasznosításának té-
nyére vonatkozó adatokat;

h) arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a program kere-
tében hasznosított földrészletek vonatkozásában a haszno-
sítással összefüggésben felmerülõ költségeket, illetve koc-
kázatot ki viseli;

i) a földrészlet vagyonkezelésbe adásának kérelmezett
idõtartamát.

(2) A vagyonkezelésbe adás iránti kérelemhez csatolni
kell:

a) az önkormányzat szociális földprogramját és a prog-
ram elfogadásáról szóló képviselõtestületi határozatot;

b) a 3. § (1) bekezdése szerinti esetben a földrészlet
fekvése szerinti önkormányzat arra vonatkozó írásbeli
hozzájárulását, hogy a kérelmezõ önkormányzat két évig

vagy azt meghaladó meghatározott idõtartamig a program
céljából a földrészletet használhatja, hasznosíthatja;

c) az illetékes körzeti földhivatal, valamint a megyei
növény- és talajvédelmi szolgálat, illetõleg az erdészeti
hatóság igazolását arról, hogy az önkormányzattal szem-
ben a tulajdonát képezõ termõföldeket, illetve erdõterüle-
teket érintõen az igazolás kiadását megelõzõ két évben
nem került sor hasznosítási kötelezettség elmulasztása
miatt földvédelmi bírság kiszabására, valamint parlagfû
elleni közérdekû védekezést elrendelõ határozat meghoza-
talára, illetõleg erdõgazdálkodási bírság kiszabására.

(3) A tulajdonba adás iránti kérelemnek az (1) bekezdés
a)–h) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia.

(4) A tulajdonba adás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) az önkormányzat szociális földprogramját és a prog-

ram elfogadásáról szóló képviselõ-testületi határozatot,
b) a hatályos helyi építési szabályzat és a szabályozási

terv, valamint a képviselõ-testület által jóváhagyott tele-
pülésszerkezeti terv kivonatát, amely szerint az önkor-
mányzat által igényelt földrészlet a település igazgatási te-
rületén belül mezõgazdasági terület,

c) az illetékes körzeti földhivatal, valamint a megyei
növény- és talajvédelmi szolgálat, illetõleg az erdészeti
hatóság igazolását arról, hogy az önkormányzattal szem-
ben a tulajdonát képezõ termõföldeket, illetve erdõterüle-
teket érintõen az igazolás kiadását megelõzõ két évben
nem került sor hasznosítási kötelezettség elmulasztása
miatt földvédelmi bírság kiszabására, valamint parlagfû
elleni közérdekû védekezést elrendelõ határozat meghoza-
talára, illetõleg erdõgazdálkodási bírság kiszabására.

(5) A 3. § (4) bekezdésében foglalt esetben a tulajdonba
adás iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglaltaktól el-
térõen – a vagyonkezelési szerzõdés másolatát kell csatol-
ni, melybõl kitûnik, hogy a szerzõdés hatálybalépése óta a
kérelmezõ önkormányzatot a kérelemmel érintett földrész-
leten tizenöt éve a program céljára vagyonkezelõi jog illeti
meg.

5. §

(1) A program céljára olyan területnagyságú földrészlet
adható, hogy 1 fõ részére legfeljebb 1 hektár területnagy-
ságú földrészlet jusson (a továbbiakban: területi korlát).

(2) Földrészletet – a program céljára – legalább két évre,
legfeljebb tizenöt évre lehet vagyonkezelésbe adni.

(3) A programnak a már vagyonkezelésbe, illetõleg tu-
lajdonba átadott földrészleteken túl további földrészletek-
re történõ kiterjesztése új kérelemnek minõsül.

(4) A vagyonkezelésbe, illetve a tulajdonba adásról a
Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény
13. §-ának (6) bekezdése szerint az NFA javaslata alapján
a Kormány dönt.
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6. §

(1) Az NFA a határidõben beérkezett önkormányzati
kérelmet megvizsgálja és a részletes szakmai javaslatát
megküldi a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
tériumnak (a továbbiakban: minisztérium). Az adott évben
közétett felhívásra határidõn belül beérkezett önkormány-
zati kérelmekrõl az NFA-nak legkésõbb szeptember 1-jéig
meg kell küldenie javaslatait a minisztérium részére.

(2) Az NFA javaslatának tartalmaznia kell:
a) azoknak a földrészleteknek a megjelölését, melyek

vagyonkezelésbe, illetõleg tulajdonba adását javasolja,
b) azoknak a földrészleteknek a megjelölését, melyek

vagyonkezelésbe, illetõleg tulajdonba adását nem javasol-
ja, és az elutasítás részletes indokait,

c) a vagyonkezelésbe adás idõtartamára vonatkozó ja-
vaslatot.

(3) Az NFA a vagyonkezelésbe, illetõleg tulajdonba
adást – a 3. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – nem ja-
vasolhatja, ha a vagyonkezelésbe adás iránti kérelem nem
tartalmazza a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban foglalta-
kat, valamint a 4. § (2) bekezdésében foglalt elõírások nem
teljesülnek, illetõleg a tulajdonba adás iránti kérelem ese-
tén a kérelem nem tartalmazza a 4. § (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban foglaltakat, és a 4. § (4) bekezdésében
foglalt elõírások nem teljesülnek.

(4) Az NFA javaslata alapján a miniszter a döntési ja-
vaslatot is tartalmazó elõterjesztést benyújtja a Kormány
részére.

7. §

(1) A Kormánynak a vagyonkezelésbe, vagy tulajdonba
adásról szóló döntésének a Magyar Közlönyben történõ
közzétételétõl számított 60 napon belül az NFA és a jogo-
sult önkormányzat ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre al-
kalmas vagyonkezelési, illetõleg tulajdon-átruházási szer-
zõdést köt. A szerzõdés alapján az önkormányzat köteles
gondoskodni a vagyonkezelõi jogának, illetõleg tulajdon-
jogának az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzésérõl.

(2) A vagyonkezelõi jogviszony fennállása alatt a va-
gyonkezelõ önkormányzat évente január 31-ig a szerzõ-
désben foglaltak betartásáról, a program megvalósulásá-
ról, valamint a vagyonkezelésbe vett földrészletek haszno-
sításáról beszámol az NFA-nak.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl a vagyonkezelõ
önkormányzat köteles az NFA-t tájékoztatni a jogviszony
körülményeinek minden olyan lényeges változásáról,
mely a vagyonkezelési szerzõdés módosítását teszi indo-
kolttá.

(4) A vagyonkezelõ önkormányzat a vagyonkezelésébe
vett vagyon használatából, mûködtetésébõl származó be-
vételeit, illetve közvetlen költségeit és ráfordításait elkülö-
nítetten tartja nyilván.

(5) Az NFA a vagyonkezelési szerzõdésben foglaltak
betartását bármikor ellenõrizheti.

8. §

(1) Az NFA-nak a vagyonkezelési szerzõdésben rögzí-
tenie kell, hogy a szerzõdést felmondja, ha

a) a vagyonkezelõ önkormányzat a vagyonkezelési
szerzõdésben foglalt kötelezettségének – figyelmeztetés
ellenére – felróható módon nem tesz eleget;

b) a vagyonkezelõ önkormányzat a kérelmében vállalt,
a programmal kapcsolatos feladatait – figyelmeztetés elle-
nére – nem látja el;

c) a vagyonkezelõ önkormányzat a földrészlet haszná-
latát, hasznosítását a programban részt nem vevõ személy-
nek átengedte;

d) a vagyonkezelésbe átadott földrészlet mûvelési ágá-
nak megváltoztatására, vagy a rendes gazdálkodás körét
meghaladó beruházás végrehajtására az NFA hozzájárulá-
sa nélkül került sor [a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi
CXVI. törvény 13/A. § (2) bek.];

e) a vagyonkezelésbe átadott földrészleten az önkor-
mányzat más célú hasznosítást hajtott végre;

f) a vagyonkezelõ önkormányzat a beszámolási kötele-
zettségének határidõn belül nem tesz eleget;

g) két egymást követõ évben az 1 fõre esõ területnagy-
ság meghaladja a területi korlát kétszeresét.

(2) Az NFA-nak a vagyonkezelési szerzõdésben rögzí-
tenie kell, hogy ha a felmondást az önkormányzat 15 na-
pon belül nem veszi tudomásul, az NFA további 15 napon
belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmon-
dás hatályát veszti.

(3) A vagyonkezelési szerzõdés közös megegyezéssel a
gazdasági év végével megszüntethetõ. A vagyonkezelési
szerzõdés módosítására irányuló kérelemnek minõsül, ha
az önkormányzat a vagyonkezelésébe került önálló hely-
rajzi számú földrészletek egy részére a vagyonkezelési
szerzõdés megszüntetését kezdeményezi. Ilyen kérelmet
kizárólag önálló helyrajzi számú földrészletekre lehet elõ-
terjeszteni, mely kérelem elbírálásáról az NFA dönt.
Egyéb esetekben a vagyonkezelési szerzõdés módosításá-
ra a vagyonkezelési szerzõdés megkötésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.

(4) A vagyonkezelõi jog megszûnésekor az NFA köte-
les az önkormányzat vagyonkezelõi jogának ingatlan-nyil-
vántartásból való törlését kezdeményezni. A vagyonkeze-
lési szerzõdés közös megegyezéssel, illetve az NFA általi
felmondásával történõ megszûnése esetén a kérelemhez
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csatolni kell a vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásból
való törlésére alkalmas megszüntetõ szerzõdést, illetve
felmondást elfogadó nyilatkozatot tartalmazó okiratot. El-
fogadó nyilatkozat hiányában az NFA-nak jogerõs bírói
ítélettel kell igazolnia, hogy a vagyonkezelési szerzõdést
jogszerûen mondta fel, illetõleg a felmondása a szerzõdést
megszüntette.

(5) Ha a vagyonkezelési szerzõdés az NFA felmondása
következtében szûnt meg, az önkormányzat vagyonkeze-
lõi jogának ingatlan-nyilvántartásból történõ törlését kö-
vetõ öt éven belül a program céljára nem igényelhet föld-
részletet.

9. §

E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
12/2006. (III. 14.) GKM

rendelete
az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat

felhasználásának szabályozásáról, valamint az
országos közúthálózattal összefüggõ feladatok

ellátásáról szóló 122/2005. (XII. 28.) GKM rendelet
módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9)–(10) bekezdésében
és 49. §-ának o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
Ámr.) foglaltakra – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

Az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználá-
sának szabályozásáról, valamint az országos közúthálózat-
tal összefüggõ feladatok ellátásáról szóló 122/2005.
(XII. 28.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. § Az elõirányzat forrásai:]
„c) ha törvény másként nem rendelkezik az elõirányza-

tot mûködtetõ költségvetési szerv vagyonkezelésében

lévõ, kizárólagos állami tulajdonú területek – beleértve: az
országos közutak végleges határain belüli területeket; az
országos közutak építése és korszerûsítése céljából állami
tulajdonba vett földterületek azon területrészeit, amelyek
az országos közutak végleges határain kívül esnek; az épí-
tés és korszerûsítés idõtartama alatt használt felvonulási
területeket; a földmûvek építéséhez, az útépítési anyagok,
keverékek elõállításához használt területeket és anyagnye-
rõ helyeket; valamint a nyomvonal-módosítással együtt
járó közútépítések és -korszerûsítések nyomán az országos
közút végleges határain kívülre kerülõ területrészeket és
felhagyott közútszakaszokat, figyelemmel az Áht.
109/A. §-a és az Ámr. 63/B. §-a rendelkezéseiben foglal-
takra – hasznosításából és értékesítésébõl származó pénz-
összeg,”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

33. §-a (2) bekezdésében megjelölt, az úthasználati díjból
és pótdíjból származó általános forgalmi adóval csökken-
tett bevételek kedvezményezettje az elõirányzat.”

3. §

(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdése g) pontjának felvezetõ
szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(1) Az elõirányzat:]
„g) mûködtetésével összefüggõ – az azt mûködtetõ költ-

ségvetési szerv mûködési kiadásai terhére el nem számol-
ható – központi szakmai, pénzügyi-számviteli és jogi fel-
adatokkal, így:”
[használható fel.]

(2) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének m) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) Az elõirányzat:]
„m) költségvetési támogatási és saját bevételi elõirány-

zatai összegének legfeljebb 1%-a mértékéig a kerékpár-
utak tervezésének és építésének támogatására – figye-
lembe véve a külön jogszabályban meghatározott pályáza-
ti rendszer mûködtetésére vonatkozó eljárási rendet –,”
[használható fel.]

(3) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) Az elõirányzat:]
„n) költségvetési támogatási és saját bevételi elõirány-

zatai összegének legfeljebb 4%-a a helyi közutak országos
közutakhoz csatlakozó, azt tehermentesítõ része – ideértve
a révhez vezetõ utakat és a révlejárókat is –, járdák, továb-
bá a települési önkormányzatok kezdeményezése és rész-
vétele mellett a településeket összekötõ vagy bekötõ utak
építésének és fejlesztésének támogatására – a külön jog-
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szabályban meghatározott pályázati rendszer mûködteté-
sére vonatkozó eljárási rend szerint –”
[használható fel.]

4. §

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[6. § (1) Az országos közutak fejlesztése tekintetében:]
„c) Az EU támogatásból megvalósuló, gyorsforgalmi

utak nélküli országos közutak fejlesztése tekintetében az
egyes beruházások megvalósítását a miniszter engedélye-
zi, és ezt követõen az állami megrendelõi (építtetõi) fel-
adatokat – beleértve az elõkészítést, a terveztetést, a köz-
beszerzési eljárások lefolytatását, a szerzõdéskötéseket, a
szerzõdések teljesítésének igazolását stb. – a hatályba-
lépéskor már folyamatban lévõ fejlesztések esetében az
UKIG a Magyar Közút Kht. közremûködésével végzi.”

(2) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A (3) bekezdésben foglalt feladatokhoz kapcsolódó
minõségellenõrzési tevékenységet az UKIG látja el.”

5. §

Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Az UKIG a 3. § (3) bekezdésében foglaltak

teljesülése érdekében az autópályák használatának díjáról
szóló 110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet 1. §-ának (1) be-
kezdésében említett, a használati díj és pótdíj beszedésére
kijelölt bizományossal szerzõdést köt.

(2) A díjköteles országos közutak használati lehetõsé-
gének biztosításával, mint az Állam által nyújtott szolgál-
tatással kapcsolatos úthasználati díjról, valamint pótdíjról
az UKIG, mint az elõirányzat mûködtetõje, saját nevében
az (1) bekezdésben megjelölt bizományos részére számlát
bocsát ki.

(3) A 4. § (1) bekezdése i) pontjában meghatározottak
tekintetében az UKIG, mint az elõirányzat mûködtetõje,
megrendelõként, saját nevében köt szerzõdést, és jogosult
az ezen szerzõdésbõl eredõ ráfordításainak az általános
forgalmi adóval csökkentett értékét az elõirányzattal meg-
téríttetni.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ második napon lép
hatályba.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi

politikai államtitkár

A gazdasági és közlekedési miniszter
13/2006. (III. 14.) GKM

rendelete
az autópályák használatának díjáról szóló

110/2005. (XII. 23.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-a (3) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

Az autópályák használatának díjáról szóló 110/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az M1, az M3, az M30, az M35 és az M7 autópá-
lya, továbbá – a kezelõk és az Állami Autópálya Kezelõ
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
ÁAK Zrt.) közötti megállapodás alapján – az M5, valamint
az M6 autópálya (a továbbiakban együtt: autópálya) hasz-
nálatáért – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – díjat, to-
vábbá a díjfizetés elmulasztása esetében pótdíjat kell fizet-
ni, amelyet az ÁAK Zrt. bizományosként szed be.”

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díjat meghatározott idõtartamra elõre 1 napos,
4 napos, heti, havi, illetve egy éves matrica megvásárlásá-
val kell kiegyenlíteni. A díj kiegyenlítése történhet elekt-
ronikus úton is, amennyiben azt az ÁAK Zrt. lehetõvé te-
szi. A jogosultság a megadott idõtartamon belül minden
autópályára érvényes. Matrica vásárlása esetén azok az
alábbi idõtartamokra érvényesek:”

3. §

Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Az ÁAK Zrt.-vel megállapodást kötött köz-

remûködõ szervezet (a továbbiakban: szervezet) lehetõvé
teheti, hogy az egyes matricatípusoknak megfelelõ úthasz-
nálati díjat – az úthasználat megkezdését megelõzõen –
mobil rádiótelefon szolgáltatás keretében rövid szöveges
üzenet (a továbbiakban: szöveges üzenet) küldése útján is
teljesíteni lehessen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetést a vásárló a szer-
vezetnek címzett, a gépjármû forgalmi rendszámát, állam-
jelzését és a matricatípusnak megfelelõ díjtétel megjelölé-
sét tartalmazó szöveges üzenet elküldésével kezdeménye-
zi. A szervezet ezt követõen ellenõrzõ szöveges üzenetet
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küld a kezdeményezõnek, amely az általa a szervezet ré-
szére megküldött adatok helyességének, valamint a díjfi-
zetési szándékának a megerõsítésére tartalmaz felhívást.

(3) A szervezet által megküldött ellenõrzõ szöveges
üzenet kézhezvételét követõen a vásárló – az úthasználati
jogosultság megszerzése érdekében – a szervezetnek cím-
zett szöveges üzenetben haladéktalanul köteles megerõsí-
teni az általa megadott adatok helyességét, valamint a díj-
fizetési szándékát. Amennyiben a szervezet által megkül-
dött ellenõrzõ szöveges üzenetben feltüntetett bármely
adat helytelen, a vásárló a megerõsítõ szöveges üzenetben
kérheti azok kijavítását.

(4) A megerõsítést követõen a szervezet az úthasználati
díj megfizetésérõl és az úthasználati jogosultság megszer-
zésérõl nyugtázó szöveges üzenetet küld a vásárlónak,
amely a következõket tartalmazza:

a) a szervezet egyedi azonosító kódját,
b) egyedi tranzakció-azonosító számot,
c) a díjfizetés megtörténtének idõpontját,
d) az úthasználati jogosultság kezdõ és záró idõpontját,
e) a vásárló által megjelölt forgalmi rendszámot és ál-

lamjelzést.”

4. §

Az R. 4. §-ának (5) bekezdése a következõ g), h) és
i) pontokkal egészül ki, egyidejûleg a g)–l) pont számozá-
sa j)–o) pontra változik:

[Díjmentesen lehet közlekedni]
„g) az M3 autópálya Nyíregyháza (keleti) elkerülõ,

4. sz. fõút és 4911. sz. út közötti szakaszán
(226,5–234,2 km);

h) az M35 autópálya Debrecen elkerülõ, 354. sz. út és
4. sz. fõút közötti szakaszán (36,65–43,87 km);

i) az M5 autópálya Szeged–Röszke országhatár közötti
szakaszán (159–173,9 km);”

5. §

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

„(1) Az autópályát használó a használati jogosultságot a
kiragasztott érvényes matricával, valamint a vásárlás té-
nyét igazoló ellenõrzõ szelvény vagy bizonylat átadásával
vagy bemutatásával, elektronikus díjfizetés esetén a 2/A. §
(4) bekezdése szerinti szöveges üzenettel igazolja. Az
ÁAK Zrt. a gépjármû kategóriájának megfelelõ díj megfi-
zetését, továbbá a matrica, az ellenõrzõ szelvény, illetve a
bizonylat meglétét, érvényességét ellenõrzi.”

(2) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor nem rendelkezik
érvényes matricával és ellenõrzõ szelvénnyel – vagy érvé-
nyes matricával és a vásárlás tényét igazoló bizonylattal –,

elektronikus díjfizetés esetén a 2/A. § (4) bekezdés szerinti
szöveges üzenettel, illetve a D4 kategóriánál alacsonyabb
díjkategóriába sorolt gépjármû a D4 kategóriához tartozó
1 napos matricát használja, akkor jogosulatlan úthasználat
miatt a gépjármû díjkategóriájának megfelelõ pótdíjat kell
fizetni.”

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szanyi Tibor s. k.,
gazdasági és közlekedési minisztériumi

politikai államtitkár

A külügyminiszter
2/2006. (III. 14.) KüM

rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint

a biztonsági ellenõrzés szintjérõl

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. §-ának (3) be-
kezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a polgári nem-
zetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszterrel egyetér-
tésben – a következõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya
a) a Külügyminisztériumra, ideértve a Magyar Köztár-

saság diplomáciai és konzuli, valamint a nemzetközi szer-
vezetek mellett mûködõ ideiglenes és állandó képviseleteit
is (a továbbiakban: külképviseletek),

b) a külügyminiszter irányítása, illetve felügyelete alatt
álló szervekre
terjed ki.

2. §

A fontos és bizalmas munkaköröket az Nbtv. 2. számú
mellékletében foglaltakon kívül, e rendelet melléklete ha-
tározza meg.

3. §

A rendelet mellékletében felsorolt beosztásba, munka-
körbe az a személy nevezhetõ ki, illetve azokban az a sze-
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mély foglalkoztatható, aki a nemzetbiztonsági ellenõrzés-
hez hozzájárul, és akinek a nemzetbiztonsági vizsgálata
kockázatmentes eredménnyel zárul.

4. §

Külszolgálatra csak az a személy küldhetõ, akinek a ki-
helyezést kezdeményezõ szervnél a nemzetbiztonsági el-
lenõrzése kockázatmentes eredménnyel zárult és errõl a
kihelyezést kezdeményezõ szerv vezetõje írásban tájékoz-
tatja a Külügyminisztériumot.

5. §

Fontos és bizalmas munkakör betöltésére, illetve az
államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény szerinti bizalmas vagy annál magasabb mi-
nõsítési szintû adatba betekintésre jogosultságot igénylõ
munka, illetve feladat végzésére szerzõdés csak olyan sze-
méllyel köthetõ, aki hozzájárul az elõírt szintû nemzetbiz-
tonsági ellenõrzés lefolytatásához, és nemzetbiztonsági
vizsgálata kockázatmentes eredménnyel zárul.

6. §

Külszolgálat, áthelyezés, illetve egyéb indokolt eset-
ben, az Nbtv.-ben elõírt idõ lejárta elõtti újabb nemzetbiz-
tonsági vizsgálatot a külügyminiszter kezdeményezheti.

7. §

A mellékletben szereplõ szervezeti egységek elnevezé-
sének és/vagy a szervezeti egységek irányítását végzõk ve-
zetõi megbízásának megváltozása esetén a jogutód szerve-
zetre, illetve a fontos és bizalmas munkakört átvevõ sze-
mélyre az Nbtv.-ben és az e rendeletben foglaltakat kell al-
kalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, egyidejûleg hatályát veszti a fontos és bizalmas mun-
kakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl
szóló 2/1997. (IV. 28.) KüM rendelet.

Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter
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Melléklet a 2/2006. (III. 14.) KüM rendelethez

Szervezet, munkakör
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

I. A Külügyminisztérium Igazgatása

1. titokvédelmi felügyelõ C

2. biztonsági megbízott C

3. a titkos ügykezelést végzõ ügyintézõk és ügykezelõk C

4. az elektronikus rendszerek biztonsági felelõsei, a központi és helyszíni informatikai
rendszer-adminisztrátorok

C

5. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdé -
seinek a) és b) pontjában felsorolt minõsítésû és jelölésû információt kezelõ elektronikus rend-
szerek biztonsági felelõsei és rendszer-adminisztrátorai, továbbá a több helyszínen települõ
rendszerek helyszíni biztonsági felelõsei és rendszer-adminisztrátorai

C

6. a rejtjelfelügyelet állománya, a rejtjelfelügyelõk, a rejtjeltevékenységgel kapcsolatos ügyvitelt
végzõk, valamint a rejtjelzõ eszközök fejlesztését, készítését, javítását ellátók

C

7. a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján rejtjeltevékenységet ellátók C

8. az EU/NATO/NYEU nyilvántartó és alnyilvántartók vezetõje, ügyintézõi, ügykezelõi C

9. a miniszteri (fõ)tanácsadók, politikai (fõ)tanácsadók C

10. a fõosztályvezetõ-helyettesek C

11. az Ellenõrzési Fõosztály ügyintézõi, ügykezelõi C

12. a Biztonsági Fõosztály munkatársai C

13. a Miniszteri Iroda és a Kabinet Iroda ügyintézõi, ügykezelõi C

14. a Politikai Államtitkár Titkárságának ügyintézõi, ügykezelõi C
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Szervezet, munkakör
A nemzetbiztonsági

ellenõrzés szintje

15. a Közigazgatási Államtitkár Titkárságának ügyintézõi, ügykezelõi C

16. a Gazdálkodási Fõosztály ügyintézõi, ügykezelõi C

17. a Protokoll Fõosztály ügyintézõi, ügykezelõi C

18. a Válságkezelõ Központ tagjai C

19. azok a személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitokról és a szolgálati titok -
ról szóló 1995. évi LXV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti államtitoknak minõsülõ adatot kell
megismerniük

C

20. azok a személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitokról és a szolgálati titok -
ról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdések a) pontjai szerinti államtitoknak mi-
nõsülõ külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot kell megismerniük

C

21. azok a személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitokról és a szolgálati titok -
ról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdések b) és c) pontjai szerinti szolgálati
titoknak minõsülõ külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot kell megismerniük

B

22. azok a személyek, akik az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény
5/B. § (7) bekezdése alapján nemzetközi szerzõdésben meghatározott adatokat kell megismer-
niük, az adat minõsítési szintjétõl függõen

A, B, C

23. a fizikai, mûszaki és technikai munkakörben dolgozók, a munkavégzés helyétõl (biztonsági
zóna, egyéb) és a feladattól függõen

A, B, C

II. A Külügyminisztérium Külképviseletei

1. az elsõbeosztottak C

2. a konzulok C

3. a biztonsági megbízottak C

4. a biztonságtechnikai felelõsök C

5. a rejtjelzõk C

6. az elektronikus rendszer biztonsági felelõse, az informatikai rendszer-adminisztrátorok C

7. az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdé -
seiben felsorolt minõsítésû és jelölésû információt kezelõ elektronikus rendszer biztonsági fele -
lõse és rendszer-adminisztrátorai

C

8. azok az egyéb külszolgálatos személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitok-
ról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdések a) pontjai
szerinti államtitoknak minõsülõ külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot kell megismer-
niük

C

9. azok az egyéb külszolgálatos személyek, akiknek munkaköri leírásuk alapján, az államtitok-
ról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)–(6) bekezdések b) és c) pont-
jai szerinti szolgálati titoknak minõsülõ külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot kell
megismerniük

B

10. azok az egyéb külszolgálatos személyek, akiknek az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (7) bekezdése alapján nemzetközi szerzõdésben meghatáro -
zott adatokat kell megismerniük, az adat minõsítési szintjétõl függõen

A, B, C

11. a fizikai és mûszaki személyzet tagjai, a munkavégzés helyétõl (biztonsági zóna, egyéb) és a
feladattól függõen

A, B, C

III. A Határon Túli Magyarok Hivatala

1. a szervezeti egységek vezetõi C

2. a szervezeti egységeknél foglalkoztatott nem vezetõ beosztású személyek B

3. a szakmai (fõ)tanácsadók B

4. az ügykezelõk és fizikai munkakörben foglalkoztatottak A



A nemzeti kulturális örökség minisztere
7/2006. (III. 14.) NKÖM

rendelete

az „art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. számú
mellékletének 12. pontjában foglalt felhatalmazás alapján
az „art” mozi-hálózat fejlesztését szolgáló elõirányzat fel-
használására vonatkozó részletes szabályok megállapítása
céljából a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(a továbbiakban: minisztérium) a Tv. 5. számú mellékleté-
nek 12. pontjában meghatározott 100 millió Ft támogatási
elõirányzatot az e rendeletben elõírt pályázati eljárás
(a továbbiakban: pályázat) útján osztja el a támogatottak
között.

(2) A támogatás visszatérítési kötelezettség nélküli jut-
tatás, amely az e rendeletben és a pályázati felhívásban
meghatározott módon, csak a pályázati támogatást elnyerõ
fejlesztésekre használható fel.

2. §

A pályázat célja, hogy
a) elõsegítse az „art” mozik korszerûsítését és ezáltal a

nézõi igények magas technikai színvonalon való kielégíté-
sének lehetõségét, ideértve a fogyatékos személyek jogai-
ról és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvénynek a középületek akadálymentesítésére
vonatkozó rendelkezései megvalósulását;

b) elõsegítse a helyi önkormányzatok (a továbbiakban:
önkormányzat) által fenntartott vagy támogatott mozik
olyan fejlesztéseinek megvalósulását, amelyek a filmszín-
házak mûszaki, illetve kényelmi feltételeire vonatkozó
nemzetközi paraméterek kialakítását szolgálják;

c) a fõvároson kívül az ország más településein is lehe-
tõséget teremtsen a magyar és európai, illetve az egyéb
„art” besorolású filmalkotások megfelelõ körülmények
között történõ bemutatására, és ezzel ösztönözze e filmek
széles körû terjesztését;

d) segítse több éves mozi-fejlesztési program kereté-
ben az „art” mozik korszerûsítését, illetve kialakítását.

3. §

(1) A pályázaton önkormányzatok vehetnek részt. Pá-
lyázatot nyújthatnak be

a) azok az önkormányzatok, amelyek a fejleszteni kí-
vánt mozi vagy a mozit tulajdonló gazdasági társaság
többségi tulajdonosai (fenntartók), vagy

b) azok az önkormányzatok, amelyek vállalják, hogy a
más tulajdonú mozi mûködéséhez a pályázat megvalósulá-
sát követõ három évben folyamatosan, az éves mûködési,
üzemeltetési költségek legalább 15%-át biztosítják.

(2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a fejleszteni
kívánt mozit a Nemzeti Filmiroda az „art” mozik minõsíté-
sének, valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelö-
lésének feltételeirõl szóló 24/2004. (XII. 8.) NKÖM ren-
delet ( a továbbiakban: „art” mozi rendelet) alapján „art”
mozinak minõsítette.

4. §

(1) Támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, amely-
nél a fejlesztés bekerülési összegének legalább 25%-át a
pályázó saját forrásból biztosítja.

(2) Megkezdett, illetve folyamatban lévõ fejlesztéshez,
beruházáshoz támogatás nem adható, kivéve a 2003.,
2004. vagy 2005. évi „art” mozi pályázat keretében támo-
gatásban részesített azon mozikat, amelyek a korábban
vállalt fejlesztést idõarányosan teljesítették. A pályázat
szempontjából megkezdett beruházásnak minõsül az,
amelynél a pályázatban szereplõ bármely kiviteli munka-
fázis elkezdõdött vagy a kivitelezésre szerzõdést kötöttek.

(3) Több éves fejlesztési program esetén a 2003., 2004.
vagy a 2005. évi pályázaton vállalt önrész összege a jelen
pályázaton önrészként beszámítható, ha a korábban támo-
gatott fejlesztés önrészének összege eléri a pályázatban
szereplõ fejlesztés összegének 25%-át.

(4) Pályázni a 2006. évben megvalósuló fejlesztéssel,
több éves fejlesztési program esetén annak önállóan is mû-
ködõképes ütemével lehet. A támogatás szempontjából a
fejlesztés bekerülési összege nem tartalmazhatja a pályá-
zat beadási határidejét megelõzõ hat hónapnál régebben a
fejlesztéssel összefüggésben felmerült tervezési és elõké-
szítési költségeket. A fejlesztés bekerülési összegébe be-
számítható a pályázat beadási határnapját megelõzõ hat
hónapon belül a fejlesztéssel összefüggésben felmerült
tervezési, építési engedélyezési díj, továbbá a lebonyolítás
díja, amely a pályázói saját forrás részeként elismerhetõ,
kivéve, ha ezeket a díjakat és költségeket a pályázó
2005-ben elnyert állami támogatásból fedezte.

5. §

(1) Támogatás igényelhetõ:
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a) a fejleszteni kívánt mozi meglévõ vetítõterme mû-
szaki, kényelmi feltételeinek fejlesztéséhez, ezen belül az
alábbi fejlesztések együttes vagy önálló megvalósítására:

aa) megfelelõ kényelmû székek beszerelése,
ab) megfelelõ minõségû és paraméterû vászon beszere-

lése,
ac) megfelelõ minõségû audiovizuális technika (vetítõ-

berendezés, DVD-, videokivetítõ hangberendezés) besze-
relése,

ad) megfelelõ minõségû fûtõ- és légkondicionáló be-
rendezés beszerelése;

b) a mozi számítógépes jegykiadó rendszerének, illetve
internetes kapcsolatának kialakításához;

c) a mozi belsõépítészeti átalakításához többletszolgál-
tatások – így különösen büfé, kávézó, videotéka, illetve
DVD-kölcsönzõ – bevezetése céljából;

d) a mozi egyéb szolgáltatásainak – így különösen az
elõcsarnok, a mellékhelyiségek, a ruhatár, a mozi közmû
és épületgépészeti rendszerének – fejlesztéséhez;

e) a mozi homlokzatának, külsõ falainak felújításához;
f) a mozi elektronikus vetítési technikájának kialakítá-

sára, fejlesztésére, ha a mozi már rendelkezik kifogástalan
mûszaki állapotú 35 mm-es vetítõtechnikával,

g) a különbözõ fogyatékossági csoportok speciális igé-
nyeinek megfelelõ akadálymentesítési munkálatokra.

(2) Az (1) bekezdésben szereplõ fejlesztési céloktól
való eltérést csak kivételesen, a pályázatban leírt fejlesztés
sajátosságaival indokolt esetben fogadhat el a Bíráló Bi-
zottság (9. §).

6. §

A támogatás nem haladhatja meg a bekerülési költség
75%-át, felsõ határa pályázatonként a 20 millió Ft-ot.

7. §

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) tartalomjegyzéket a benyújtott dokumentumokról;
b) a rendelet 1. számú mellékletét képezõ kitöltött pá-

lyázati adatlapot;
c) a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint az igé-

nyelt támogatás összegének kiemelt elõirányzatok szerint
bontását;

d) a pályázó nyilatkozatát az alábbi kérdésekben:
da) a fejleszteni kívánt mozit, illetve mozitermet a pá-

lyázó a fejlesztés igazolt befejezésétõl számított öt éven
keresztül az „art” mozi rendeletben meghatározott feltéte-
leknek megfelelõen „art” moziként mûködteti,

db) a mozi tulajdonjogának vagy üzemeltetési jogának
átadása esetén úgy köt szerzõdést az új tulajdonossal vagy
üzemeltetõvel, hogy a pályázatban meghatározott feltéte-

lek a da) pontban megjelölt határidõ leteltéig az új tulajdo-
nost, illetve üzemeltetõt is kötelezzék;

dc) ha a pályázó nem tulajdonosa a fejleszteni kívánt
mozinak, a tulajdonosnak a da), db), dd) pontok szerinti
tartalmú nyilatkozatát;

dd) ha az önkormányzat pályázati jogosultsága nem tu-
lajdonjogon, hanem a mozi támogatásán alapul, az önkor-
mányzat által kiadott kötelezettségvállaló nyilatkozattal
igazolni kell, hogy a mozi részére e rendelet 3. §-a (1) be-
kezdésének b) pontja szerint az önkormányzat támogatást
biztosít. A 2003., 2004. vagy 2005. évi pályázaton nyert
önkormányzatoknak ilyen nyilatkozatot nem kell csatol-
niuk;

e) a pályázó szöveges indokolását a tervezett fejlesztés
céljáról, annak esetleges hosszabb távú mozifejlesztési
tervvel való összefüggésérõl, illetve arról, mindez miként
illeszkedik az önkormányzat kulturális területre vonatko-
zó fejlesztési terveihez;

f) a fejleszteni kívánt mozi ingatlan tulajdonjogának
igazolását;

g) a fejlesztés pénzügyi hátterének bemutatása céljá-
ból:

ga) a pályázónak a saját forrásrész biztosítására vonat-
kozó igazolását:

gb) egyéb külsõ, illetõleg helyi hozzájárulás esetén
– hat hónapnál nem régebbi és a 2006. évre érvényes – kö-
telezettségvállalási nyilatkozatot a hozzájáruló részérõl;

gc) a fejlesztés megvalósításához rendelkezésre álló,
pályázaton kívüli központi költségvetési forrás fedezetiga-
zolását;

gd) a fejlesztésre vonatkozó költségvetési tervet;
ge) a fejleszteni kívánt mozi üzemeltetésére vonatkozó

üzleti tervet;
gf) megvalósíthatósági tanulmányt, amely a fejlesztés

szakmai, gazdaságossági, pénzügyi és mûködtetési feltéte-
leit mutatja be, különös tekintettel arra, hogy a mûködtetés
milyen reális piaci igényeken alapul, illetve miként illesz-
kedik a településen, illetve annak körzetében már mûködõ
mozi szolgáltatásokhoz;

h) a fejlesztés mûszaki hátterének bemutatása céljából:
ha) tervjegyzéket;
hb) mûszaki leírást;
i) ha a mozi a 2003., 2004. vagy 2005. évben az „art”

mozi pályázat keretében fejlesztési támogatásban része-
sült, csatolni kell a korábbi pályázat megvalósításáról
szóló szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a ko-
rábbi pályázati cél leírását és annak tényleges kivitelezé-
sét;

j) igazolást arról, hogy a fejleszteni kívánt mozit a
Nemzeti Filmiroda az „art” mozik minõsítésének,
valamint a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének
feltételeirõl szóló 24/2004. (XII. 8.) NKÖM rendelet alap-
ján „art” mozinak minõsítette.
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8. §

(1) A pályázatot egy eredeti és négy másolati példány-
ban az önkormányzat székhelye szerint illetékes Magyar
Államkincstár Megyei Területi Igazgatóságaihoz, illetve a
Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához
(a továbbiakban: Igazgatóság) kell benyújtani 2006. ápri-
lis 28-áig.

(2) Az Igazgatóság a pályázatokat megvizsgálja és hiá-
nyos pályázat esetén a benyújtást követõ 8 napon belül ha-
ladéktalan hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.

(3) Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy erede-
ti és három másolati példányát 2006. május 20-áig továb-
bítja a minisztériumnak.

9. §

(1) A pályázatok értékelésére és javaslattételre a nemze-
ti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: minisz-
ter) Bíráló Bizottságot hoz létre.

(2) A Bíráló Bizottság tagjai megbízási díjban részesül-
nek, illetve megbízási jogviszonyban állnak a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumával. A megbízási díj
mértékét a miniszter állapítja meg.

10. §

(1) A bírálatra alkalmas, tartalmilag és formailag meg-
felelõ pályázatokat a Bíráló Bizottság részletesen elbírálja
és a bírálatakor elõnyben részesíti azt a pályázót, amely

a) a 2003., 2004. vagy 2005. évi „art” mozi pályázat so-
rán több évre szóló fejlesztési programot nyújtott be, és pá-
lyázatát a Bíráló Bizottság a 2005. évben támogatásban ré-
szesítette, a pályázó pedig annak idõarányos részét sikere-
sen megvalósította;

b) a mozi egyes részeit vagy szolgáltatásait érintõ fej-
lesztésre kér támogatást, de a fejlesztés többéves korszerû-
sítési vagy átalakítási terv része, amely a pályázatban meg-
határozott minõségi paraméterekkel rendelkezõ „art” mozi
kialakításához vezet;

c) a fejlesztéssel nemcsak az adott település, hanem
annak vonzáskörzetében lakók filmigényét is kielégíti;

d) ,,art” mozi fejlesztési koncepciója kialakítása során
figyelembe veszi a település piaci adottságait, várható fej-
lõdési irányát és ennek alapján a gazdaságos mûködtetés
valószínûsíthetõ feltételeit;

e) többéves „art” mozi üzemeltetési gyakorlattal ren-
delkezik;

f) a 4. § (1) bekezdésében meghatározottnál nagyobb
mértékû önrész biztosítását vállalja.

(2) A Bíráló Bizottság munkájához szakértõket vehet
igénybe. A szakértõk ezért a tevékenységükért külön díja-
zásban nem részesülnek.

11. §

(1) A Bíráló Bizottság a javaslatát a pályázatok hozzá
való beérkezésétõl számított 30 napon belül készíti el.

(2) A Bíráló Bizottság a javaslatát jegyzõkönyvben rög-
zíti.

12. §

A pályázat alapján nyújtható támogatásról a Bíráló Bi-
zottság javaslata alapján a miniszter 2006. július 7-éig
dönt.

13. §

(1) A minisztérium a támogatási döntést 2006. július
10-éig közzéteszi a minisztérium honlapján.

(2) A támogatásban részesült önkormányzatokat a mi-
nisztérium írásban is tájékoztatja.

14. §

(1) A minisztérium a támogatott pályázóval – a támoga-
tás igénybevételérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyó-
sításának ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának
ellenõrzésérõl és elszámolásáról, valamint a szerzõdéssze-
gés jogkövetkezményeirõl, az elállás jogáról – szerzõdés-
ben állapodik meg.

(2) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítá-
sára a támogatott pályázóval kötött szerzõdés alapján ke-
rülhet sor.

(3) A kedvezményezett a támogatási összegbõl finan-
szírozott beszerzéseit a közbeszerzésekre vonatkozó hatá-
lyos jogszabályi elõírások szerint köteles megvalósítani.

15. §

A minisztérium utalványozás céljából a támogatásban
részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott és ki-
fizetendõ támogatás összegének jegyzékét, valamint a tá-
mogatási szerzõdés egy-egy példányát megküldi a Belügy-
minisztériumnak.
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16. §

(1) A támogatásban részesült önkormányzat köteles biz-
tosítani, hogy a támogatás az e rendeletben elõírt célra ke-
rüljön felhasználásra.

(2) Az önkormányzat a fejlesztés befejezését követõ
15 napon belül értesíti a minisztériumot a fejlesztés befeje-
zésérõl, és köteles lehetõvé tenni a megvalósítás helyszíni
ellenõrzését.

(3) Az önkormányzatnak biztosítania kell a rendelke-
zésre bocsátott támogatás elkülönített kezelését és analiti-
kus nyilvántartását annak érdekében, hogy a támogatás
tényleges felhasználása ellenõrizhetõ legyen.

(4) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról a
tárgyévben december 31-ei határnappal, a mindenkori zár-
számadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni. A
központi támogatás tárgyév december 31-én feladattal ter-
helt maradványával úgy köteles elszámolni, hogy a fel
nem használt támogatás a központi költségvetésbe a tárgy-
évet követõ június 30-áig visszafizetésre kerüljön.

(5) A támogatások igénybevételének és az elszámolás
szabályszerûségének vizsgálatát az Igazgatóságok végzik.

(6) A támogatások felhasználását alkalomszerûen, hely-
színi ellenõrzés keretében a minisztérium illetékes szakfõ-
osztálya is ellenõrizheti.

(7) A pályázati rendszerrel, a támogatások folyósításá-
val, teljesítésével, ellenõrzésével, valamint a nyilvántartá-
sokkal kapcsolatosan e rendeletben nem szabályozott kér-
désekben az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell megfelelõen alkalmazni.

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az „art”
mozi-hálózat fejlesztésének támogatásáról szóló 6/2005.
(III. 1.) NKÖM rendelet hatályát veszti.

Dr. Bozóki András s. k.,
a nemzeti kulturális örökség minisztere
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1. számú melléklet a 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelethez

Pályázati adatlap

A pályázati téma megnevezése:

„Art” mozik korszerûsítésének támogatása 2006.

Fejezeti száma: 2005. évi CLIII. törvény IX. fejezet (Helyi önkormányzatok támogatása), 2. cím, 12. alcím,
„Art” mozi-hálózat fejlesztésének támogatása elõirányzat.
Fõosztály megnevezése: Audiovizuális Fõosztály

„Art” terem kialakítása
„Art” mozi/terem felújítása, korszerûsítése
(A fentiek közül valamelyikbe sorolja be pályázatát! Aláhúzással jelezze!)

1. A pályázó önkormányzat adatai

1.1. Az önkormányzat megnevezése: ...............................................................................................................................

1.2. Székhelye: irsz.: megye: ………………………………… helység: …………………………......
út, utca: ………………………………………… házszám: ..................................................................................

1.3. Levelezési címe: irsz: megye: …………………………… helység: .............................................
út, utca: ………………………………………… házszám: ..................................................................................

1.4. Telefonszáma: ...........................................................................................................................................................

1.5. Faxszáma: ....................................................... E-mail címe: ..................................................................................

1.6. Adószáma: - -

1.7. TB száma/vagy TB azonosító száma: .......................................................................................................................
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1.8. Számlavezetõ bank megnevezése, címe: ...................................................................................................................

1.9. Önkormányzat bankszámlaszáma:
- -

1.10. KSH azonosító: .......................................................................................................................................................

1.11. PIR törzsszáma: .......................................................................................................................................................

2. A megvalósítással kapcsolatos adatok

2.1. A pályázati cél megnevezése és rövid ismertetése (Részletes megvalósítási terv a melléklet részét képezi):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

2.2. Megvalósítás helye: irsz.: megye: ......................................................................................................
helység: …………………………... út, utca: ………………………………………… házszám: ………………

2.3. A megvalósító intézmény megnevezése: ..................................................................................................................

2.4. A megvalósító intézmény címe: irsz: megye: ....................................................................................
helység: …………………………... út, utca: ………………………………………… házszám: ………………

2.5. A megvalósító intézmény adószáma: - -

3. Az igényelt támogatással kapcsolatos adatok

3.1. A megvalósítás teljes költségigénye
(általános forgalmi adóval együtt) (ezer Ft): ………………………

3.2. Megvalósításhoz meglévõ saját forrás összege (ezer Ft): ………………………

3.3. Más forrásból rendelkezésre álló összeg (ezer Ft): ………………………

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

....................................................................................................................................................................................
3.4. Igényelt támogatási összeg (ezer Ft): ………………………

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás összegének részletezése (ezer Ft-ban):

3.5. Személyi juttatások: ………………………

3.6. Munkaadókat terhelõ járulékok: ………………………

3.7. Dologi kiadások: ………………………

3.8. Mûködési kiadások összesen: ………………………

3.9. Felújítás: ………………………

3.10. Beruházás: ………………………

3.11. Felhalmozási kiadások összesen: ………………………

3.12. Támogatás összesen: ………………………

4. A pályázati cél megvalósításának adatai
Tervezett kezdõ idõpontja: 2006. év …………………… hó ………… nap
Tervezett befejezõ idõpontja: 200... év …………………… hó ………… nap

5. Pályázati megbízott neve, (munkahelyi) címe, beosztása: ...........................................................................................

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

6. Telefonszáma: ..............................................................................................................................................................

7. Faxszáma: ………………….......................... E-mail címe: ....................................................................................
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8. Pályázatért felelõs neve, beosztása: .............................................................................................................................

9. Szerzõdést aláíró(k) neve, beosztása: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

10. Utalványozó(k) neve, beosztása: ................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

……………………………, 2006. év ……………………… hó ………… nap

P. H.

..........................................................
a pályázó (cégszerû) aláírása*

Mellékletek: ............ db

* A cégszerû aláírásnál a neveket írógéppel vagy nyomtatott nagybetûkkel is szíveskedjenek feltüntetni.

2. számú melléklet a 7/2006. (III. 14.) NKÖM rendelethez

A támogatás összegének elõirányzatok szerinti bontása

Támogatást igénylõ neve:
címe:
telefonszáma:

1. Személyi juttatások:
megbízási díjak,
szakértõi díjak, mûszaki ellenõr díja,
egyéb megbízásos jogviszonyban végzett díjak,
napidíj stb.

2. Személyi juttatás járuléka:
TB, EHO, munkaadói

3. Dologi kiadások:
anyagok és készletvásárlás (pl. alkatrészek, szerszámok, szakmai készletek stb.)
szolgáltatás (pl. nyomdai költség, telefon, posta, szállítási díjak, utazási költség)

4. Felhalmozás:
szakmai eszközök, gépek, berendezések-felszerelések vásárlása stb.

5. Visszaigényelhetõ áfa összege:

Megjegyzés: Amennyiben áfa levonási joguk van a programmal kapcsolatban, úgy támogatást csak az áfával csökken-
tett költségeikre igényelhetik.

Nyilatkozat: Az intézmény áfa-visszaigénylésre – jogosult
– nem jogosult

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

P. H.

.............................................................
cégszerû aláírás



III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
25/2006. (III. 14.) KE

határozata

címzetes államtitkár felmentésérõl

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény
31/A. §-ának (2) bekezdése alapján, a miniszterelnök
javaslatára

dr. Szilvásy Györgyöt, a Miniszterelnöki Hivatal címze-
tes államtitkárát e tisztségébõl

– 2006. március 14-i hatállyal –

felmentem.

Budapest, 2006. március 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/1203-0/2006.

A Köztársasági Elnök
26/2006. (III. 14.) KE

határozata

politikai államtitkár kinevezésérõl

A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és
felelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. törvény 19. §-a
alapján, a miniszterelnök javaslatára

dr. Szilvásy Györgyöt a Miniszterelnöki Hivatal politi-
kai államtitkárává

– 2006. március 15-i hatállyal –

kinevezem.

Budapest, 2006. március 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/1203-1/2006.

A Kormány határozatai

A Kormány
1020/2006. (III. 14.) Korm.

határozata

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek

jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.
határozat kiegészítésérõl

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:

1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem miniszté-
riumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek
és területi, helyi közigazgatási szervek” része a magyar
abc által meghatározott felsorolás rendje szerint kiegészül
a „Felsõoktatási Regisztrációs Központ” szövegrésszel.

2. Ez a határozat 2006. április 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
1021/2006. (III. 14.) Korm.

határozata
a Ganz Transelektro Villamossági Rt. részére
nyújtandó korlátozott költségvetési készfizetõ

kezességvállalásról szóló 1015/2006. (II. 10.) Korm.
határozat módosításáról

1. A Ganz Transelektro Villamossági Rt. részére nyúj-
tandó korlátozott költségvetési készfizetõ kezességválla-
lásról szóló 1015/2006. (II. 10.) Korm. határozat 2.2. pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2.2. a finanszírozó hitelintézetek a hitel nyújtásának
idõpontjában hitelfedezetként kössenek ki:

a) a nemzetközileg elfogadott értékelési módszerek sze-
rint megállapított fejlesztési érték, valamint az esetleg már
fennálló terhek figyelembevételével legalább 2 milliárd
forint értékû ingatlan jelzálogjogot, valamint

b) legalább 1 milliárd forint értékû bankgaranciát vagy
óvadékot;”

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1022/2006. (III. 14.) Korm.

határozata
a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottságról szóló

1063/2005. (VI. 23.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az Egészség Évtizedének Nemzeti Prog-
ramjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat végrehaj-
tásának elõsegítése, valamint az Egészségügyi Világszer-
vezet Dohányzás-ellenõrzési Keretegyezményében foglalt
egyes feladatok végrehajtása érdekében a Népegészség-
ügyi Tárcaközi Bizottságról szóló 1063/2005. (VI. 23.)
Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat) a követke-
zõk szerint módosítja:

1. A Határozat
a) preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Kormány az Egészség Évtizedének Nemzeti Prog-

ramjáról szóló 46/2003. (IV. 16.) OGY határozat (a továb-
biakban: program) végrehajtásának elõsegítése, és a
2005. évi III. törvénnyel kihirdetett Egészségügyi Világ-
szervezet Dohányzás-ellenõrzési Keretegyezményében
(a továbbiakban: Keretegyezmény) foglaltak megvalósítá-
sa érdekében a Népegészségügyi Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: NTB) mûködését az alábbiak szerint ha-
tározza meg:”;

b) 2. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[2. Az NTB tagja az 1. pontban meghatározott személye-

ken kívül]
„c) az országos tisztifõorvos, az Országos Egészségbiz-

tosítási Pénztár fõigazgatója, az Országos Munkabiztonsá-
gi és Munkaügyi Fõfelügyelõség elnöke, a Fogyasztóvé-
delmi Fõfelügyelõség fõigazgatója, a Központi Statiszti-
kai Hivatal elnöke, a Nemzeti Sporthivatal elnöke, a Nép-
egészségügyi Tudományos Társaság elnöke, a Népegész-
ségügyi Szakmai Kollégium elnöke vagy az általuk kije-
lölt 1-1 személy.”;

c) 3. pontja a következõ d) ponttal egészül ki:
[3. Az NTB feladatkörében]
„d) ellátja a Keretegyezmény 5. cikkének 2. pontja sze-

rint a dohányzás visszaszorítása érdekében szükséges
koordinációs és az azokkal szorosan összefüggõ egyéb fel-
adatokat.”.

2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Külügyminiszter
határozatai

A külügyminiszter
5/2006. (III. 14.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Francia Köztársaság Kormánya között

a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt
minõsített információk és eszközök védelmérõl,

Budapesten, 1998. február 23-án aláírt Egyezmény
megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló

1998. évi XLVI. törvény 2. §-a hatálybalépésérõl

Az 1998. évi XLVI. törvénnyel a Magyar Közlöny
1998/90. (X. 2.) számában kihirdetett, a Magyar Köztársa-
ság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között
a honvédelem és a haditechnika területén kicserélt minõsí-
tett információk és eszközök védelmérõl, Budapesten,
1998. február 23-án aláírt Egyezmény 11. cikkének (1) be-
kezdése szerint: „Jelen Egyezmény azután lép hatályba,
hogy a Felek értesítették egymást a saját alkotmányos és
törvényes elõírásaik teljesítésérõl. A hatálybalépés napja:
az utolsó diplomáciai értesítés kézhezvételét követõ har-
mincadik nap.”

A Magyar Köztársaság az Egyezmény 11. cikke szerinti
értesítést szóbeli jegyzékben 2005. április 5-én megadta.
A Francia Köztársaság 2006. február 21-i keltezéssel ha-
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son ló tar tal mú szó be li jegy zé ket adott át, mely nek kéz hez -
vé te lét a Ma gyar Fél 2006. már ci us 1-jé vel vissza iga zol ta.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban az 1998. évi
XLVI. tör vé ny 3. § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy a 
Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és a Fran cia Köz tár sa ság
Kor mány a kö zött a hon vé de lem és a ha di tech ni ka te rü le -
tén ki cse rélt mi nõ sí tett in for má ci ók és esz kö zök vé del mé -
rõl, Bu da pes ten, 1998. feb ru ár 23-án alá írt Egyez mény
meg erõ sí té sé rõl és ki hir de té sé rõl szóló 1998. évi
XLVI. tör vé ny 2. §-a 2006. már ci us 31-én, azaz ket tõ -
ezer-hat már ci us har minc egye di kén, ha tály ba lép.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
84/2006. (III. 9.) OVB

h a t á r o z a t a

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gek jo ga i ról szóló 1993. évi LXXVII. tör vé ny
(a to váb bi ak ban: Nek. tv.) 61. § (2) be kez dé se ál tal al kal -
maz ni ren delt, az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl szóló 1998. évi III. tör vé ny (a to váb bi ak ban:
Nsztv.) 2. §-ában, valamint a vá lasz tá si el já rás ról szóló
1997. évi C. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Ve.) 117. §-ának
(1) be kez dé sé ben fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a Go ki e li
Szvet la na ál tal az Orosz Ha gyo mány õr zõk Ka pos vá ri
Egye sü le te ne vé ben be nyúj tott or szá gos népi kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti. A ha tá ro zat ellen az annak köz -
zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az Al kot mány bí ró ság hoz
cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz le het ki fo -
gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Go ki e li Szvet la na 2005. de cem ber 13-án or szá gos népi
kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj -
tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a következõ szerepel:

,,A ma gyar or szá gi oro szok a nem ze ti és et ni kai ki sebb -
sé gek jo ga i ról szóló 1993. évi LXXVII. tör vé ny (a továb -
biakban: ki sebb sé gi tör vé ny) 61. § (2) be kez dé sé nek fel -
ha tal ma zá sa alap ján bi zony sá got kí ván nak ten ni ar ról,
hogy meg fe lel nek a ki sebb sé gi tör vény ben fog lal tak nak.
Ezen ok nál fog va alul írot tak ki je lent jük, hogy az orosz ki -
sebb ség hez tar to zó nak vall juk ma gun kat!”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nya a tör vény ben fog lalt tar tal -
mi, valamint for mai kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, ezért hi -
te le sí té sé nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat a Nek. tv. 1. § (1) be kez dé sén, 61. § (2) be -
kez dé sén, az Nsztv. 2. §-án, a Ve. 117. §-án, a jog or vos lat -
ról való tá jé koz ta tás a Ve. 130. § (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

A belügyminiszter

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési

támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes

feltételeirõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 10. pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján az aláb bi pá lyá za ti fel hí vást adom ki.

A költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le té nek
10. pont já ban fog lalt elõ irány zat szol gál a he lyi ön kor -
mány za tok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos
költ ség ve té si tá mo ga tás fe de ze té ül, a pré mi um évek prog -
ram ról és a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló
2004. évi CXXII. tör vény sze rin ti mun kál ta tói ki fi ze té sek
for rá sá ul, to váb bá a pol gár mes ter – öreg sé gi nyug díj kor -
ha tár el éré se elõtt fo lyó sí tott – öreg sé gi nyug dí ja, valamint 
a köz szol gá la ti já ra dé ka for rá sá ul. A he lyi ön kor mány za -
tok lét szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség -
ve té si tá mo ga tás igény lé sé re vo nat ko zó ke ret sza bá lyo kat
e ren de let ha tá roz za meg. A he lyi ön kor mány za tok lét -
szám csök ken té si dön té se i vel kap cso la tos költ ség ve té si tá -
mo ga tás igény lé sé nek ke ret sza bá lya it a 14/2006. (III. 14.)
BM ren de let sza bá lyoz za.

1. A köz pon ti tá mo ga tás a he lyi ön kor mány za to kat a
fel adat el lát ás ra ci o ná li sabb meg szer ve zé sé bõl adó dó – ön -
kor mány za ti szin tû ál lás hely meg szün te tés sel együtt járó – 
lét szám csök ken té si dön té se ik hez kap cso ló dó jog sza bá lyi
kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé hez il le ti meg.
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2. Pályázatot nyújthat be az a helyi önkormányzat,
amely

– a költségvetési szerveinél (ideértve az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladato-
kat ellátó költségvetési szerveket is), fõfoglalkozásban,
határozatlan idejû közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyban vagy munkaviszonyban állók (a továbbiakban:
munkavállaló) – kivéve a közhasznú munkavégzés címén
foglalkoztatottak – jogviszonyának (a továbbiakban: mun-
kaviszony) megszüntetésérõl döntött,

– 2005. szeptember 30-át követõen – a 3. és 4. pontban
foglaltakra figyelemmel hozott – döntést hajtott végre, s
ebbõl fizetési kötelezettsége keletkezett, és

– a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl
szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú mellékletének
10. pontja szerinti pályázat keretében e munkavállaló után
támogatásban nem részesült,

– a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésrõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség feje-
zet 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések
jogcím-csoportban megjelölt forrásából e munkavállaló
után támogatást nem igényel,

– esetében a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott(ak) – munkaviszonyban töltött ideje folya-
matosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévõ üres ál-
láshelyeken, az elõreláthatólag megüresedõ álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti válto-
zás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenn-
tartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetõség.

A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalóra és az
ezzel együtt járó álláshely megszüntetésre az önkormány-
zat csak egy alkalommal nyújthatja be pályázatát, a pályá-
zatban igényelt összeg erejéig.

Azon önkormányzat, amelynek képviselõ-testülete
2005. szeptember 30-a elõtt hozta meg létszámcsökkentési
döntését, azonban 2005. évben benyújtott pályázata után a
támogatást azért nem vehette igénybe a 10/2005. (III. 18.)
BM rendeletben foglaltakra tekintettel, mert a létszám-
csökkentési döntéssel érintett munkavállaló(k) felmentési
ideje 2006. évben telik le – így a tényleges kifizetést igazo-
ló dokumentumokat is csak 2006. évben áll módjában be-
nyújtani – a 2006. évben újra benyújthatja pályázatát.
E pályázatok elbírálása is e rendeletben foglaltak szerint
történik azzal az eltéréssel, hogy ezen esetben a tényleges
kifizetés dokumentumait a pályázathoz csatolni kell.

3. Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett munka-
vállaló esetében az önkormányzat döntését követõen a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 90. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel csak késõbbi idõpontban tudja a munkaviszonyt
megszüntetni, akkor az Mt. 90. § (1) bekezdése szerinti idõ
elteltét követõen nyújthatja be e munkavállaló után a tá-
mogatási igényét.

4. Ha a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló a
munkaviszony megszûnése, vagy az azzal kapcsolatos já-
randósága tekintetében munkaügyi bírósághoz fordult jog-

orvoslatért, akkor az önkormányzat e munkavállaló utáni
fizetési kötelezettségének támogatására a pályázatot akkor
nyújthatja be, amikor a bíróság jogerõsen megállapítja a
munkáltató által hozott döntés jogszerûségét.

5. A pályázathoz csatolni kell:
– 1. számú mellékletként az önkormányzat költségve-

tési rendeletének kivonatát, melyben a költségvetési lét-
számkeret az adott évre meghatározásra került,

– 2. számú mellékletként az önkormányzat képvise-
lõ-testülete (közgyûlése) által az adott feladat racionalizá-
lásáról – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés
a) és b) pontjait is figyelembe véve – készített dokumentu-
mait,

– 3. számú mellékletként az önkormányzat képvise-
lõ-testülete (közgyûlése) által hozott döntést, amely tartal-
mazza a létszámcsökkentés elõtti és az azt követõen kiala-
kult tényleges és intézményenként azonosítható állás-
hely-megszüntetéssel járó létszámcsökkentés(ek)rõl ké-
szített tételes kivonatot, amelyben a döntés következmé-
nyeként kialakuló önkormányzati szintû létszámadatok
(létszámkeret) is szerepel. Ha az önkormányzat a létszám-
csökkentést követõen önkormányzat szinten létszámnöve-
kedést mutat ki, akkor ennek szöveges indokolása szük-
séges,

– 4. számú mellékletként a költségvetési szerv jogutód
nélküli megszûnése esetén a megszüntetõ okiratot,

– 5. számú mellékletként a foglalkoztatási jogviszony
megszüntetésével kapcsolatos, az érintett munkavállaló ál-
tal is aláírt, munkáltatói intézkedéseket igazoló dokumen-
tumok másolati példányát (amely köztisztviselõk – kivéve
jegyzõ – esetén tartalmazza a tartalékállománnyal kapcso-
latos rendelkezést is),

– 6. számú mellékletként az e pályázati felhívás 1. szá-
mú mellékletét képezõ, intézményenként, munkavállalón-
ként feltüntetett pályázatokat tartalmazó táblázatot,

– 7. számú mellékletként az e pályázati felhívás 2. szá-
mú mellékletét képezõ, összesített teljes önkormányzati
igényt tartalmazó táblázatot,

– 8. számú mellékletként az e pályázati felhívás 3. szá-
mú mellékletét képezõ, a korengedményes nyugdíjazás
miatt megszüntetett munkavállalók munkaviszonyának
megszûnésekor kötelezõen kitöltendõ táblázatot,

– 9. számú mellékletként, emelt összegû végkielégítés-
re jogosult esetén – az Mt. 95. § (5) bekezdése, a köztiszt-
viselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19. §
(2) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 37. § (7) bekezdése alapján – a
létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló nyilatkozatát
arra vonatkozólag, hogy korábban részesült-e emelt össze-
gû végkielégítésben,

– 10. számú mellékletként képviselõ-testületi határoza-
tot arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévõ üres álláshelyeken, az elõreláthatólag megürese-
dõ álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkor-
mányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszám-
csökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak
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– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetõség,

– 11. számú mellékletként, azoknál a munkavállalók-
nál, akiknél az önkormányzat a prémiumévek programról
és a különleges foglakoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény alapján köteles felajánlani e lehetõség
igénybevételét, a felajánlásról szóló dokumentumot,
valamint a dolgozó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
igénybe veszi vagy sem e programot,

– 12. számú mellékletként nyilatkozatot arról, hogy az
önkormányzat a pályázatában olyan közalkalmazott kor-
engedményes nyugdíjazásához nem igényel támogatást,
aki után a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésrõl
szóló 2005. évi CLIII. törvény X. Miniszterelnökség feje-
zet 20. cím, 2. alcím, 1. Különféle személyi kifizetések
jogcím-csoportban megjelölt forrásból támogatást vesz
igénybe.

A fentiekben foglalt dokumentumokat eredetiben vagy
hiteles másolatban kell csatolni.

6. A pályázat keretében a – tényleges létszámcsökken-
tést megvalósító – munkaviszony megszüntetése miatt
jogszabályban elõírt kötelezõ mérték szerint megállapított
és kifizetendõ végkielégítés összege, valamint a felmen-
tési idõ felére járó ténylegesen kifizetett összeg támogat-
ható.

7. Ha az érintett személy jogviszonya korengedményes
nyugdíjazás miatt szûnik meg, a nyugdíjazással kapcsola-
tos költségek megtéríthetõk, ha azok összege nem haladja
meg a jogviszony felmentéssel történõ megszûnése esetén
járó támogatás összegét. Amennyiben a korengedményes
nyugdíjazással együtt járó költségek meghaladják a fel-
mentés esetén járó támogatás mértékét, akkor a korenged-
ményes nyugdíjazás esetében is csak az az összeg illeti
meg a helyi önkormányzatot, amely felmentés esetében
járna.

8. A pályázatok benyújtása négy ütemben történik. Az
önkormányzatoknak a pályázatok I. ütemét 2006. március
31-ig, a II. ütemét 2006. június 30-ig, a III. ütemét 2006.
augusztus 31-ig, a IV. ütemét 2006. október 15-ig kell a
Magyar Államkincstár illetékes megyei Területi Igazgató-
ságaihoz, illetve a Fõvárosi és Pest Megyei Regionális
Igazgatósághoz (a továbbiakban: Igazgatóság) két – egy
eredeti és egy hiteles másolati – példányban megküldeni.

A pályázatok esetleges hiányosságainak pótlására, hi-
báinak javítására az Igazgatóság – az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. §-ának (3) bekezdése alapján – a pályázat Igazgató-
sághoz történt beérkezését követõ 8 napon belül (3 napon
belüli) hiánypótlásra szólít fel. A hiánypótolt pályázatokat
az Igazgatóság számítógépen rögzíti és elektronikusan to-
vábbítja a kijelölt Magyar Államkincstár Fõvárosi és Pest
Megyei Regionális Igazgatósága (a továbbiakban: kijelölt
Igazgatóság) részére. Az elektronikus módon országosan
feldolgozott adatokat a kijelölt Igazgatóság küldi meg a
Belügyminisztériumnak. Az önkormányzatok által be-
nyújtott pályázatok eredeti példányát az illetékes területi

Igazgatóság közvetlenül küldi meg a Belügyminisztérium
részére.

9. A belügyminiszter a pályázatok elbírálására Tárca-
közi Bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a belügymi-
niszter, a pénzügyminiszter, a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter, az oktatási miniszter, az egészség-
ügyi miniszter, az ifjúsági, családügyi, szociális és esély-
egyenlõségi miniszter, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár fõigazgatója és a Területpolitikai Kormányzati Hi-
vatal vezetõje által kijelölt személyekbõl áll. A Tárcaközi
Bizottság a beérkezõ pályázatokat az ügyrendjében foglal-
tak alapján bírálja el.

A pályázatokat a Tárcaközi Bizottság az I. ütemben
2006. május 31-ig, a II. ütemben 2006. augusztus 31-ig, a
III. ütemben 2006. október 31-ig, a IV. ütemben 2006. no-
vember 30-ig a hatályos jogszabályok, továbbá a pályázati
feltételek alapján bírálja el, és amennyiben az megfelel a
rendelet szerinti feltételeknek, dönt a támogatásról.

A Tárcaközi Bizottság által az önkormányzatok részére
megítélt támogatás folyósítása – a költségvetési törvény
23. § (2) bekezdése alapján – a Tárcaközi Bizottság dönté-
sét követõ hónap nettó finanszírozása keretében történik.

Azoknál az önkormányzatoknál, ahol a létszámcsök-
kentéssel érintett köztisztviselõk a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése
alapján tartalékállományukat töltik a pályázat benyújtása
idõpontjában, a megítélt támogatás folyósítása csak igazo-
lás után teljesíthetõ. A tartalékállomány megszûnésének
igazolását az önkormányzatok az e pályázati felhívás mel-
lékletét képezõ 4. számú mellékleten, az illetékes Igazgató-
ság útján küldik meg a Belügyminisztériumnak. A Belügy-
minisztérium az elõzõ bekezdésben foglaltak szerint intéz-
kedik a támogatás folyósításáról.

10. Amennyiben az önkormányzat a támogatásról
szóló döntést követõ öt éven belül a megszüntetett álláshe-
lyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt – önkormányzati
rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódó, és az
adott helyi önkormányzat számára kötelezõen ellátandó
többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen állás-
hely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról köteles
haladéktalanul lemondani, és a támogatást a központi költ-
ségvetés javára visszafizetni.

A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkor-
mányzat az Áht. 64/B. § (2) bekezdése szerinti kamatot
fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés nap-
jáig.

A 10. pont elsõ bekezdésében foglaltakról a helyi ön-
kormányzat a támogatásról szóló döntést követõ öt évig
– az év végi elszámolás keretében – évente beszámol az
illetékes Igazgatóságnak. Az év végi elszámolás szabály-
szerûségét az Igazgatóság az Áht. 64/D. §-a alapján felül-
vizsgálja.

Budapest, 2006. március 9.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter
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1. számú melléklet

A  2005. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásai

Költ ség ve té si szerv neve, címe: ..........................................................................................                Ol dal szám: ...........................

Fo rint ban

Sor-
szám

Mun ka vál laló neve
Szül.
ide je

Munka -
viszony
utol só
nap ja

Fel men tés
Végkielé -

gítés

Fel men tés sel 
meg va ló su ló munka -
viszony meg szû nés

ese tén Fel men té si
il let mény

Végkielé -
gítés

TB já ru lék
(29%)

Mun ka adói
já ru lék
(3%)

Kor en ged.
nyug díj

be fi ze té se
Össze sen

alap já ul szol gá ló évek
szá ma

fel ment.
il let mény

végkielé -
gítés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Össze sen :

Dá tum: 

    .............................................................                          ............................................................
        gaz da sá gi ve ze tõ                                  költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

P. H.

Ügy in té zõ: .................................. te le fon ja: .........................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, illetve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, illetve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell

(a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka vég zés alól.
– 11. osz lop = (9.+10. osz lop) ´ 29% (A TB já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként.)
– 12. osz lop = (9.+10. osz lop) ´ 3% (A mun ka adói já ru lék csak a kor en ged mé nyes nyug díj ki fi ze té sé nél nem je lent ke zik ki adás ként.)
– 14. osz lop = 9.+10.+11.+12. osz lo pok, illetve kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ese tén  14. osz lop = 13. osz lop!
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2. számú melléklet

A  2005. szeptember 30-át követõen megvalósuló munkaviszony megszûnések egyszeri többletkiadásai

He lyi ön kor mány zat neve: ..........................................................................................                   Ol dal szám: ...........................

                                                     Pá lyá zat kul csa: ...................

KSH kód ja: ... ... ... ... ... ... ...                                        (Igaz ga tó ság töl ti ki!)
(7 ka rak ter)

Fo rint ban

Sor-
szám

In téz mény meg ne ve zé se

Létszám -
csökkentés

mun ka vi szony
meg szû nés

fel men tés sel*
(fõ)

Fel men té si 
il let mény*

Vég ki elé gí tés
TB já ru lék

(29%)

Mun ka adói 
já ru lék
(3%)

Kor en ged.
nyug díj

be fi ze té se
Össze sen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Össze sen:

Dá tum:

P. H.

                                       ....................................................................................
                                          pol gár mes ter vagy a Köz gyû lés el nö ke

Ügy in té zõ: .................................. te le fon ja: .........................

– KSH-kód: a me gye kód dal kez dõ dõ te le pü lés azo no sí tó kód.
– 9. osz lop = 4.+5.+6.+7.+8. osz lo pok
– A táb lá zat so rai a 4., 5., 6., 7., 8., 9. osz lo pok te kin te té ben = az 1. sz. mel lék let(ek)  9., 10., 11., 12., 13., 14. osz lo pa i nak in téz mé nyen kén ti össze sen ada ta i val.
* Eb ben az osz lop ban kell fel tün tet ni mun ka vi szony ese tén a fel mon dás sal érin tett mun ka vál laló szá mát és il let mé nyét.
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3. számú melléklet

Összehasonlító táblázat az egyes munkaviszony megszûnési módozatok költségkihatásairól
(Kizárólag a korengedményes nyugdíjazás miatt megszüntetett munkavállalók felmentésének esetében kell kitölteni!)

Költ ség ve té si szerv neve, címe: ..................................................................................................

Mun ka vál laló neve, szü le té si ide je: ..............................................................................................

Fo rint ban

Meg szün te té si mó do za tok
Fel men té si il let mény 
(já ru lé ka i val együtt)*

Vég ki elé gí tés
(já ru lé ka i val együtt)

Kor en gedm. nyug díj be fiz. Össze sen

1. Fel men tés

2.** Költ ség ve té si szerv jog utód nél kü li meg szû né se

3. Kor en ged mé nyes nyug dí ja zás***

Dá tum: 

    .............................................................                          ............................................................
        gaz da sá gi ve ze tõ                                 költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

P. H.

* Jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zõ mér té kig.
** Csak köz al kal ma zot tak nál al kal maz ha tó ez a mó do zat, ha a költ ség ve té si szerv jog utód nél kül szû nik meg.
*** Az il le té kes Nyug díj biz to sí tó Igaz ga tó ság ál tal „fi ze té si ér te sí té sen” iga zolt  össze gét szük sé ges sze re pel tet ni.
Az 1. vagy 2. sort, to váb bá a 3. sort min dig ki kell töl te ni!
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4. számú melléklet

Tényleges kifizetés igazolása
a tartalékállomány megszûnését követõ kifizetésekrõl

Költ ség ve té si szerv neve, címe: ........................................................................................
Fo rint ban

Sor-
szám

Mun ka vál laló neve
Szül.
ide je

Munka -
viszony
utol só
nap ja

Fel men tés
Végkielé -

gítés

Fel men tés sel 
meg va ló su ló munka -
viszony meg szû nés

ese tén Fel men té si
il let mény

Végkielé -
gítés

TB já ru lék
(29%)

Mun ka adói
já ru lék
(3%)

Össze sen

alap já ul szol gá ló évek
szá ma

fel ment.
il let mény

végkielé -
gítés

hó nap szá ma

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Össze sen :

Dá tum: 

    .............................................................                          ............................................................
        gaz da sá gi ve ze tõ                                 költ ség ve té si szerv ve ze tõ je

P. H.

Ügy in té zõ: .................................. te le fon ja: .........................

– 3. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.
– 4. osz lop: az év szám négy szám je gye, év, hó nap és a nap arab szám mal.
– 7. és 9. osz lo pok: fel men té si idõ ként, illetve il let mény ként csak az – a jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ, illetve il let mény – ve he tõ figye lembe, amely re a dol go zót a mun ka vég zés alól kö te le zõ en men te sí te ni kell

(a fel men té si idõ fele), füg get le nül at tól, hogy a dol go zót tény le ge sen mennyi idõ re men tet ték fel a mun ka vég zés alól.
– 11. osz lop = (9.+10. osz lop) ´ 29% .
– 12. osz lop = (9.+10. osz lop) ´ 3% .
– 14. osz lop = 9.+10.+11.+12. osz lo pok.
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Nemzetközi Petõ András Közalapítvány
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban:
Ala pí tó) úgy ren del ke zik, hogy a kon duk tív pe da gó gi ai
mód szer nem zet kö zi el ter jesz té sé nek és to vább fej lesz té sé -
nek, a kon duk tív ne ve lõ mun ka ki ter jesz té sé nek és szín vo -
na la eme lé sé nek elõ se gí té sé re a köz ok ta tás ról  szóló 1993.
évi LXXIX. tör vény 30.  §-ának (1)–(3) be kez dé se,
valamint a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény, 
to váb bá a ta ní tó, a kon duk tor-ta ní tó és az óvo da pe da gó gus 
alap kép zés ben a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló
158/1994. (XI. 17.) Korm. ren de let 2.  §-ának (1)–(2) be -
kez dé se és a fõ is ko lai szin tû kon duk tor-óvo da pe da gó gus
alap kép zé si szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló
219/2002. (X. 24.) Korm. ren de let 1.  §-ának fel ha tal ma zá -
sa alap ján ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet ként mû kö -
dõ köz ala pít ványt lé te sít a Pol gá ri Tör vény könyv
74/G.  §-a és az azt mó do sí tó 1993. évi XCII. tör vény
40.  §-ának (6) be kez dé se figye lembe véte lével.

Az Ala pí tó kép vi se le tét az ok ta tá si mi nisz ter lát ja el és
gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak kivételé -
vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket,
ide ért ve az éves be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér -
té ke lé sét is. A Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it
az ok ta tá si mi nisz ter fel ké ré se és elõ ter jesz tése alap ján a
Kor mány je lö li ki.

1. A Köz ala pít vány neve

Nem zet kö zi Petõ And rás Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: Köz ala pít vány).

A Köz ala pít vány el ne ve zé se an gol nyel ven: Petõ And -
rás In ter na ti o nal Pub lic Fo un da ti on.

A Köz ala pít vány el ne ve zé se né met nyel ven: Petõ And -
rás In ter na ti o na le Öf fent li che Stif tung.

A Köz ala pít vány el ne ve zé se fran cia nyel ven: Petõ And -
rás Fon da ti on Pub li que In ter na ti o na le.

2. A Köz ala pít vány szék he lye

1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 6.

3. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge

3.1. A Köz ala pít vány a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény és
a köz ok ta tás ról  szóló tör vény ren del ke zé se i nek figye -
lembe véte lével fenn tart ja a Moz gás sé rül tek Petõ And rás
Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ in té ze tét (a továb biak ban:
MPANNI). Az MPANNI kép zõ- és to vább kép zõ-,
valamint a kon duk tív ne ve lés al kal ma zá sá val rehabilitá -

ciós fel ada to kat lát el, és fenn tart egy pe da gó gi ai szak szol -
gál ta tást és szak mai szol gál ta tást foly ta tó gya kor ló köz ok -
ta tá si in téz ményt (gya kor ló is ko la és óvo da). A Köz ala pít -
vány az ál ta la fenn tar tott MPANNI mû kö dé sét az
MPANNI költ ség ve té sén ke resz tül biz to sít ja.

3.2. a) A nem zet kö zi igé nyek nek meg fe le lõ bu da pes ti
szék he lyû MPANNI ré szé re anya gi tá mo ga tás nyúj tá sa

– a fõ is ko lán fo lyó – a köz pon ti ideg rend sze ri moz gás -
sé rül tek kon duk tív ne ve lé se út ján tör té nõ – gyó gyí tó-, ne -
ve lõ-, ok ta tó-, szer ve zõ- (do ku men tá ló) és ku ta tó mun ka
to vább fej lesz té sé re,

– a Köz ala pít vány ré szé re biz to sí tott in gat la non – inf -
ra struk tu rá lis bõ ví tés sel – a fõ is ko la és az ál ta la fenn tar tott 
gya kor ló köz ok ta tá si in téz mény ál tal el lá tott fel ada tok
mind jobb és kor sze rûbb kö rül mé nyek kö zöt ti el lá tá sá ra;

b) anya gi tá mo ga tás nyúj tá sa a Nem zet kö zi Petõ Tár sa -
ság tu do má nyos ku ta tás ra irá nyuló te vé keny sé gé hez és a
köz pon ti ideg rend sze ri moz gás sé rül tek kon duk tív ne ve lé -
si mód szer nem zet kö zi nép sze rû sí té sé hez;

c) a kon duk tív ne ve lés re szo ru lók, valamint a kon duk -
tív ne ve lé si rend szert el sa já tí ta ni kí vá nók anya gi tá mo ga -
tá sa;

d) a fel so rolt köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá hoz
szük sé ges for rá sok gyûj té se, illetve be fek te tés út ján tör té -
nõ gya ra pí tá sa.

3.3. A Köz ala pít vány mû kö dé se – a köz pon ti ideg rend -
sze ri moz gás sé rül tek kon duk tív ne ve lé se ér de ké ben – a
köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
26.  § c) 1., 2., 3. és 4. pont já ban fel so rolt – a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló tör vény sze rint az ok ta tá si mi nisz ter fel adat kö ré -
be tar to zó tu do má nyos, ku ta tá si és fel sõ ok ta tá si köz fel -
ada tok alap ján – aláb bi köz hasz nú te vé keny sé ge ket lát ja
el:

1. egész ség meg õr zés, be teg ség meg elõ zés, gyó gyí tó,
egész ség ügyi re ha bi li tá ci ós te vé keny ség,

2. szo ciá lis te vé keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak
gon do zá sa,

3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás,
4. ne ve lés, ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter jesz -

tés.

4. A Köz ala pít vány jel le ge

4.1. A Köz ala pít vány ál lam i köz fel ada tot el lá tó nyílt
Köz ala pít vány. A Köz ala pít vány ál tal nyúj tott cél sze rin ti
jut ta tá sok bár ki ál tal meg is mer he tõk és igény be ve he tõk.

Ezen fe lül a Köz ala pít vány cél ja i nak meg va ló su lá sa ér -
de ké ben egyéb jut ta tá so kat nyil vá nos, min den ki szá má ra
hoz zá fér he tõ, illetve meg hí vá sos pá lyá za ti rend szer ke re -
tei kö zött is nyújt hat a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te -
lek sze rint.

4.2. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz pénz be li vagy más
va gyon ren de lés sel, fel aján lá sok kal bár mely bel föl di, ille -
tõ leg kül föl di ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze -
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mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a
Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it el fo gad ja. A
csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
dönt. En nek so rán a Ku ra tó ri um a csat la koz ni kí vá nó szer -
ve zet rõl, in téz mény rõl vagy sze mély rõl ren del ke zés re álló 
ada to kat és – cél hoz kö tött fel aján lá sok ese tén – a meg je -
lölt célt mér le ge li. Vissza uta sít hat ja a fel aján lást, ha annak 
cél ja rész ben vagy egész ben el tér a Köz ala pít vány cél ja i -
tól. Az el fo ga dott cél tá mo ga tást el kü lö ní tet ten kell ke zel ni 
és a meg ha tá ro zott cé lok ra kell fordítani.

A Ku ra tó ri um kö te les vissza uta sí ta ni a fel aján lást, ha
– a csat la koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán sze mély te vé -

keny sé ge a köz ala pít vá nyi cé lok kal össze egyez tet he tet -
len, vagy

– a fel aján lás cél ja el len té tes a Köz ala pít vány cél ja i val.

4.3. A Köz ala pít vány vál lal ja, hogy köz vet len po li ti kai
te vé keny sé get nem foly tat, or szág gyû lé si kép vi se lõi, he lyi 
ön kor mány za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít. Szer ve ze te
pár tok tól füg get len, pár tok nak anya gi tá mo ga tást nem
nyújt, tõ lük tá mo ga tást nem fo gad el.

5. A Köz ala pít vány va gyo na

5.1. a) A Köz ala pít vány in du ló, valamint idõ köz ben fel -
ér té kelt va gyo na az 1993. de cem ber 31-i ál la pot sze rint a
je len Ala pí tó Ok irat mel lék le té ben ke rül meg ha tá ro zás ra,
amely tar tal maz za a Pe tõ-mód szer – mint szel lem i ter -
mék – új va gyon ér té ke lés sel meg ál la pí tott ér té két. A Köz -
ala pít vány törzs va gyo ná nak mi nõ sül nek a je len Ala pí tó
Ok irat mel lék le té nek 2. pont já ban fel so rolt in gat la nok.

b) A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó:
– a költ ség ve tés bõl e cél ra nyúj tott tá mo ga tás;
– a Köz ala pít vány – törzs va gyon fe let ti – in du ló va -

gyo na, illetve annak ho za dé ka a csat la ko zók ado má nya i -
nak fel hasz nál ha tó rész e;

– a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka vagy egyéb sa -
ját be vé tel.

c) A Köz ala pít vány va gyon ré szé vé vál nak a késõb -
biekben a csat la ko zó bel- és kül föl di ter mé sze tes és jogi
sze mé lyek pénz be li és do lo gi ado má nyai, ha a fel aján lást a 
Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma el fo gad ja.

5.2. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról, az
Ala pí tó Ok irat ban, valamint annak ke re tei kö zött, a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban (a továb biak ban:
SzMSz), to váb bá az SzMSz mel lék le tét ké pe zõ Va gyon -
ke ze lé si Sza bály zat ban fog lal tak nak meg fele lõen a Ku ra -
tó ri um dönt.

6. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

6.1. A Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke min den
gaz da sá gi év kez de te elõtt elõ ter jesz ti a költ ség ve té si ter -
vet a Ku ra tó ri um ré szé re, amely ben a Köz ala pít vány vár -
ha tó be vé te le it és ki adá sa it je le ní ti meg. A költ ség ve té si
terv ben a be vé te lek nek és a ki adá sok nak egyen súly ban
kell len ni ük. A költ ség ve té si terv hi ányt nem tar tal maz hat.

6.2. A Köz ala pít vány a gaz da sá gi év vé gén mér le get és
a ki e mel ten köz hasz nú te vé keny sé gé rõl szö ve ges be szá -
mo lót ké szít, ame lyet ok le ve les könyv vizs gá ló hi te le sít, és 
a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez.

6.3. Az éves gaz dál ko dá si be szá mo ló ké szí té se kor kü -
lön kell vá lasz ta ni a vál lal ko zá si célú és köz ala pít vá nyi
célú te vé keny ség köz vet len költ sé ge it és be vé te le it,
valamint a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it úgy, hogy

– ab ból az Ala pí tó Ok irat 3. pont ja sze rin ti cé lok és te -
vé keny sé gek ér té kel he tõ ek le gye nek;

– le gyen meg ál la pít ha tó, hogy a Köz ala pít vány mû kö -
dé se ho gyan be fo lyá sol ja az ok ta tá si mi nisz ter ha tás kö ré -
be tar to zó fel ada tok tá mo ga tá si szük ség le tét;

– a költ ség ve té si tá mo ga tás ho gyan ha tott a Köz ala pít -
vány ál tal vég zett te vé keny ség szín vo na lá ra, gaz da sá gos -
sá gá ra, valamint a va gyon vál to zá sá ra.

6.4. A Ku ra tó ri um min den év feb ru ár 28-áig kö te les az
Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ évi
mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig va gyo ni hely ze té rõl és
gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról.

6.5. Ha a Köz ala pít vány költ ség ve té si terv e, gaz dál ko -
dá sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az Ala -
pí tó rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti, abba
meg bí zott ja út ján be te kint het. A Köz ala pít vány ira ta i ba a
Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság min den tag ja kor lá to -
zás nél kül be te kint het.

6.6. A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sa so rán el ért ered -
mé nyét ki zá ró lag cél ja i val össz hang ban, az Ala pí tó Ok -
irat ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re for dít hat ja, azt fel
nem oszt hat ja.

6.7. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge, mely tar tal -
maz za a Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak
tisz te let dí ját és költ ség té rí té sét, a Köz ala pít vány éves – az
MPANNI ki adá sa it nem tar tal ma zó – költ ség ve té sé ben
elõ irány zott ki adá sa i nak 10%-os mér té két nem ha lad hat ja
meg. Tisz te let díj ra éven te leg fel jebb a mû kö dé si költ ség
25%-a hasz nál ha tó fel.

A tisz te let díj össze ge ha von ként nem le het ma ga sabb,
mint a min den ko ri mi ni mál bér 100%-a, ki vé ve a Kurató -
rium és Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ké nek tisz te let dí ját,
amely nem ha lad hat ja meg a min den ko ri mi ni mál bér két -
sze re sét.

6.8. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok irat sze -
rin ti te vé keny sé gé nek, az éves gaz dál ko dá sá nak leg fon to -
sabb ada ta it és be szá mo ló ját kö te les a Ma gyar Fel sõ ok ta -
tás címû or szá gos ter jesz té sû fo lyó irat, a Köz ala pít vány
hon lap ja és a Napi Vi lág gaz da ság út ján is nyil vá nos ság ra
hoz ni.

6.9. Amennyi ben a Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i tõl tá mo ga tás ban ré sze sül, úgy arra az azt biz to -
sí tó tá mo ga tó val kö te les szer zõ dést köt ni, amely ben annak 
fel té te le it a fe lek rög zí tik, kü lö nö sen az el szá mo lás fel té te -
le it és mód ját. Az eb ben fog lal tak sze rint igény be ve he tõ
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tá mo ga tá si le he tõ sé ge ket, azok mér té két és fel té te le it a
saj tó út ján nyil vá nos ság ra kell hoz ni. A Köz ala pít vány el -
kü lö ní tet ten ke ze li a fel sõ ok ta tá si célú tá mo ga tást, be le ért -
ve a köz ok ta tá si in téz mény fenn tar tá sá ra biz to sí tott tá mo -
ga tást, valamint a Köz ala pít vány min den to váb bi tá mo ga -
tá sát.

6.10. A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sá ért és a va gyon -
ke ze lé sért fe le lõs sze mélyt, valamint a tá mo ga tót, illetve e
sze mé lyek Ptk. 685.  § b) pont sze rin ti hoz zá tar to zó ját
(élet tár sát) cél sze rin ti jut ta tás ban nem ré sze sít he ti, ki vé ve 
azon szol gál ta tá so kat, ame lyek a cé lok kal össz hang ban
bár ki ál tal igény be ve he tõk.

6.11. A köz ala pít vá nyi va gyon ka ma tai ke ze lé sé nek és
fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it a Köz ala pít vány SzMSz-ének
mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke ze lé si Sza bály zat ban kell
meg ha tá roz ni.

6.12. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az
ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

6.13. A Köz ala pít vány a mû kö dé si költ sé gek és jut ta tá -
sok oda íté lé se kor az ál ta la tá mo ga tás ban ré sze sí tet tel a tá -
mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rend jét, az el szá mo lás tar tal -
mát, ha tár ide jét, bi zony la ta it – a Köz ala pít vány fo lya ma -
tos el len õr zé si jo gát ki köt ve – az ellen õr zés mód ját és a
szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it tar tal ma zó szer zõ dést
köt.

Az el szá mo lá sok kal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye -
ket az SzMSz mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke ze lé si Sza -
bály zat tar tal maz za. A sza bály za tok nem le het nek el len té -
te sek az Ala pí tó Ok irat tal.

7. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge

7.1. A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra pí -
tá sa ér de ké ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat. A
Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet ben ve het
részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz to sí tó be -
fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad -
ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít vány
ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz dál ko dó
szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve zet ben ré -
sze se dést nem sze rez het. Vál lal ko zá si te vé keny sé ge so rán
az 5.1. pont ban meg ha tá ro zott in du ló va gyont és a min -
den ko ri költ ség ve té si tá mo ga tást nem hasz nál hat ja fel. A
Köz ala pít vány csak köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa
ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez tet ve foly tat hat vál lal ko -
zá si te vé keny sé get.

7.2. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get a Ku ra -
tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza bály zat alap ján
foly tat hat.

8. A Köz ala pít vány dön tés ho zó, ke ze lõ és kép vi se lõ
szer ve

8.1. A köz ala pít vá nyi va gyon ke ze lõ je és leg fõbb dön -
tés ho zó szer ve az Ala pí tó ál tal lét re ho zott Ku ra tó ri um.

A Ku ra tó ri um 9 tag ból áll. A Ku ra tó ri um tag ja it az Ala -
pí tó je lö li. 6 tag ra az Ok ta tá si Mi nisz té rium, 1-1 tag ra az
Egész ség ügyi Mi nisz té rium, a Kül ügy mi nisz té ri um,
valamint az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár tesz ja -
vas la tot.

8.2. A Ku ra tó ri um össze té te le az aláb bi ak sze rint ala -
kul:

A Ku ra tó ri um el nö ke:
Fe ren ci Ti bor

A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:
az Ok ta tá si Mi nisz té rium ré szé rõl:
Dr. Ba lázs Mag dol na
Bíró Fe renc né
Ma jo ros né La sá nyi Ág nes
Nagy né Mer me ze Klá ra
Ri to ók Pál né
az Egész ség ügyi Mi nisz té rium ré szé rõl:
Dr. Szen tan nay Mar git
a Kül ügy mi nisz té ri um ré szé rõl:
Sar ka di Nagy né Hirsch ler Ibo lya
az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ré szé rõl:
Dr. Ka me nicz ky Ist ván

8.3. A Ku ra tó ri um tag ja i nak meg bí za tá sa 2010. jú ni us
30-áig szól.

8.4. A Ku ra tó ri um ál lan dó meg hí vott ja ta nács ko zá si
jog gal az MPANNI fõ igaz ga tó ja vagy az ál ta la meg ha tal -
ma zott sze mély, és a gya kor ló köz ok ta tá si in téz mény ál tal
de le gált szü lõi kép vi se lõ, aki nek sze mé lyé re az Is ko la szék 
tesz ja vas la tot.

8.5. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
a) a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a tag ha lá lá val,
f) össze fér he tet len sé gi ok be kö vet kez té vel,
g) az Ala pí tó Ok irat 9.12. al pont ja alap ján.
Az MPANNI fõ igaz ga tói tiszt sé gét be töl tõ sze mély

egy ide jû leg nem le het a Ku ra tó ri um tag ja.

8.6. Va la mely köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ
két évig nem le het a Ku ra tó ri um tag ja az a sze mély, aki
olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be – annak meg szûn -
tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé -
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get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti köz -
tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

A Ku ra tó ri um tag ja, illetve az en nek je lölt sze mély kö -
te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen 
tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg más
köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

9. A Ku ra tó ri um mû kö dé se és ha tás kö re

9.1. A Ku ra tó ri um szük ség sze rint, éven te leg alább
négy al ka lom mal ülé se zik. Ülé se it az el nök hív ja össze oly 
mó don, hogy a na pi ren di pon to kat és az írá sos elõ ter jesz -
tést tar tal ma zó meg hí vó az ülést meg elõ zõ öt nap pal a
meg hí vot tak hoz meg ér kez zék.

Rend kí vü li ülést kell össze hív ni, ha a Ku ra tó ri um el nö -
ke vagy bár mely más, há rom ku ra tó ri u mi tag írás ban azt
kéri. Az el nök az elõ ter jesz tett ké re lem sze rint, az ab ban
meg je lölt na pi rend del kö te les össze hív ni a Ku ra tó ri um
ülé se it.

A ha tá ro zat kép te len ség  miatt meg is mé telt ülés össze hí -
vá sa az ere de ti ku ra tó ri u mi ülés meg hí vó já ban meg je lölt
fel té te lek kel tör té nik.

9.2. Az ülést a Ku ra tó ri um el nö ke ve ze ti. A Ku ra tó ri um
ülé sei ál ta lá ban nyil vá no sak, de a Ku ra tó ri um egyes na pi -
ren di pon tok te kin te té ben zárt kö rû ülést ren del het el,
amennyi ben annak nyil vá nos sá ga sze mé lyi sé gi jo go kat
sért.

A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ve zet ni,
ame lyet a le ve ze tõ el nök és egy fel kért tag hi te le sít. A
jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell a Ku ra tó ri um – éven te
új ra kez dett sor szá mo zás sal el lá tott – le he tõ leg szó sze rint
rög zí tett dön té se it, leg fon to sabb meg ál la pí tá sa it, azok
rész le tes tar tal mát, idõ pont ját, ha tá lyát, ille tõ leg a dön tést
tá mo ga tók és el len zõk szám ará nyát, ha le het sé ges sze mé -
lyét. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény -
be vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá ga
te kin te té ben ho zott dön té se ket a jegy zõ könyv nek szó sze -
rint tar tal maz nia kell. A Ku ra tó ri um ülé sé rõl ké szült jegy -
zõ köny vet meg kell kül de ni a Fel ügye lõ Bi zott ság ré szé re. 
A Ku ra tó ri um dön té se it az érin tet tek kel írás ban, iga zol ha -
tó mó don a Köz ala pít vány Tit kár sá ga út ján köz li.

9.3. A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen
tag ja i nak több mint fele je len van és a je len lé võ ta gok több 
mint a fele nem áll az Ala pí tó val mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti vagy köz szol gá la ti jog vi szony ban, illetve mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban.

A Ku ra tó ri um dön té se it a je len lé võ ta gok egy sze rû szó -
több sé gé vel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök
vagy az el nök ál tal ku ra tó ri u mi ülés le ve ze té sé re fel kért
sze mély sza va za ta dönt. A le ve ze tõ el nök nem le het az
Ala pí tó val füg gõ sé gi vi szony ban álló ku ra tó ri u mi tag. A
Ku ra tó ri um a ki zá ró la gos fel adat- és ha tás kö ré be utalt, a
9.7. a), b), c), g), h) és i) pon tok ban meg ha tá ro zott kér dé -
sek ben dön té se it va la mennyi ku ra tó ri u mi tag két har ma dos 
szó több sé gé vel hoz za.

9.4. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het
részt az a sze mély, aki vagy aki nek a kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa a ha tá ro zat alap ján

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö -

ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a 
bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li
szol gál ta tás.

9.5. Ki vé te les eset ben, ha a Ku ra tó ri um ál tal el dön ten dõ 
kér dés egy sze rû igen nel és nem mel is meg vá la szol ha tó, és
a kér dés el dön té se nem ha laszt ha tó, az el nök írás be li sza -
va zást ren del het el.

A kér dést min den eset ben írás ban, iga zol ha tó mó don
kell meg kül de ni a vá lasz adás ha tár ide jé nek fel tün te té sé -
vel. Az adott kér dés ben ak kor ér vé nyes a tag sza va za ta, ha
a vá lasz az elõ ze tesen meg sza bott idõn be lül, a meg kül -
dés nek meg fe le lõ fel té te lek kel meg tör té nik. A vá lasz adás -
ra nyit va álló ha tár idõ nem le het ke ve sebb 5 mun ka nap nál, 
valamint nem le het több 10 mun ka nap nál. A kér dé sek el -
kül dé sé nek és a vá la szok be ér ke zé sé nek té nyét jegy zõ -
könyv ben kell rög zí te ni.

Amennyi ben a tag vá la sza a meg adott ha tár idõ ig nem
ér ke zik vissza, úgy azt a sza va za tössze sí tés nél nem le het
te kin tet be ven ni, amely re írás ban elõ ze tesen fel kell hív ni
a fi gyel met. Ha vá la szá ban leg alább 3 ku ra tó ri u mi tag to -
váb bi egyez te tést ja va sol, a kér dés ér vé nye sen írás ban
nem dönt he tõ el, ar ról ku ra tó ri u mi ülé sen kell dön te ni.

A vá la szok alap ján az el nök meg ál la pít ja a sza va zás
ered mé nyét, és azt – a leg utol só sza va zat be ér ke zé sét kö -
ve tõ 3 na pon be lül – írás ban meg kül di a ta gok nak. A sza -
va zás me ne té rõl és ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um el nö ke kö -
te les rö vid szö ve ges össze fog la lót ké szí te ni.

9.6. A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke -
let ke zett ira tok ba elõ re jel zett és egyez te tett idõ pont ban a
Köz ala pít vány tiszt ség vi se lõ jé nek és al kal ma zott já nak je -
len lé té ben bár ki be te kint het.

9.7. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos fel adat- és ha tás kö re:
a) dönt a Köz ala pít vány nak jut ta tott ado má nyok, fel -

aján lá sok el fo ga dá sá ról;
b) dönt a Köz ala pít vány éves te vé keny sé gi és költ ség -

ve té si ter vé rõl, el fo gad ja a te vé keny sé gé rõl és gaz dál ko -
dá sá ról  szóló éves be szá mo ló kat, a köz hasz nú sá gi je len -
tést;

c) jó vá hagy ja az MPANNI és az ál ta la fenn tar tott gya -
kor ló köz ok ta tá si in téz mény költ ség ve té sét és be szá mo ló -
ját;

d) jó vá hagy ja az MPANNI SzMSz-ét és annak mel lék -
le te it;

e) el fo gad ja az Ala pí tó ré szé re kö te le zõ en el ké szí tett
éves MPANNI be szá mo ló kat;

f) be szá mol mind azok ról a kér dé sek rõl, ame lye ket az
Ala pí tó ál tal fel ha tal ma zott Fel ügye lõ Bi zott ság meg ha tá -
roz;
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g) el fo gad ja és mó do sít ja a Köz ala pít vány SzMSz-ét,
valamint a mel lék le te it ké pe zõ Va gyon ke ze lé si Sza bály -
za tot és Be fek te té si Sza bály za tot;

h) dönt a köz ala pít vá nyi va gyon fel hasz ná lá sá nak el -
veirõl, a va gyon el ide ge ní té sé rõl, vál lal ko zás in dí tá sá ról;

i) dönt hi tel fel vé te lé rõl;
j) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re

álló anya gi esz kö zök fel hasz ná lá sá nak fel té te le it, for rá sát
és ér té ke lé si szem pont ja it;

k) dönt a Köz ala pít vány ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok ról,
ellen õr zi a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát;

l) meg bíz za, fel men ti a Köz ala pít vány te vé keny sé gét
se gí tõ ál lan dó, ese ti bi zott sá go kat, szak ér tõ ket, illetve
meg ha tá roz za fel ada ta i kat;

m) gya ko rol ja a Tit kár ság ve ze tõ jé vel kap cso lat ban a
ki emelt mun kál ta tói jo go kat (mun ka vi szony lé te sí té se,
mó do sí tá sa, meg szün te té se);

n) dönt az Ftv. alap ján az MPANNI, mint fel sõ ok ta tá si
in téz mény fenn tar tó já nak ha tás kö ré be utalt kér dé sek ben
[kü lö nös te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény 56/A. § 
(2) be kez dé sé re].

9.8. A köz ala pít vá nyi ado má nyok jut ta tá sá val, illetve a
ked vez mé nye zet te ket érin tõ dön té se i vel kap cso la tos tá jé -
koz ta tást a Ku ra tó ri um kö te les az or szá gos ter jesz té sû Ma -
gyar Fel sõ ok ta tás címû fo lyó irat ban köz zé ten ni.

9.9. Amennyi ben a tá mo ga tás nyúj tá sa pá lyá zat út ján
tör té nik, úgy a pá lyá zat nak min den eset ben nyílt nak,
illetve a pá lyá za ti el já rás nak sza bá lyo zott nak kell len nie,
to váb bá biz to sí ta ni kell a pá lyá zat ban ki írt fel té te lek tisz -
ta sá gát.

A pá lyá zat nem tar tal maz hat olyan fel té te le ket, ame -
lyek bõl az eset összes kö rül mé nyei mér le ge lé sé vel meg ál -
la pít ha tó, hogy a pá lyá zat nak elõ re meg ha tá ro zott nyer te se 
van (szín lelt pá lyá zat).

9.10. A Ku ra tó ri um el nö ke:
a) irá nyít ja a Ku ra tó ri um mun ká ját;
b) össze hív ja és ve ze ti a Ku ra tó ri um ülé se it;
c) az Ala pí tó Ok irat 9.7. n) pont já nak figye lembe véte -

lével gya ko rol ja a Fõ is ko la fõ igaz ga tó ja fe let t a mun kál ta -
tói jo go kat;

d) az Ala pí tó Ok irat 9.7. m) pont já nak figye lembe véte -
lével – a ki emelt mun kál ta tói jo gok ki vé te lé vel (mun ka vi -
szony lé te sí té se, mó do sí tá sa, meg szün te té se) – gya ko rol ja
a tit kár ság ve ze tõ fe let t a mun kál ta tói jo go kat;

e) gon dos ko dik a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak leg -
fon to sabb ada tai, valamint te vé keny sé ge éven kén ti nyil -
vá nos sá té te lé rõl, a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott rend
sze rint.

9.11. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban és költ ség té rí -
tés ben is ré sze sül het nek, amely nek fel té te le it, össze gét és
el szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró
ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít -
vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni össz hang -
ban a 6.7. pont ban fog lal tak kal.

9.12. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá -
ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi (a Ku ra tó ri um tag jai) a
köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 
ren del ke zé se i nek meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko -
za tot tesz nek, mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül. A 
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé get az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ában fog -
lal tak nak meg fele lõen, az ott elõ ír tak sze rint kell teljesí -
teni.

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság

10.1. Az Ala pí tó a Köz ala pít vány ke ze lõ szer vé nek el -
len õr zé sé re há rom ta gú Fel ügye lõ Bi zott sá got hoz lét re.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa 2010. jú -
ni us 30-áig szól.

10.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke:
Tor dai Mag dol na

A Fel ügye lõ Bi zott ság to váb bi tag jai:
Dr. Rupp And rás
Dr. Si má nyi Zsolt

10.3. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja az a sze -
mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, ki -
vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, illetve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

Va la mely köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ
2 évig nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja az a sze mély,
aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be – annak meg -
szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze tõ
tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti 
köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja, illetve az en nek je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide -
jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

10.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada ta el len õriz ni a Köz -
ala pít vány mû kö dé sé nek tör vényességét és va gyo ná nak
ke ze lé sé vel kap cso la tos te vé keny sé get, mely nek ke re té -
ben éven ként vizs gál ja az éves be szá mo ló és az el ké szí tett
könyv vizs gá lói je len tés alap ján a Köz ala pít vány mû kö dé -
sét és gaz dál ko dá sát.

A gaz dál ko dás szak sze rû el len õr zé se ér de ké ben a Fel -
ügye lõ Bi zott ság ré szé re a Ku ra tó ri um dön té se it tar tal ma -
zó jegy zõ köny ve ket meg kell kül de ni.
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A Fel ügye lõ Bi zott ság vizs gá la tot tart hat – be je len tés
alap ján –, ha a Köz ala pít vány cél ja it ve szé lyez tet ve lát ja,
eh hez kül sõ szak ér tõk se gít sé gét is igény be ve he ti. A Fel -
ügye lõ Bi zott sá got min den ku ra tó ri u mi ülés re ta nács ko zá -
si jog gal meg kell hív ni.

10.5. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá -
jé koz tat ni, ülé sé nek össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály -
sér tés vagy a Köz ala pít vány ér de ke it sú lyo san sér tõ cse -
lek mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té se
vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí tá sa, illetve eny hí té se a
Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé,

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rül fel.

A Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke a Fel ügye lõ
Bi zott ság in dít vá nyá ra a ja vas lat tól szá mí tott har minc na -
pon be lül kö te les a Ku ra tó ri um ülé sét össze hív ni.

E ha tár idõ ered mény te len el tel te után a Ku ra tó ri um
össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go sult tá vá lik.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér -
de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a fel -
ügye lõ szerv kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör -
vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

10.6. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé rõl éven te be -
szá mol az Ala pí tó nak, és az Ala pí tó fel ké ré sé re bár mi kor
rész vizs gá la tot tart hat. A Fel ügye lõ Bi zott ság je len té se i rõl 
a Ku ra tó ri u mot is tá jé koz tat ja.

10.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság az ügy rend jét maga ha tá -
roz za meg, azon ban éven te két al ka lom mal kö te les ülést
tar ta ni. A Fel ügye lõ Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha
mind há rom tag ja je len van, dön té se it egy sze rû szó több -
ség gel hoz za.

10.8. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban és
költ ség té rí tés ben is ré sze sül het nek, amely nek fel té te le it,
össze gét és el szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le -
té ben el já ró ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a
Köz ala pít vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni,
össz hang ban a 6.7. pont ban fog lal tak kal.

10.9. A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a tag Ala pí tó ál ta li vissza hí vá sá val,
d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
f) össze fér he tet len sé gi ok be kö vet kez té vel.
A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szûn het a köz szol gá -

la ti, illetve a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû né sé vel,
az Ala pí tó dön té sé nek függ vé nyé ben.

11. A Tit kár ság

11.1. A Tit kár ság a Köz ala pít vány fo lya ma tos mû kö dé -
sét, a Ku ra tó ri um mun ká ját se gí tõ, ügy in té zõ, szer ve zé si,

pénz ügyi, gaz dál ko dá si, tech ni kai fel ada to kat el lá tó szer -
ve ze ti egy ség, ame lyet a tit kár ság ve ze tõ irá nyít. A Tit kár -
ság mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it, a tit kár ság ve ze tõ
fel ada ta it, a Tit kár ság te vé keny sé gé nek el len õr zé sét, az
Ala pí tó Ok irat ban fog lal tak kal össz hang ban az SzMSz
sza bá lyoz za. A Tit kár ság sze mé lyi ál lo má nyá nak lét szá -
mát a fel ada tok is me re té ben a tit kár ság ve ze tõ ha tá roz za
meg. A Tit kár ság költ ség ve té sét a Ku ra tó ri um hagy ja
jóvá.

11.2. A tit kár ság ve ze tõ a Tit kár ság tel jes fel ha tal ma zá -
sú ve ze tõ je, a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács ko zá si jogú, meg -
hí vott részt ve võ je. Ha tás kö ré be tar to zik a Tit kár ság irá -
nyí tá sa, a ku ra tó ri u mi dön té sek elõ ké szí té se és végrehaj -
tása.

11.3. A tit kár ság ve ze tõ gya ko rol ja a Tit kár ság mun ka -
tár sai fe let t a mun kál ta tói jog kört.

11.4. A Tit kár ság fel ada ta olyan nyil ván tar tás ve ze té se
(Ha tá ro za tok köny ve), amely tar tal maz za a ku ra tó ri u mi
dön té sek meg ho za ta lá nak

– he lyét és idõ pont ját,

– tar tal mát,

– idõ be li, sze mé lyi és tár gyi ha tá lyát,

– a dön tés ben részt vevõ ku ra tó ri u mi ta gok tá mo ga tó,
el len zõ, tar tóz ko dó sza va za tai szám ará nyát és sze mé lyét.

12. A Köz ala pít vány kép vi se le te

12.1. A Köz ala pít vány kép vi se le tét a Ku ra tó ri um el nö -
ke lát ja el. Az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén Ri to ók Pál né 
ku ra tó ri u mi tag he lyet te sí ti. Eb ben az eset ben a ta got tel -
jes kö rû en meg il le ti az el nök jog kö re. A he lyet te sí tés idõ -
tar ta ma alatt meg tett in téz ke dé se i rõl az el nök és a Ku ra tó -
ri um felé be szá mo lá si kö te le zett sé ge van.

12.2. A Köz ala pít vány pénz for gal mi szám lát a Ma gyar
Ál lam kincs tár nál ve zet. A szám la fe let t a Ku ra tó ri um el -
nö ke, Ri to ók Pál né ku ra tó ri u mi tag, Bíró Fe renc né ku ra tó -
ri u mi tag és a tit kár ság ve ze tõ jo go sult ren del kez ni.

A bank szám la fe let ti ren del ke zés hez min den eset ben
két ren del ke zés re jo go sult sze mély alá írá sa szük sé ges.

12.3. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány al kal ma zott já nak
kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve a kép vi se le ti jog
gya kor lá sá nak mód ját, ille tõ leg ter je del mét.

13. A könyv vizs gá ló

A Köz ala pít vány köny ve lé si, gaz dál ko dá si fel ada ta i nak 
el len õr zé sét a pá lyáz ta tás út ján fel kért, a Ku ra tó ri um ál tal
meg bí zott füg get len könyv vizs gá ló vég zi. A köz hasz nú
szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény 8.  §-a (2) be -
kez dé sé nek meg fele lõen nem le het könyv vizs gá ló az a
sze mély, aki

a) a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy tag ja,
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b) a Köz ala pít vánnyal meg bí za tá sán kí vü li más te vé -
keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha a jog sza -
bály más kép pen nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rint jut ta tá sá ból ré sze sül, ki -
vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat, illet ve

d) a fen ti ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá tar to -
zó ja.

14. A Köz ala pít vány idõ tar ta ma

A Köz ala pít ványt az Ala pí tó ha tá ro zat lan idõ re hoz za
lét re. Ha a Köz ala pít vány a Ptk. 74/G.  §-ának (9) be kez dé -
se alap ján meg szû nik, a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó ál tal
adott va gyo na az Ala pí tó ra szál l vissza, az zal a fel té tel lel,
hogy kö te les azt a 3. pont ban meg ha tá ro zott ala pít vá nyi
cé lok ra for dí ta ni.

15. Záró ren del ke zé sek

15.1. A Köz ala pít vány ré szé re nyúj tott cél tá mo ga tás be -
szá mo lá si rend jé re és gaz dál ko dá sá ra az ala pít vá nyok gaz -
dál ko dá si rend jé rõl  szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. ren -
de let ben fog lalt sza bá lyok az irány adók.

15.2. A köz hasz nú sá gi je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a szám vi te li be szá mo lót,
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
e) a költ ség ve té si szerv tõl, az el kü lö ní tett ál lam i pénz -

alap tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi te le pü lé si
ön kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá -
tól és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

f) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, illetve össze gét,

g) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

15.3. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér -
dé sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv, a köz hasz nú szer ve ze -
tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény, to váb bá az egyéb
köz ala pít vá nyi tár gyú jog sza bá lyok és a kap cso ló dó pol -
gá ri jogi ren del ke zé sek az irány adó ak.

15.4. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li
el já rá sá ban az ok ta tá si mi nisz ter jo go sult el jár ni. A Köz -
ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta -
los lap já ban, a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

Bu da pest, 2005. de cem ber 7.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet a Nemzetközi Petõ András Közalapítvány
Alapító Okiratához

1. A Közalapítvány mérleg szerinti vagyonleltára

E Ft
Be fek te tett esz kö zök net tó ér ték ben
Im ma te ri á lis ja vak
Szel lem i ter mé kek 110
Szoft ve rek
Tár gyi esz kö zök
Te lek 11 377   
Be fe je zet len be ru há zá sok:
Épü le tek be fe je zet len be ru há zá sa 70 385   
Tár gyi esz kö zök össze sen: 81 762
Be fek te tett esz kö zök össze sen: 81 872
For gó esz kö zök
Kö ve te lé sek 21 108
Pénz esz kö zök
El szá mo lá si be tét szám la 8 478   
De vi za be tét szám lák 261 128   
Pénz tár
Pénz esz kö zök össze sen: 269 939
For gó esz kö zök össze sen: 291 047
Ala pít vány esz kö zei 372 919
Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 949 484
Esz kö zök össze sen: 1 322 403
Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök
Ré sze se dé se a Petõ In té zet nél
Össze te või:
In té zet esz kö zei 987 388
kö te le zett sé gei 15 134
in té ze ti va gyon 972 254
in té ze ti tõ ke vál to zás 22 770
in té ze ti in du ló tõ ke 949 484

2. A Közalapítvány ingatlanainak felsorolása

A Nem zet kö zi Petõ In té zet el he lye zé sé rõl  szóló Bu da -
pest XII. ke rü let, 5670. szá mú tu laj do ni la pon fel vett
10733/9 hely raj zi szá mú in gat lan, valamint a hoz zá csa tolt 
Bu da pest XII. ke rü let, 6002. tu laj do ni la pon fel vett
10733/10 hely raj zi szá mú in gat lan (le jegy zés után hoz zá -
jegy zés sel szá mo zá sa: 10733/9).

A Köz ala pít vány tu laj do ná ban és a Fõ is ko la hasz ná la tá -
ban lévõ in gat la nok:

1125 Bu da pest, Kút völ gyi út 6–8. szám alat ti in gat lan, a 
4809. szá mú tu laj do ni la pon fel vett 10171/5 hely raj zi
szám alatt (te lek in gat lan + fel épít mény),

1118 Bu da pest, Vil lá nyi út 67–71. szám alat ti in gat lan,
a 75342. szá mú tu laj do ni la pon fel vett 4914/1 hely raj zi
szám alatt (te lek in gat lan + fel épít mény).
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért 
és Távoktatásért
Alapító Okirata*

(módosításokkal egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a (a továb biak ban:
Ala pí tó) a táv ok ta tá si és nyi tott rend sze rû kép zé si for mák
fej lesz té si fo lya ma tá nak tá mo ga tá sa ér de ké ben a
2281/1999. (XI. 5.) Korm. ha tá ro zat alap ján a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G. §; a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá nak 70/A.  § (3) be kez dé se, a 
szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény, a fog lal -
koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról
 szóló 1991. évi IV. tör vény, valamint a sze mé lyi jö ve de -
lem adó ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény 4.  § (1) be kez -
dés b) pont já nak ren del ke zé sei sze rint köz fel adat el lá tá sá -
ra lét re hoz ta az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép -
zé sért és Táv ok ta tá sért (Aper tus Köz ala pít vány) el ne ve zé -
sû köz ala pít ványt, me lyet a Fõ vá ro si Bí ró ság 2000. jú ni us
27-én kelt jog erõs vég zé sé vel nyil ván tar tás ba vett.

Az Ala pí tó a 2281/1999. (XI. 5.) Korm. ha tá ro zat
3. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Nyi tott Szak -
kép zé sért Köz ala pít vány nak az Aper tus Köz ala pít vány -
hoz való csat la ko zá sá val – a cé lok ha té ko nyabb meg va ló -
sí tá sa és a költ ség kí mé lés ér de ké ben – egye sí ti a két köz -
ala pít ványt. Az egye sí tés kö vet kez té ben az Aper tus Köz -
ala pít vány jog utód ja a Nyi tott Szak kép zé sért Köz ala pít -
vány nak.

Az Ala pí tó az egye sí tett Aper tus Köz ala pít vány Ala pí tó 
Ok ira tát a kö vet ke zõ fel té te lek sze rint ál la pít ja meg:

I. Az Ala pí tó kép vi se le tét az ok ta tá si mi nisz ter lát ja el
és gya ko rol ja – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te lé -
vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket,
ide ért ve az éves be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér -
té ke lé sét is.

II. A Köz ala pít vány el ne ve zé se

Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé sért és Táv -
ok ta tá sért (a továb biak ban: Köz ala pít vány)

A Köz ala pít vány rö vi dí tett el ne ve zé se: Aper tus Köz ala -
pít vány

A Köz ala pít vány el ne ve zé se an gol nyel ven: Aper tus
Fo un da ti on for Open Tra i ning and Dis tan ce Le ar ning

III. A Köz ala pít vány szék he lye

1088 Bu da pest, Mú ze um u. 17.

* A Fõ vá ro si Bí ró ság a 7.Pk.61.039/1999/27., a 7.Pk.61.039/1999/28. és
a 7.Pk.61.039/1999/29. szá mú vég zé sé vel el ren del te a vál to zások bejegy -
zését.

IV. A Köz ala pít vány idõ tar ta ma

A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ re jön lét re.

V. A Köz ala pít vány cél ja:

– a szak mai te vé keny ség ma ga sabb szin tû gya kor lá sá -
hoz szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sá nak se gí té se, a gya -
kor la ti kép zés nem zet kö zi szin ten elv árt kö ve tel mé nye i -
nek tel je sí té sé hez a fel té te lek ja ví tá sa, az el he lyez ke dést, a 
vál lal ko zást és a mun ka hely meg tar tást elõ se gí tõ kép zé si
for mák fej lesz té se ér de ké ben új együtt mû kö dé si for mák és 
a há ló zat lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sa meg lé võ in téz mé -
nyek be vo ná sá val és az adott célú együtt mû kö dés re való
fel ké szí tés sel;

– a fel nõtt szak kép zés fej lesz té sét biz to sí tó prog ra mok
kí ná la tá nak és a kép zé si le he tõ sé gek nek a bõ ví té se;

– a szak kép zés ben a táv ok ta tá si rend szer ki fej lesz té se,
a kép zés és tech no ló gia kor sze rû sí té sét szol gá ló in for ma ti -
kai és in for má ci ós rend sze rek fel hasz ná lá sá val, fej lesz té -
sé vel;

– a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal kez de mé nye zett
prog ra mok és a gaz dál ko dó szer ve ze tek nél foly ta tott gya -
kor la ti kép zés össze han golt tá mo ga tá sa;

– tá mo ga tás nyúj tá sa a ha tá ron túl élõ ma gyar kö zös sé -
gek tag jai szá má ra ma gyar nyel vû szak kép zés in dí tá sá hoz
és foly ta tá sá hoz, a szük sé ges (sze mé lyi, tár gyi) fel té te lek
meg te rem té sé hez, a kép zé si prog ra mok ki fej lesz té sé hez, a
prog ra mok ban való rész vé tel hez, hoz zá já rul jon a táv ok ta -
tást le he tõ vé tevõ in for ma ti kai rend sze rek ki ala kí tá sá hoz,
kor sze rû sí té sé hez;

– hogy a táv ok ta tás mód sze re i vel hosszú tá von ja vít sa
a mun ka vál lalók mun ka erõ pi a ci po zí ci ó ját; nö vel je el he -
lyez ke dé si esé lye it, hoz zá já rul jon a mun ka kul tú ra emel ke -
dé sé hez, biz to sít sa mind szé le sebb ál lam pol gá ri kör szak -
kép zés be vo ná sát;

– hogy se gít se a nyi tott szak kép zés és – az Ok ta tá si Mi -
nisz té rium meg bí zá sa alap ján – a táv ok ta tás mi nõ ség biz -
to sí tá si, nem zet kö zi együtt mû kö dés bõl fa ka dó fel ada ta it;

– hogy elõ se gít se a táv ok ta tás és nyílt ta nu lá si mód sze -
rek el ter je dé sét pers pek ti vi kus, kép zé si szak irá nyok nak
meg fe le lõ táv ok ta tá si pro jek tek ki ala kí tá sá nak, mû köd te -
té sé nek, a pro jek tek mû kö dé sé hez szük sé ges or szá gos
kon zul tá ci ós há ló zat és vizs ga rend szer ki épí té sé nek,
valamint a táv ok ta tá si prog ram su gár zá sá nak és prog ram -
cso ma gok for gal ma zá sá nak tá mo ga tá sá val.

A Köz ala pít vány lét re ho zá sa nem érin ti az ál lam nak a
fel adat el lá tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gét.

A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény 26.  § c) pont já nak 3., 4., 5., 13.
és 19. al pont ja i ban meg ha tá ro zott köz hasz nú te vé keny sé -
get vé gez.

1. A cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben fel ada ta:
– a nyi tott kép zé sek és táv ok ta tás prog resszív euró pai

gya kor la tá nak meg is mer te té se, át vé te lé nek és ha zai meg -
ho no sí tá sá nak elõ se gí té se;

– a meg lé võ in for má ci ós és szak kép zé si há ló za tok bá -
zi sán a tár sa dal mi-gaz da sá gi igé nyek vál to zá sá hoz iga zo -
dó nyi tott szak kép zé si rend sze rek épí té se és fej lesz té se;
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– szak kép zés-fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sa
[Ftv. 39.  § (2) bek. d) pont ja];

– szak pe da gó gi ai, ok ta tás-mód szer ta ni te vé keny ség és
tan anyag fej lesz té se;

– szak kép zé si prog ra mok tá mo ga tá sa [Ftv. 17.  §, 39.  §
(3) bek. e) pont ja];

– al kal ma zott szak kép zé si ku ta tá sok tá mo ga tá sa;
– új szak kép zé si tech no ló gi ák al kal ma zá sá nak tá mo ga -

tá sa;
– ki adói te vé keny ség.
A Köz ala pít vány a je len Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro -

zott fel ada to kat a szak kép zés rõl  szóló (Sztv.) 1993. évi
LXXVI. tör vény l.  § (1) be kez dé se és 6.  §-a, a fog lal koz ta -
tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló
(Ftv.) 1991. évi IV. tör vény 5.  § (2) be kez dé se, 17.  §-a
alap ján lát ja el.

2. A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tá so kat nyil vá -
nos, min den ki szá má ra hoz zá fér he tõ, illetve meg hí vá sos
pá lyá za ti rend szer ke re tei kö zött nyújt ja a köz hasz nú szer -
ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény 15.  §-ában meg -
ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

3. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás oda íté lé se kor az ál ta la
tá mo ga tás ban ré sze sí tet tel – a szo ciá lis el lá tást és a ki sebb
össze gû, tö me ges jel le gû ok ta tá si ösz tön dí ja kat ide nem
ért ve – a tá mo ga tás cél ját, a fel hasz ná lás rend jét, az el szá -
mo lás tar tal mát, ha tár ide jét, bi zony la ta it – a Köz ala pít -
vány fo lya ma tos el len õr zé si jo gát ki köt ve – az ellen õr zés
mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it tar tal ma zó
szer zõ dést köt. Az el szá mo lá sok kal szem ben tá masz tott
kö ve tel mé nye ket a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat
(a továb biak ban: SZMSZ) mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke -
ze lé si Sza bály zat tar tal maz za.

4. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

VI. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na: 10 000 000 Ft,
azaz tíz mil lió fo rint, amely bõl 10% összes sé gé ben
(1 000 000 Ft, azaz egy mil lió fo rint) a törzs va gyon. A
törzs va gyon nö vek szik a Nyi tott Szak kép zé sért Köz ala pít -
vány törzs va gyo nát ké pe zõ 500 000, azaz öt száz ezer fo -
rint tal. Az Aper tus Köz ala pít vány törzs va gyo na – az egye -
sí tés kö vet kez té ben – össze sen 1 500 000, azaz egy mil -
lió-öt száz ezer fo rint, ame lyet a Köz ala pít vány mû kö dé sé -
hez nem hasz nál hat fel.

2. A Köz ala pít vány va gyo na a min den ko ri költ ség ve -
tés bõl, valamint az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala pok ból
nyúj tott tá mo ga tás. Az egye sí tés sel a Nyi tott Szak kép zé -
sért Köz ala pít vány va gyo na az Aper tus Köz ala pít vány ra
mint jog utód ra szál l át.

3. A Köz ala pít vány va gyo nát nö ve li a Köz ala pít vány -
hoz csat la ko zók pénz be li be fi ze té se és egyéb va gyo ni hoz -
zá já ru lá sa, to váb bá a Mun ka erõ pi a ci Alap ból szer zõ dés
alap ján nyúj tott tá mo ga tás.

VII. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

1. A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz pénz be li vagy más
va gyon ren de lés sel, fel aján lá sok kal bár mely bel föl di, ille -
tõ leg kül föl di ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet csat la koz hat, ha a
Köz ala pít vány cél ja it, mû kö dé si sza bá lya it el fo gad ja. A
csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
dönt. En nek so rán a Ku ra tó ri um a csat la koz ni kí vá nó szer -
ve zet rõl, in téz mény rõl vagy sze mély rõl ren del ke zés re álló 
ada to kat és – cél hoz kö tött fel aján lá sok ese tén – a meg je -
lölt célt mér le ge li. Vissza uta sít hat ja a fel aján lást, ha annak 
cél ja rész ben vagy egész ben el tér a Köz ala pít vány cél ja i -
tól.

2. A Ku ra tó ri um kö te les vissza uta sí ta ni a fel aján lást,
ha

– a csat la koz ni kí vá nó jogi vagy ma gán sze mély te vé -
keny sé ge a köz ala pít vá nyi cé lok kal össze egyez tet he tet -
len,

– a fel aján lás cél ja el len té tes a Köz ala pít vány cél ja i val, 
vagy a fel aján lás el fo ga dá sa a Köz ala pít ványt bár mi lyen
mó don ked ve zõt le nül érin te né.

VIII. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sa

1. A Köz ala pít vány cél já ra fel hasz nál ha tó:
a) a költ ség ve tés bõl, illetve a Mun ka erõ pi a ci Alap ból

szer zõ dés alap ján nyúj tott tá mo ga tás tárgy év re  szóló
 része,

b) a Köz ala pít vány – törzs va gyon fe let ti – in du ló va -
gyo na, illetve annak ho za dé ka,

c) a csat la ko zók ado má nya i nak fel hasz nál ha tó rész e,
d) a vál lal ko zá si te vé keny ség ho za dé ka vagy egyéb sa -

ját be vé tel.

2. A Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ról az
Ala pí tó Ok irat ban, az SZMSZ-ben, to váb bá az SZMSZ
mel lék le tét ké pe zõ Va gyon ke ze lé si Sza bály zat ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a Ku ra tó ri um dönt.

3. A Köz ala pít vány min den gaz da sá gi év kez de te elõtt
a Ku ra tó ri um el nö ke elõ ké szí té sé ben és elõ ter jesz tésével
költ ség ve té si ter vet ké szít, amely ben vár ha tó be vé te le it és
ki adá sa it je le ní ti meg. A költ ség ve té si terv ben a be vé te -
lek nek és a ki adá sok nak egyen súly ban kell len ni ük. A
költ ség ve té si terv hi ányt nem tar tal maz hat.

4. A Köz ala pít vány a gaz da sá gi év vé gén be szá mo lót
ké szít, ame lyet a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez. A gaz -
dál ko dás ér té ke lé se kor kü lön kell vá lasz ta ni a vál lal ko zá si 
és köz ala pít vá nyi célú te vé keny ség köz vet len költ sé ge it és 
be vé te le it, valamint a Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge it.
A szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo lót és a Fel ügye lõ
Bi zott ság je len té sét nyil vá nos ság ra kell hoz ni.
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5. Ha a Köz ala pít vány költ ség ve té si terv e, gaz dál ko dá -
sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az Ala pí tó
rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti, abba meg -
bí zott ja út ján be te kint het. A Köz ala pít vány ira ta i ba a Ku -
ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság min den tag ja kor lá to zás
nél kül be te kint het.

6. A Ku ra tó ri um min den év feb ru ár 28-áig kö te les az
Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ évi
mû kö dé sé rõl, jú ni us 1-jé ig pe dig va gyo ni hely ze té rõl és
gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról (köz hasz nú sá gi
je len tés).

7. A Köz ala pít vány a VI. 1–3. pon tok ban meg ha tá ro -
zott va gyont hi tel fe de ze te ként nem hasz nál hat ja. A Köz -
ala pít vány vál tót, illetve más hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ
ér ték pa pírt nem bo csát hat ki.

8. A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge nem ha lad hat ja
meg az éves ter ve zett költ ség ve tés ki adá sa i nak a 10%-os
mér té két. Ez az összeg tar tal maz za a Ku ra tó ri um és a Fel -
ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak tisz te let dí ját és költ ség té rí té sét
is. Tisz te let díj ra éven te leg fel jebb a mû kö dé si költ ség hu -
szon öt szá za lé ka hasz nál ha tó fel.

IX. A Köz ala pít vány vál lal ko zói te vé keny sé ge

1. A Köz ala pít vány a fel hasz nál ha tó va gyo na gya ra pí -
tá sa ér de ké ben vál lal ko zá si te vé keny sé get is foly tat hat. A
Köz ala pít vány csak olyan vál lal ko zás ban ve het részt,
amely nem ve szé lyez te ti a Köz ala pít vány cél ja it és mû kö -
dé sét. A Köz ala pít vány olyan vál lal ko zást foly tat hat,
amely a köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sát szol gál ja.
Gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel, azt az 
Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny ség re for dít ja.

2. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

3. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé re is a
Ptk. 74/A.  § (1) be kez dé se az irány adó.

4. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get a Ku ra -
tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza bály zat ban fog lalt
fel té te lek kel foly tat hat.

5. Vál lal ko zá sá nak fej lesz té sé hez köz hasz nú te vé -
keny sé gét ve szé lyez te tõ mér té kû hi telt nem ve het fel.

X. Az Ala pí tó ki zá ró la gos dön té si jog kö ré be tar to zik

– a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá nak mó do sí tá sa,
amely csak a Köz ala pít vány ne vé nek, cél já nak és va gyo -
ná nak sé rel me nél kül tör tén het [Ptk. 74/B.  § (5) bek.],

– jog sza bály ál tal az Ala pí tó dön té si jog kö ré be utalt
kér dé sek ben való dön tés.

XI. A Köz ala pít vány szer ve ze te, mû kö dé se

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve a 7 tagú Ku ra tó ri um.

2. A Ku ra tó ri um el nö ke:
Sza bó Pé ter

3. A Ku ra tó ri um to váb bi tag jai:
Bog dány Zol tán
Dr. Bo ro sán Gyu la
Bõ czén Csa ba
Heit Gá bor
Mil té nyi Gá bor
Szo lek And rás

4. A Ku ra tó ri um el nö ké nek és tag ja i nak meg bí za tá sa
2010. jú ni us 30-áig szól.

5. A ku ra tó ri u mi tiszt ség meg szû nik:
– a ku ra tó ri u mi tag ság meg szû né sé vel,
– a tiszt ség rõl tör té nõ le mon dás sal,
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
– össze fér he tet len sé gi ok be kö vet kez té vel.

6. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
– le mon dás sal,
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez -

dé se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
– a ku ra tó ri u mi tag ha lá lá val,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
– össze fér he tet len sé gi ok be kö vet kez té vel.

7. A köz tiszt vi se lõ ku ra tó ri u mi tag meg bí za tá sa – az
Ala pí tó el len ke zõ dön té sé nek hi á nyá ban – köz tiszt vi se lõi
jog vi szo nyá nak meg szûn té vel meg szû nik.

8. A Ku ra tó ri um tag jai tisz te let díj ban és költ ség té rí tés -
ben is ré sze sül nek, amely nek fel té te le it, össze gét és el szá -
mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el já ró ok ta -
tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz ala pít vány
ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni. A Ku ra tó ri um
el nö két és tag ja it ha von ta a min den ko ri mi ni mál bér össze -
gé nek meg fe le lõ tisz te let díj il le ti meg.

9. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szer ve ze té nek, kép -
vi se le té nek, valamint gaz dál ko dá sá nak rész le tes rend jét
az SZMSZ és a Va gyon ke ze lé si Sza bály zat ha tá roz za
meg.

XII. A Ku ra tó ri um szer vei, mû kö dé se, ha tás kö re

1. A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább
évi egy al ka lom mal tart ja. A Ku ra tó ri um ülé sét a na pi rend
meg je lö lé sé vel leg alább 8 nap pal, rend kí vü li eset ben
3 nap pal az ülést meg elõ zõ en az el nök hív ja össze írás ban
vagy e-mai len ke resz tül iga zol ha tó mó don. Az el nök aka -
dá lyoz ta tá sa ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét a XV.2. pont ban
fel tün te tett ku ra tó ri u mi tag hív ja össze. A Ku ra tó ri um ülé -
se ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az ülé sen tag ja i nak több mint a 
fele je len van és a je len lé võ ta gok több mint a fele nem áll
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az Ala pí tó val köz szol gá la ti, illetve köz al kal ma zot ti,
valamint egyéb füg gõ sé gi jog vi szony ban. A ta gok leg -
alább egy har ma dá nak írá sos in dít vá nyá ra – az in dít vány
be nyúj tá sá ról szá mí tott 8 na pon be lül – a Ku ra tó ri um ülé -
sét össze kell hív ni.

2. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni. A jegy zõ könyv ben a Ku ra tó ri um ülé se in el hang zot tak
lé nye gét kell rög zí te ni. A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia
kell a ku ra tó ri u mi ülé sek idõ pont ját, a ha tá ro za tok szó sze -
rin ti szö ve gét, a dön tés ha tá lyá ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket, a dön tést tá mo ga tók és az azt el len zõk szám ará nyát,
sze mé lyét. A jegy zõ köny vet a ku ra tó ri u mi ülé sek le ve ze tõ 
el nö ke, a jegy zõ könyv ké szí tõ je és a hi te le sí tõ je írja alá. A
jegy zõ köny vet a Ku ra tó ri um ira tai kö zött meg kell õriz ni.
A ku ra tó ri u mi ülés rõl ké szült jegy zõ köny vet meg kell kül -
de ni a Fel ügye lõ Bi zott ság ré szé re.

3. A Ku ra tó ri um tel jes ülé sé nek dön té se it az ülé sen je -
len lé võ ta gok egy sze rû szó több sé gé vel hoz za, sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

4. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak.

5. A Ku ra tó ri um:
a) fe le lõs a Köz ala pít vány pénz ügyi, szak mai és gaz da -

sá gi te vé keny sé gé ért,
b) dönt a ren del ke zés re álló va gyon fel hasz ná lá sa el -

veinek meg ha tá ro zá sá ban,
c) dönt a Köz ala pít vány mun ka ter vé nek, éves gaz dál -

ko dá si ter vé nek, költ ség ve té sé nek, be szá mo ló já nak és
köz hasz nú je len té sé nek el fo ga dá sá ról, jó vá ha gyá sá ról,

d) az Ala pí tó vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel meg al kot ja a
Köz ala pít vány SZMSZ-ét, amely az Ala pí tó Ok irat tól el -
té rõ ren del ke zé se ket nem tar tal maz hat,

e) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány cél já ra ren del ke zés re 
álló anya gi esz kö zök fel hasz ná lá sá nak fel té te le it, for rá sát
és ér té ke lé si szem pont ja it,

f) dönt a Köz ala pít vány ál tal nyúj tan dó tá mo ga tá sok el -
ve i rõl,

g) a Köz ala pít vány te vé keny sé gét se gí tõ tes tü le tek
(ese ti bi zott sá gok, szak ér tõk) tag ja it meg bíz za, fel men ti,
fel ada ta i kat meg ha tá roz za,

h) dönt a köz ala pít vá nyi for má ban meg nem va ló sít ha -
tó te vé keny ség foly ta tá sa cél já ról, a Köz ala pít vány cél ja it
és fel ada ta it szol gá ló gaz da sá gi tár sa ság meg ala pí tá sá ról,

i) dönt a tiszt ség vi se lõk te vé keny sé gé vel kap cso la tos
be szá mo lók el fo ga dá sá ról,

j) dönt a ku ra tó ri u mi ta gok in dít vá nyá ról,
k) el bí rál ja a csat la ko zá si ké rel me ket, dönt a fel aján lá -

sok el fo ga dá sá ról,
l) pá lyá za to kat ír ki, azok fel té te le it meg ha tá roz za,
m) szük ség sze rint mun ka bi zott sá got hoz lét re, szak ér -

tõ ket kér fel a pá lyá za tok szak mai ér té ke lé se ér de ké ben,
n) el bí rál ja a ki írt pá lyá za to kat,
o) ellen õr zi a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát,
p) ellen õr zi a Köz ala pít vány több sé gi tu laj do ná ban

álló gaz da sá gi és köz hasz nú tár sa sá gok gaz dál ko dá sát,
q) a Köz ala pít vány ál tal tá mo ga tott prog ra mok kal kap -

cso lat ban ok ta tá si, di dak ti kai irány el ve ket fo gad el,

r) dönt a Köz ala pít vány euró pai uni ós és más nem zet -
kö zi prog ra mok hoz való csat la ko zás ról, ab ban való kép vi -
se let rõl.

XIII. A ku ra tó ri u mi tag ság össze fér he tet len sé ge

1. Ku ra tó ri u mi ta gok nem le het nek egy más és a Fel -
ügye lõ Bi zott ság tag ja i nak kö ze li hoz zá tar to zói [Ptk.
685.  § b) pont].

2. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a tag, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz zá tar to zó) a
ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sült, vagy
b) bár mi lyen elõny ben ré sze sül, illetve a meg kö ten dõ

jog ügy let ben vagy tá mo ga tás ról  szóló dön tés ben egyéb -
ként ér de kelt. Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél
sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás igény be vé te le.

3. A köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het más Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je az a
sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
annak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig
ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

4. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, illetve az en nek je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide -
jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

XIV. A Ku ra tó ri um el nö ke

1. A Ku ra tó ri um el nö ke az Ala pí tó ál tal e tiszt ség re je -
lölt sze mély.

2. Az el nök fel ada tai:

a) irá nyít ja a Köz ala pít vány te vé keny sé gét, mû kö dé -
sét,

b) kép vi se li a Köz ala pít ványt,

c) fi gye lem mel kí sé ri a prog ra mo kat,

d) irá nyít ja a szer ve zé si mun kát,

e) a nyil vá nos ság fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa a Köz ala -
pít vány te vé keny sé gé rõl,

f) gon dos ko dik a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak
nyil vá nos ság ra ho za ta lá ról,

g) mun ka vi szonyt lé te sít a Köz ala pít vány mun ka tár sa i -
val és gya ko rol ja fe let tük a mun kál ta tói jo go kat,

h) olyan a Ku ra tó ri um ülé se in ké szült jegy zõ könyv
alap ján olyan nyil ván tar tás ve ze té se, amely tar tal maz za a
ku ra tó ri u mi és bi zott sá gi dön té sek

– meg ho za ta lá nak idõ pont ját és he lyét,

– lé nye gi tar tal mát,

– idõ be li, sze mé lyi és tár gyi ha tá lyát,

– a dön tés ben részt vevõ ku ra tó ri u mi ta gok tá mo ga tó,
el len zõ, tar tóz ko dó sza va za tai szám ará nyát és sze mé lyét.
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3. Az el nök kö te les a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ
30 na pon be lül a dön tés rõl írás ban, iga zol ha tó mó don tá jé -
koz tat ni az érin tet te ket.

4. Az el nök kö te les a be szá mo ló ré sze ként olyan össze -
ál lí tást ké szí te ni, amely a tá mo ga tott szer ve ze tek, egyé nek 
ne vét, tá mo ga tá si össze gét, a tá mo ga tott fel ada tot és a tá -
mo ga tás jog cí mét tar tal maz za.

5. Az el nök jo go sult szak mai bi zott sá gok lét re ho zá sát
kez de mé nyez ni, amely nek tag jai a Köz ala pít vány ku rá to -
rai és kül sõ szak ér tõk is le het nek.

XV. A Köz ala pít vány kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány kép vi se le tét a Ku ra tó ri um el nö ke
ön ál ló an lát ja el.

2. Az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén Bõ czén Csa ba
ku ra tó ri u mi tag he lyet te sí ti. Eb ben az eset ben a meg bí zott
ta got tel jes kö rû en meg il le ti az el nök jog kö re. A he lyet te sí -
tés idõ tar ta ma alatt meg tett in téz ke dé se i rõl az el nök és a
Ku ra tó ri um felé be szá mo lá si kö te le zett sé ge van.

3. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let t a Ku ra tó ri um
el nö ke és az el nö köt aka dá lyoz ta tá sa ese tén he lyet te sí tõ
tag, valamint Mil té nyi Gá bor ku ra tó ri u mi tag jo go sult ren -
del kez ni. A bank szám la fe let ti ren del ke zés hez min den
eset ben két ren del ke zés re jo go sult sze mély együt tes alá -
írá sa szük sé ges. Az utal vá nyo zá si jog kör re vo nat ko zó sza -
bá lyo kat az SZMSZ ha tá roz za meg.

4. A Ku ra tó ri um egye di ha tá ro za tá val a Köz ala pít vány
al kal ma zott já nak kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve
a kép vi se le ti jog gya kor lá sá nak mód ját, ille tõ leg ter je del -
mét.

XVI. Ta nács adó tes tü let

A Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak mun ká ját – az ok ta -
tás po li ti ka kor sze rû sí té sé vel össze füg gés ben a táv ok ta tás
stra té gi ai fej lesz té si kér dé se i vel fog lal ko zó, és a nem zet -
kö zi ta pasz ta la tok ha zai al kal ma zá sát elõ se gí tõ ja vas la to -
kat tevõ és szak mai elem zé se ket vég zõ – ta nács adó tes tü -
let ként a Nem ze ti Táv ok ta tá si Ta nács (NTT) se gí ti. A
XII.5. c) pont ban meg ha tá ro zott dön té sek meg ho za ta la
elõtt a Ku ra tó ri um kö te les az NTT vé le mé nyét be sze rez ni
és az at tól való el té rést in do kol ni. Az NTT el nö két és tag -
ja it az ok ta tá si mi nisz ter kéri fel és ne ve zi ki.

XVII. Nyil vá nos ság, köz zé té tel

1. A XIV.2. h) és a XIV.4. al pon tok ban írt nyil ván tar -
tás ba, a be szá mo ló ba és a köz hasz nú sá gi je len tés be bár ki
be te kint het.

2. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és a szol gál ta tá sok
igény be vé te lé nek mód ját, a be szá mo ló kat, a ku ra tó ri u mi
dön té se ket az Ok ta tá si Köz löny ben kell köz zé ten ni. Az
Ala pí tó Ok irat sze rin ti te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá -
nak leg fon to sabb ada ta it a Ma gyar Hír lap ban hoz za nyil -
vá nos ság ra.

3. A Köz ala pít vány ál tal nyúj tott cél sze rin ti jut ta tá sok
bár ki ál tal meg is mer he tõ ek. A köz ér dek bõl nyil vá nos
adat nak szá mí tó ál lam ház tar tás va la mely al rend sze ré vel
fenn ál ló pénz ügyi, illetve üz le ti kap cso la tá val össze füg gõ
jog vi szo nya i val kap cso la tos ada tok ról – ké re lem re – tá jé -
koz ta tást kö te les adni a Köz ala pít vány az SZMSZ-ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.

XVIII. A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. A Ku ra tó ri um ellen õr zõ szer ve a 3 tagú Fel ügye lõ
Bi zott ság.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö két és tag ja it az Ala pí tó
bíz za meg. A meg bí zás 2010. jú ni us 30-áig szól. Nem le -
het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja az a sze mély,
aki a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak el nö ke vagy tag ja, a
köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -
keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik; a Köz ala pít vány cél sze -
rin ti jut ta tá sa i ból ré sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés
nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat –,
illetve a fen ti ek ben meg ha tá ro zott sze mé lyek hozzátar -
tozója.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke:
Mé szá ros Já nos
tag jai:
Soós Lász ló
Dr. Si má nyi Zsolt

A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
– a tag ha lá lá val,
– a tag le mon dá sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
– a ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
– a tag vissza hí vá sá val,
– össze fér he tet len sé gi ok be kö vet kez té vel.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Ku ra tó ri um mû kö dé si el -
veinek figye lembe véte lével az ügy rend jét maga ha tá roz za
meg.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Köz ala pít vány mû -
kö dé sét és gaz dál ko dá sát az ügyek tel jes kö ré re néz ve át -
fo gó an el len õriz ni, így kü lö nö sen:

– a ku ra tó ri u mi ülé sek rõl ké szült em lé kez te tõk figye -
lembe véte lével vizs gál ja a ku ra tó ri u mi dön té sek össz -
hang ját a jog sza bá lyok kal, az SZMSZ-szel, az ügy rend del
és az Ala pí tó Ok irat tal;

– az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte lével
vizs gál ja a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te vé keny ség össz hang -
ját, az éves szám adá so kat és a mér le get;

– jo go sult cél vizs gá la tot foly tat ni, ha a köz ala pít vá nyi
cé lok meg va ló sí tá sát, illetve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te -
vé keny ség sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja, vagy ha 
erre az Ala pí tó vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri;

– jo go sult a Köz ala pít vány ügye i rõl fel vi lá go sí tást kér -
ni, üz le ti köny ve it, ira ta it a pénz ke ze lés, utal vá nyo zás
rend jét meg vizs gál ni.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság te vé keny sé gé nek ered mé nyé -
rõl az Ala pí tó nak éven te je len tést tesz, amely rõl a Ku ra tó -
ri u mot is tá jé koz tat ja.
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7. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai tisz te let díj ban és költ -
ség té rí tés ben is ré sze sül nek, amely nek fel té te le it, össze gét 
és el szá mo lá sá nak rend jét – az Ala pí tó kép vi se le té ben el -
já ró ok ta tá si mi nisz ter elõ ze tes jó vá ha gyá sá val – a Köz -
ala pít vány ön ál ló sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni. A
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö két és tag ja it ha von ta a min den -
ko ri mi ni mál bér össze gé nek meg fe le lõ tisz te let díj il le ti.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dé sé re egyéb kér dé sek -
ben az 1997. évi CLVI. tör vény 11.  §-ának ren del ke zé sei
al kal ma zan dók. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja a Ku ra tó ri um
ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve het.

XIX. Könyv vizs gá ló

1. A Köz ala pít vány szám vi te li rend jé nek el len õr zé sét a 
Ku ra tó ri um ál tal meg bí zott füg get len könyv vizs gá ló lát ja
el.

2. A könyv vizs gá ló kö te les fél éven ként a Köz ala pít -
vány köny ve it meg vizs gál ni és en nek, to váb bá az éves
mû kö dés vizs gá la tá nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a
vizs gá la tot köve tõen je len tést ké szí te ni.

3. Fel ada tai el lá tá sa so rán a könyv vizs gá ló (kü lö nö sen)
– jo go sult fe lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát,

szer zõ dé se it, bank szám lá ját,
– jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány al kal -

ma zot ta i tól.

4. A könyv vizs gá ló zá ra dé ko lá sa és a Fel ügye lõ Bi -
zott ság vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány
éves gaz da sá gi be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen
nem hoz hat ha tá ro za tot.

5. A könyv vizs gá ló díj át a Ku ra tó ri um ál la pít ja meg.

6. A köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI.
tör vény 8.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen nem le het
könyv vizs gá ló az a sze mély, aki a Köz ala pít vány Ku ra tó -
ri u má nak el nö ke vagy tag ja, a Köz ala pít vánnyal a meg bí -
za tá sán kí vü li más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyuló mun -
ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi -
szony ban áll, ha a jog sza bály más kép pen nem ren del ke zik; 
a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül – ki vé ve a 
bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li
szol gál ta tá so kat –, illetve a fen ti ek ben meg ha tá ro zott sze -
mé lyek hoz zá tar to zó ja.

XX. Záró ren del ke zé sek

1. A köz ala pít vá nyi va gyon ka ma tai ke ze lé sé nek és
fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it a Köz ala pít vány Va gyon ke -
ze lé si Sza bály za tá ban kell meg ha tá roz ni.

2. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben és mó don szû nik meg, eb ben az eset -
ben a Köz ala pít vány nak az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo -
csá tott va gyo na az Ala pí tót il le ti meg, azt a Köz ala pít vány
cél ja i hoz ha son ló cél ra kell for dí ta ni és er rõl a nyil vá nos -
sá got is meg fele lõen tá jé koz tat ni kell.

3. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt, or szág gyû lé si kép vi se lõ je -
löl tet, me gyei, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tá son je löl tet 
nem ál lít és nem kí ván ál lí ta ni, to váb bá nem tá mo gat.

4. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 11/A.  §-ának
(4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

5. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé kell ten ni.

6. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Pol gá ri Tör vény könyv nek a köz ala pít vány ról
 szóló ren del ke zé sei, valamint a köz hasz nú szer ve ze tek rõl
 szóló 1997. évi CLVI. tör vény ren del ke zé sei, to váb bá az
egyéb köz ala pít vá nyi tár gyú jog sza bá lyok és a kap cso ló dó 
pol gá ri jogi ren del ke zé sei az irány adó ak.

Bu da pest, 2005. au gusz tus 31.

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

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 14. szá má ban meg je lent, a
Nem ze ti Te le pü lé si Szenny víz el ve ze té si és -tisz tí tá si Meg va ló sí tá si Prog -
ram ról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szóló 30/2006.
(II. 8.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te 3.2. táb lá za tá nak fej ré sze he lye -
sen:

„A Te le pü lé si Szenny víz Irány elv 4. cik ké nek meg va ló sí tá si prog ram ja
ér zé keny te rü le ten”

(Nyom da hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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