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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány rendeletei

A Kormány
60/2006. (III. 23.) Korm.

rendelete

a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény pedagógusokat

és oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a szomszédos államokban élõ magyarokról
szóló 2001. évi LXII. törvény 28. §-a (1) bekezdésének
d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a követke-
zõket rendeli el:

1. §

A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001.
évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintõ ren-
delkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A továbbképzésben részt vevõ pedagógusok szál-
lásköltsége és útiköltsége megtérítésének összege, vala-
mint a beiratkozási költségeihez történõ hozzájárulás
együttes összege nem haladhatja meg a költségvetési tör-
vényben az adott évre a pedagógus-szakvizsga és -tovább-
képzés jogcímen biztosított támogatás egy fõre megállapí-
tott összegének kilencszeresét.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rendelet
2. §-ának felvezetõ szövegében „a Pedagógus-továbbkép-
zési Módszertani és Információs Központ Kht.” szöveg-
rész helyébe „a Márton Áron Szakkollégium” szövegrész
lép.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
61/2006. (III. 23.) Korm.

rendelete
a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való

letétbe helyezésérõl és kezelésérõl

A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény 118. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

(1) A biológiai anyagon vagy annak alkalmazásán ala-
puló találmányra vonatkozó szabadalmi bejelentés céljá-
ból a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi
Karának keretei között mûködõ Mezõgazdasági és Ipari
Mikroorganizmusok Nemzeti Gyûjteményénél (a továb-
biakban: Egyetem) a környezetre egészségügyi vagy más
veszélyt nem jelentõ és a tárolásnál, tenyésztésnél különle-
ges követelményt nem igénylõ, az Egészségügyi Világ-
szervezet által elfogadott osztályozás szerint 1 és 2 kocká-
zati csoportba sorolt

a) baktériumok (a Streptomyces-eket is ideértve) és
b) gombák, ideértve az élesztõ- és penészgombákat

(a továbbiakban a)–b) pontok együtt: biológiai anyag)
helyezhetõk letétbe.

(2) Az Egyetem a letétbe helyezett biológiai anyagot a
mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történõ le-
tétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Budapesti
Szerzõdés kihirdetésérõl szóló 1981. évi 1. törvényerejû
rendeletben (a továbbiakban: Budapesti Szerzõdés), vala-
mint a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából tör-
ténõ letétbe helyezése nemzetközi elismerésérõl szóló Bu-
dapesti Szerzõdés Végrehajtási Szabályzatának kihirdeté-
sérõl szóló 21/2002. (XII. 13.) IM rendeletben (a továb-
biakban: Végrehajtási Szabályzat) foglaltak szerint tárolja
és kezeli.

2. §

A letevõnek a letétbe helyezés céljából a biológiai
anyagból:

a) legalább 25 liofilezett ampullát, amely tárolt anyag-
nak minõsül, vagy

b) legalább 3 liofilezett vagy élõ tenyészetet, amelybõl
az Egyetem készít tárolható anyagot
kell beküldenie az Egyetem részére.

3. §

(1) Az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokért a letevõ-
nek, illetve a szolgáltatás egyéb igénybevevõjének az
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e rendelet mellékletének a)–d) pontjában meghatározott
mértékû igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban
együttesen: díj) kell fizetnie az Egyetem részére az Egye-
tem által kiállított számla alapján.

(2) A díjat az Egyetemnek a Magyar Államkincstárnál ve-
zetett számlájára, a 10032000-00282857-00000000 számla-
számra kell befizetni az azonosítási adatok feltüntetésével.

(3) A díj az Egyetem bevételét képezi, és azt az Egyetem a
Budapesti Szerzõdésben, a Végrehajtási Szabályzatban és az
e rendeletben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolat-
ban felmerülõ költségeinek biztosítására használhatja fel.

(4) A díj kezelése és nyilvántartása az államháztartás al-
rendszereinek bankszámla-vezetési, költségvetési, befizetési
és letéti kezelési, valamint kötelezettségvállalási rendjérõl
szóló jogszabályokban meghatározottak szerint történik.

(5) A letevõ a letétbe helyezett biológiai anyagonként az
e rendelet mellékletének a) pontjában meghatározott egy-
szeri tárolási díjat fizet az Egyetem részére. A belföldi
bankszámlával rendelkezõ letevõ a tárolási díjat a számla
átvételétõl számított nyolc napon belül utalja át az Egye-
tem (2) bekezdésben meghatározott számlájára. A belföldi
bankszámlával nem rendelkezõ letevõ a tárolási díjat az
Egyetem által kiállított számla alapján a letétbe helyezés-
kor a helyszínen készpénzben fizeti be.

(6) Az e rendelet mellékletének b)–d) pontjában megha-
tározott díjat az ott meghatározott dokumentumok, illetve
minta kiadása iránti igény benyújtásával egyidejûleg kell
megfizetni az Egyetem részére. Az e rendelet mellékleté-
nek d) pontjában meghatározott díj nem tartalmazza a min-
ta kiadásához kapcsolódó postaköltséget, azt a díjon felül
kell megfizetni az Egyetem részére.

4. §

Ha a letevõ a díjat nem fizeti meg, az Egyetem határidõ
tûzésével felhívja a díj megfizetésére. A felhívás ered-
ménytelensége a letét megszûnését eredményezi, a letétbe
helyezett biológiai anyagot az Egyetem megsemmisíti,
erre az Egyetem a felhívásban figyelmezteti a letevõt.

5. §

(1) Ha a letétbe helyezett biológiai anyag a tárolás idõ-
tartama alatt elpusztul, a letevõt errõl az Egyetem értesíti.
Ebben az esetben a letevõ díjmentesen jogosult azonos
biológiai anyag letétbe helyezésére.

(2) A Végrehajtási Szabályzatban meghatározott tárolá-
si idõtartam lejárata után az Egyetem a letevõ kérésére a le-
tétbe helyezett biológiai anyagot a letevõ részére visszajut-
tatja. A letevõ erre irányuló kérelme hiányában az Egye-
tem a tárolás idõtartamának lejáratától számított hat hónap

elteltével a tárolt biológiai anyagot megsemmisíti vagy a
gyûjteményében elhelyezi.

6. §

Az Egyetem a szabadalmi eljárás céljából letétbe helye-
zett biológiai anyagok tartósításával és tárolásával kapcso-
latban további szolgáltatásokat (így különösen a letétbe
helyezendõ biológiai anyag azonosítása, genetikai jellem-
zése) végezhet a letevõvel való külön megállapodás alap-
ján, külön térítés ellenében, amely nem minõsül igazgatási
szolgáltatási díjnak.

7. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a mikroorganizmus törzsek szabadalmi eljárás céljá-
ból való letétbe helyezésérõl és kezelésérõl szóló 15/1986.
(IX. 17.) MÉM rendelet (a továbbiakban: MÉM rendelet),
a MÉM rendelet módosításáról szóló 18/1992. (VI. 30.)
FM rendelet, valamint a MÉM rendelet módosításáról
szóló 49/1998. (VI. 24.) FM rendelet.

(2) Az e rendelet mellékletében meghatározott díjmérté-
ket – a Végrehajtási Szabályzat 12.2. szabályának c) pont-
jában foglaltak alapján – annak a Nemzetközi Iroda általi
közzétételét követõ harmincadik naptól kezdõdõen és az
ezt az idõpontot követõen felmerülõ díjigények tekinteté-
ben kell alkalmazni.

(3) A MÉM rendelet 1. § c) pontjában meghatározott és
e rendelet hatálybalépése elõtt letétbe helyezett biológiai
anyagokat az Egyetem a letétbe helyezés idején hatályos
jogszabályoknak megfelelõen tovább tárolja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelethez

Az e rendelet alapján biológiai anyagonként
fizetendõ díjak

a) Tárolás 150 000 Ft

b) A Végrehajtási Szabályzat 8.2. szabályá-
ban említett tanúsítvány kiadása és a Vég-
rehajtási Szabályzat 7.6. szabályában
meghatározott tájékoztatás 10 000 Ft
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c) Életképességi bizonylat kiadása a Végre-
hajtási Szabályzat 10.2. szabálya e) pont-
jának elsõ mondatában foglalt kivétellel 25 000 Ft

d) Minták kiadása a Végrehajtási Szabályzat
11.4. szabálya h) pontjának elsõ mondatá-
ban foglalt kivétellel 30 000 Ft

A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
5/2006. (III. 23.) MNB

rendelete
új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletû

bankjegy kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
d) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv. 4. §-ának (2) be-
kezdésén alapuló jogkörében új biztonsági elemekkel ellá-
tott 1000 forintos címletû bankjegyet bocsát ki.

(2) A kibocsátás idõpontja: 2006. április 10.

2. §

(1) A fehér színû bankjegypapírra nyomtatott bankjegy
hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a
bankjegy rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsá-
gi szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI
BANK” felirat olvasható. A bankjegy közepén a bankjegy
rövidebb oldalával párhuzamosan, a szövegtükör felüle-
tén, a rátekintés szögétõl függõen megjelenõ gyöngyház
színû irizáló sávban az „1000” értékjelzés látható.

(2) A bankjegy elõoldala többszínû, az oldal széléig ki-
futó alapnyomattal és háromszínû képnyomattal készült,
amelynek összhatása kék. Az írisszerûen nyomtatott alap-
nyomatok a bal oldalon található vízjelmezõ körül kék és
világoskék, a szövegtükör körül kék és sárga, a bankjegy
jobb oldalán kék színhatásúak. A bankjegy alsó, felsõ és
jobb oldalán található szegélyek mintáiban mikroírással az

„EZER FORINT” ismétlõdõ felirat, középen egy Corvina
kódex lapjának díszítõ elemei, szövegrészei és Mátyás ki-
rály címere látható. Az alapnyomat jobb felsõ részén az át-
nézõjel elõoldali eleme található.

(3) A bankjegyen található vízjelmezõben Mátyás ki-
rályt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.

A képnyomat része a vízjelmezõ fölött lévõ, optikailag
változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tagolt
formájú rozetta, amelyben az „MNB” felirat látható. A ro-
zetta és a felirat a rátekintés szögétõl függõen lila vagy
arany színû.

(4) A szövegtükörben az

„1000
EZER FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a

Járai Zsigmond
Adamecz Auth Henrik

névaláírások, a

„BUDAPEST 2005”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetõjogi
felelõsségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY
BÜNTETI!”

olvasható.

(5) A névaláírások mellett balra található a Magyar
Köztársaság címere.

A szövegtükör képnyomati elemeinek színe sötétzöld.

(6) A képnyomat jobb oldali részén Mátyás király arc-
képe, balra fölötte a „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat, jobbra
alatta az „1000” értékjelzés látható. E képnyomat elemei-
nek színe sötétkék.

(7) A bankjegy piros színû sorszáma két helyen – a bal
oldalon a vízjelmezõ alatt vízszintesen, valamint a jobb ol-
dalon az arckép mellett függõlegesen elhelyezve – találha-
tó. A sorszám két betûbõl és hét számjegybõl áll.

(8) A szövegtükör és a vízjelmezõ között a bankjegy rö-
videbb oldalával párhuzamosan, hullámvonal profilú, vö-
rösréz színû hologram hatású fémcsík található. A fémcsík
felületén, a rátekintés szögétõl függõen, ismétlõdõ elem-
ként a Magyar Köztársaság címere, az „MNB” felirat vagy
az „1000” értékjelzés látható. A fémcsík bal oldalán egy-
soros levélmintázat, valamint egymáshoz képest 180 fokos
elforgatással ismétlõdõ „1000” értékjelzés található. A
fémcsík jobb oldalán kétsoros levélmintázat látható,
amelyben az „MNB” felirat ismétlõdik. A bankjegy elõol-
dalának képét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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(9) A bankjegy hátoldala többszínû, az oldal széléig ki-
futó alapnyomattal és kétszínû képnyomattal készült,
amelynek összhatása kék. Az írisszerûen nyomtatott alap-
nyomatok a jobb oldalon található vízjelmezõ körül vilá-
goskék, középen sárga, bal oldalon kék színhatásúak.

(10) A bankjegy alsó, felsõ és bal oldali szegélyének
mintáiban mikroírással az „EZER FORINT” felirat ismét-
lõdik, középen egy Corvina kódex lapjának díszítõ elemei
és szövegrészei láthatóak. Az alapnyomat bal felsõ részén
az átnézõjel hátoldali eleme található.

(11) A képnyomat része a vízjelmezõ felett és alatt több
sorban ismétlõdõ mikroírás, amelynek szövege „EZER
FORINT”. A jobb oldalon a vakok és csökkent látóképes-
ségûek számára a címlet felismerhetõségét elõsegítõ jel ta-
lálható, amelynek színe sötétkék.

(12) A képnyomat fõ motívuma a visegrádi királyi palo-
tában található reneszánsz kút alapján készült metszet, va-
lamint egy Corvina kódex iniciáléja. A képnyomat bal fel-
sõ részén és az iniciálé felett az „1000” értékjelzés látható.
A kút ábrázolásától jobbra a „HERCULES KÚT” és ki-
sebb betûkkel a „VISEGRÁDI KIRÁLYI PALOTA”, alat-
ta pedig az „EZER FORINT” feliratok olvashatók. E raj-
zolatok színe sötétkék. A bankjegy hátoldalának képét
e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(13) A bankjegy grafikai terve és elõoldalának metszete
Vagyóczky Károly grafikusmûvész alakotása. A bankjegy
hátoldalán látható metszetet a grafikai terv alapján
Lengyel György grafikusmûvész készítette.

(14) A (4) bekezdés szerinti szövegtükörben olvasható
évszám és névaláírások változhatnak.

3. §

(1) Ez a rendelet 2006. április 10-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az 1000
forintos címletû bankjegyek kibocsátásáról szóló 13/1998.
(MK 64.) MNB hirdetményt és az 1000 forintos címletû
bankjegyek új biztonsági elemmel történõ kibocsátásáról
szóló 7/2000. (MK 104.) MNB hirdetményt visszavonom.
A visszavont hirdetményekkel kibocsátott bankjegy to-
vábbra is törvényes fizetõeszköz. A bankjegyek külsõ ki-
állítását e rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 2. §-ának (8) bekezdéséhez

Az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletû bankjegy elõoldalának képe:



2. melléklet az 5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 2. §-ának (12) bekezdéséhez

Az új biztonsági elemekkel ellátott 1000 forintos címletû bankjegy hátoldalának képe:

3. melléklet az 5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 3. §-ának (2) bekezdéséhez

A Magyar Nemzeti Bank által a 13/1998. (MK 64.) MNB hirdetménnyel kibocsátott
1000 forintos címletû bankjegy külsõ kiállítása

1. A bankjegy leírása:
a) A fehér színû bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy

rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.
b) A bankjegy elõoldala többszínû, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínû képnyomattal készült, amelynek

összhatása kék. Az írisszerûen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmezõ körül kék és világoskék, a szö-
vegtükör körül kék és sárga, a bankjegy jobb oldalán kék színhatásúak. A bankjegy alsó, felsõ és jobb oldalán található sze-
gélyek mintáiban mikroírással az „EZER FORINT” ismétlõdõ felirat, középen egy Corvina kódex lapjának díszítõ elemei,
szövegrészei és Mátyás király címere látható. Az alapnyomat jobb felsõ részén az átnézõjel elõoldali eleme található.

c) A bankjegyen található vízjelmezõben Mátyás királyt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.
A képnyomat része a vízjelmezõ fölött lévõ, tagolt formájú vöröseslila színû rozetta, amelynek ellipszis rajzolatú ré-

szében található a rejtett kép, amelyen megfelelõ helyzetben az „MNB” felirat látható.
d) A szövegtükörben az

„1000
EZER FORINT

MAGYAR NEMZETI BANK”
feliratok, a

Surányi
Riecke Werner Kovács Álmos

névaláírások, az
„ELNÖK

ALELNÖK ALELNÖK
BUDAPEST 1998”

feliratok, valamint a bankjegyhamisításért való büntetõjogi felelõsségre vonatkozó záradék szövege:

„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”
olvasható.

e) A szövegtükörtõl balra látható a Magyar Köztársaság címere.
A szövegtükör képnyomati elemeinek színe sötétzöld.
f) A képnyomat jobb oldali részén Mátyás király arcképe, balra fölötte a „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat, jobbra alatta

az „1000” értékjelzés látható. E képnyomat elemeinek színe sötétkék.
g) A bankjegy piros színû sorszáma két helyen – a bal oldalon a vízjelmezõ alatt vízszintesen, valamint a jobb oldalon

az arckép mellett függõlegesen elhelyezve – található. A sorszám két betûbõl és hét számjegybõl áll.
h) A bankjegy hátoldalának leírása megegyezik az e rendelet 2. §-ának (9)–(12) bekezdéseiben foglaltakkal.
i) A d) pont szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.
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2. A bankjegy elõoldalának képe:

3. A bankjegy hátoldalának képe:

4. melléklet az 5/2006. (III. 23.) MNB rendelet 3. §-ának (2) bekezdéséhez

A Magyar Nemzeti Bank által a 7/2000. (MK 104.) MNB hirdetménnyel kibocsátott,
új biztonsági elemmel ellátott 1000 forintos címletû bankjegy külsõ kiállítása

1. A bankjegy leírása:
a) A fehér színû bankjegypapírra nyomtatott bankjegy hossza 154 mm, szélessége 70 mm. A papír anyagában a bankjegy

rövidebb oldalával párhuzamosan futó biztonsági szál található, amelyen a „MAGYAR NEMZETI BANK” felirat olvasható.
b) A bankjegy elõoldala többszínû, az oldal széléig kifutó alapnyomattal és háromszínû képnyomattal készült, amely-

nek összhatása kék. Az írisszerûen nyomtatott alapnyomatok a bal oldalon található vízjelmezõ körül kék és világoskék,
a szövegtükör körül kék és sárga, a bankjegy jobb oldalán kék színhatásúak. A bankjegy alsó, felsõ és jobb oldalán talál-
ható szegélyek mintáiban mikroírással az „EZER FORINT” ismétlõdõ felirat, középen egy Corvina kódex lapjának dí-
szítõ elemei, szövegrészei és Mátyás király címere látható. Az alapnyomat jobb felsõ részén az átnézõjel elõoldali eleme
található.

c) A bankjegyen található vízjelmezõben Mátyás királyt ábrázoló árnyalatos vízjelkép látható.
A képnyomat része a vízjelmezõ fölött lévõ, optikailag változó tulajdonságú festékkel (OVI) nyomtatott tagolt for-

májú rozetta, amelyben az „MNB” felirat látható. A rozetta és a felirat a rátekintés szögétõl függõen vöröseslila vagy
sárgászöld színû.

2006/32. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2671



d) A szövegtükörben az
„1000

EZER FORINT
MAGYAR NEMZETI BANK”

feliratok, a
Surányi

Török Kissné
névaláírások, a

,,BUDAPEST 2000”

felirat, valamint a bankjegyhamisításért való büntetõjogi felelõsségre vonatkozó záradék szövege:
„A BANKJEGYHAMISÍTÁST A TÖRVÉNY BÜNTETI!”

olvasható.

e) A szövegtükörtõl balra látható a Magyar Köztársaság címere.
A szövegtükör képnyomati elemeinek színe sötétzöld.
f) A képnyomat jobb oldali részén Mátyás király arcképe, balra fölötte a „MÁTYÁS KIRÁLY” felirat, jobbra alatta

az „1000” értékjelzés látható. E képnyomat elemeinek színe sötétkék.
g) A 2000-es évszámmal ellátott bankjegyek esetében bankjegy piros színû sorszáma a jobb oldalon az arckép mellett

függõlegesen elhelyezve található. A sorszám két betûbõl és hét számjegybõl áll. A bankjegy bal oldalán a vízjelmezõ
alatt vízszintesen a „MILLENNIUM” felirat látható.

h) A bankjegy hátoldalának leírása megegyezik az e rendelet 2. §-ának (9)–(12) bekezdéseiben foglaltakkal.
i) A d) pont szerinti szövegtükörben olvasható évszám és névaláírások változhatnak.

2. A bankjegy elõoldalának képe:

3. A bankjegy hátoldalának képe:
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A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter
12/2006. (III. 23.) EüM

rendelete
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett

munkavállalók védelmérõl

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény
(a továbbiakban: Mvt.) 88. §-a (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a foglalkoztatáspolitikai és mun-
kaügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rende-
lem el:

1. §

E rendelet elõírásait a szervezett munkavégzés kereté-
ben végzett minden olyan tevékenységre alkalmazni kell,
amikor a munkavégzés során a munkavállalók azbesztbõl
vagy azbeszttartalmú termékbõl, illetve azbeszttartalmú
termékkel végzett tevékenységbõl származó kockázatnak
(azbeszt-expozíciónak) ténylegesen vagy feltételezhetõen
ki vannak téve.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) azbesztnek minõsülnek az alábbi rostos szerkezetû

szilikátok:
aa) aktinolit azbeszt, CAS-szám 77536-66-4,
ab) amozit (grünerit) azbeszt, CAS-szám 12172-73-5,
ac) antofillit azbeszt, CAS-szám 77536-67-5,
ad) krizotil azbeszt, CAS-szám 12001-29-5,
ae) krokidolit azbeszt, CAS-szám 12001-28-4,
af) tremolit azbeszt, CAS-szám 77536-68-6;
b) azbeszttartalmú termék: az olyan termék, amely az

a) pont szerinti rostok valamelyikét tartalmazza;
c) levegõtisztasági vizsgálat: azbeszttel vagy azbeszt-

tartalmú termékkel végzett tevékenységgel összefüggés-
ben a munkahelyen, illetve a munkavégzés hatókörében a
levegõben található azbesztrostok mennyiségének megha-
tározására végzett mérés.

3. §

(1) Minden olyan tevékenység esetében, amikor az-
beszt-expozíció kockázata feltételezhetõ, a munkáltató
köteles az Mvt. 54. §-a szerinti kockázatértékelést elvé-
gezni, amelybõl megállapítható a munkavállalót érõ az-
beszt-expozíció jellege és mértéke.

(2) Amennyiben a munkavállalót érõ azbeszt-expozíció
alkalomszerû és alacsony intenzitású, és az (1) bekezdés
szerinti kockázatértékelés keretében végzett mérés ered-
ménye egyértelmûen azt igazolja, hogy a munkaterület le-
vegõjében az azbeszt-koncentráció nem haladja meg a 7. §
szerinti azbeszt-expozíciós határértéket, úgy a 4. § (1) be-
kezdésében, valamint a 17. §-ban elõírtakat nem kell alkal-
mazni, ha a munkafolyamat:

a) rövid ideig tartó, nem folyamatos karbantartási tevé-
kenység, kizárólag nem morzsálódó, illetve nem porló
anyagok felhasználásával;

b) olyan nem sérült anyagok roncsolásmentes eltávolí-
tása, amelyben az azbesztszálak szilárdan kötõdnek a be-
ágyazó anyaghoz;

c) jó állapotban lévõ azbeszttartalmú anyagok, termé-
kek betokozása, illetve beburkolása;

d) a levegõ monitorozása és ellenõrzése, valamint min-
tavétel valamely anyag azbeszttartalmának meghatározá-
sára.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kockázatértékelésrõl a
munkáltató – az Mvt. 70. §-ának megfelelõen – konzultá-
ciót folytat a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi
képviselõkkel. A kockázatértékelést soron kívül felül kell
vizsgálni, ha okkal feltételezhetõ, hogy az nem megalapo-
zott, továbbá ha a munkavégzés körülményeiben lényeges
változás történt.

4. §

(1) Az 1. § szerintinek minõsülõ tevékenységet a mun-
káltatónak a munka megkezdése elõtt 15 nappal írásban be
kell jelentenie az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) munkavégzés helye
szerint területileg illetékes városi, fõvárosi kerületi intéze-
tének (a továbbiakban együtt: városi intézet) nyilvántar-
tásba vétel céljából.

(2) A bejelentés adattartalma a következõ:
a) a munkáltató neve, székhelye, elérhetõsége;
b) a munkavégzés pontos helye;
c) a kezelt azbeszt fajtája és mennyisége;
d) az azbeszttel kapcsolatos tevékenységek és eljárá-

sok;
e) az érintett munkavállalók száma;
f) a munkavégzés kezdete és idõtartama;
g) a munkavállalókat érõ azbeszt-expozíció korlátozá-

sára megtett, illetve tervezett intézkedések;
h) azbesztmentesítés esetén a munkahelyen, illetve an-

nak közvetlen környezetében egyidejûleg folytatott tevé-
kenységek;

i) az azbesztszennyezettség mértékének ellenõrzését
végzõ, a 6. § (3) bekezdés szerinti szervezet.

(3) Azbeszttartalmú épület bontása, valamint azbeszt-
nek vagy azbeszttartalmú terméknek építménybõl, létesít-
ménybõl, szerkezetbõl, jármûbõl (hajóból) történõ eltávo-
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lítása esetén a bejelentéshez a 11. §-ban elõírt munkatervet
mellékelni kell.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést 3 példányban
kell benyújtani, a bejelentés nem mentesít a külön jogsza-
bályban az azbeszttel mint veszélyes, rákkeltõ anyaggal
kapcsolatos más jelentési kötelezettség alól.

(5) A munkavállaló, a munkavédelmi képviselõ, vala-
mint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa jogosult
a munkáltató által bejelentett adatokba betekinteni.

(6) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti bejelentést
követõen a munkakörülményekben bekövetkezõ változás
várhatóan megnöveli az azbesztbõl, illetve azbeszttartal-
mú termékbõl származó por-expozíciót, úgy új bejelentést
kell benyújtani.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésrõl a városi intézet
három munkanapon belül értesíti a területileg illetékes mun-
kabiztonsági, valamint környezetvédelmi hatóságot. A beje-
lentésekrõl a városi intézet naprakész nyilvántartást vezet.

(8) Közmû meghibásodása miatt végzett, elõre nem ter-
vezhetõ, azbeszt-expozíció kockázatával járó munkavégzés
esetén az (1) bekezdés szerinti bejelentést a munka megkez-
dését követõ három munkanapon belül kell megtenni.

5. §

(1) Az 1. § szerinti tevékenység során a munkavállaló-
kat érõ, azbesztbõl vagy azbeszttartalmú termékbõl szár-
mazó por-expozíciót a lehetõ legalacsonyabbra, de min-
denképpen a 7. §-ban megállapított határérték alá kell
csökkenteni.

(2) A munkavállalókat érõ azbeszt-expozíciót elsõsor-
ban a következõ intézkedések alkalmazásával kell csök-
kenteni:

a) a munkahelyen azbeszt hatásának ténylegesen vagy
feltételezhetõen kitett munkavállalók létszámát a munka
elvégzéséhez szükséges lehetõ legalacsonyabb számban
kell meghatározni és tartani,

b) az egyes munkafolyamatokat úgy kell megtervezni
és kivitelezni, hogy ne keletkezzen azbesztpor, illetve ha
ez elkerülhetetlen, akkor meg kell akadályozni az azbeszt-
pornak a levegõbe jutását,

c) az azbeszt kezelésére szolgáló helyiséget és berende-
zést úgy kell kialakítani, hogy rendszeresen és hatékonyan
(pormentesen) tisztítható és karbantartható legyen,

d) az azbesztet, illetve a port kibocsátó azbeszttartalmú
terméket megfelelõen zárt csomagolásban kell tárolni és
szállítani,

e) az azbesztet tartalmazó vagy azzal szennyezett hul-
ladék biztonságos összegyûjtésérõl, tárolásáról és a mun-
kahelyrõl történõ mielõbbi eltávolításáról – beleértve a
légmentesen záró, olvashatóan, a dolgozó számára érthetõ
nyelven felcímkézett (feliratozott) edényzet használatát –
gondoskodni kell,

f) a munkavégzés során keletkezõ azbeszttartalmú hul-
ladékot tartalmazó zárt tartályokat a veszélyes hulladékok
kezelésére és tárolására vonatkozó külön jogszabály sze-
rint kell kezelni és a munkahelyrõl eltávolítani.

6. §

(1) Az elsõ kockázatértékelés eredményétõl függõen – a
7. § szerinti határérték betartása érdekében – a munkahelyi
levegõ azbeszt-koncentrációjának mérését rendszeresen,
de legalább háromhavonta, a technológia megváltoztatása
esetén soron kívül el kell végezni. A mérések gyakorisága
évi egyre csökkenthetõ, ha

a) a munkahelyi tevékenységben nem történt jelentõs
változás, és

b) a megelõzõ két mérés során a légtér azbesztszennye-
zettsége nem lépte túl a 7. § szerinti határérték-koncentráció
felét.

(2) A mintavételt úgy kell végezni, hogy az az egyes
munkavállalókat érõ azbeszt-expozíció tekintetében jel-
lemzõ legyen. A mintavételt a munkavállalókkal, illetve a
munkavédelmi képviselõkkel történõ konzultációt köve-
tõen kell elvégezni.

(3) A (2) bekezdés szerinti mintavételt, azbeszt-azono-
sítást, a (7) bekezdésben és a 7. §-ban meghatározott határ-
érték betartására irányuló mérést a tevékenységre akkredi-
tált laboratórium végezhet.

(4) A mintavétel idõtartamát úgy kell meghatározni,
hogy a mérések vagy az idõvel súlyozott számítások alap-
ján jellemzõ expozíció legyen megállapítható a 8 órás refe-
renciaidõre (1 mûszak) vonatkoztatva.

(5) A munkahelyi levegõ azbeszttartalmának mérését a
WHO által ajánlott fáziskontraszt-mikroszkópos módszer-
rel [A levegõ szálkoncentrációjának meghatározása. Aján-
lott, fáziskontraszt-optikai mikroszkópos (membránszû-
rõs) módszer] WHO, Genf, 1997. (ISBN 92 4 154496 1)
vagy más, ezzel egyenértékû eredményt biztosító mód-
szerrel kell elvégezni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti mérés esetén azokat a rosto-
kat kell figyelembe venni, amelyek 5 mikrométernél
hosszabbak, szélességük 3 mikrométernél kevesebb, a
hosszúság és a szélesség aránya 3:1-nél nagyobb.

(7) Az azbesztbontás és -mentesítés után végzett leve-
gõtisztasági vizsgálatra az (5) bekezdés szerinti módszer
alkalmazandó, a megengedett azbesztrost-koncentráció
0,01 rost/cm3.

7. §

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkaválla-
lót érõ azbeszt-expozíció idõvel súlyozott átlaga 8 órás
idõtartamra vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1 rost/cm3-t.
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8. §

(1) A 7. § szerinti határérték túllépése esetén a munkál-
tatónak ennek okát meg kell állapítania és a lehetõ legha-
marabb meg kell tennie a megfelelõ intézkedéseket a túllé-
pés megszüntetésére. Az érintett területen a munkavégzés
csak a munkavállalók védelmére tett megfelelõ intézke-
dést követõen folytatható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést követõen
– eredményességének ellenõrzése érdekében – ismételten
meg kell határozni a levegõ azbeszt-koncentrációját.

(3) Ha az azbeszt-expozíció más eszközökkel nem csök-
kenthetõ, és a határérték betartásához a munkavállaló lég-
zésvédelmét szolgáló egyéni védõeszköz (a továbbiakban:
légzésvédõ eszköz) viselése szükséges, a viselés idõtarta-
mát csak a feltétlenül szükséges, lehetõ legrövidebb idõre
kell korlátozni. Az ilyen védõeszköz viselésével járó mun-
kavégzés esetén megfelelõ pihenõidõket kell beiktatni.

(4) A (3) bekezdés szerinti légzésvédõ eszköz viselésé-
vel folyamatosan végezhetõ munka, valamint az azt köve-
tõ pihenõidõ idõtartamát a munkavégzés helyének jellem-
zõi (fizikai és klimatikus körülmények), a végzett munka
nehézségi foka és a védõeszköz viselése által okozott
többletterhelés mértékének figyelembevételével, a mun-
kavállalókkal, illetve a munkavédelmi képviselõkkel foly-
tatott konzultációt követõen kell meghatározni.

(5) Az egyéni védõeszköz juttatásakor a munkavállalók
munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményei-
rõl szóló külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe
véve kell eljárni. Az egyéni védõeszköz kiválasztása az
Mvt. szerinti munkabiztonsági és munka-egészségügyi
szaktevékenységnek minõsül.

9. §

(1) A bontási, valamint a karbantartási munkák megkez-
dése elõtt a munkáltató minden szükséges információt be-
szerez és intézkedést megtesz a feltehetõen azbeszttartal-
mú anyagok azonosítása érdekében.

(2) Ha valamely építményben vagy anyagban az azbeszt
jelenléte feltételezhetõ, úgy az ellenkezõje bizonyításáig
azt azbesztet tartalmazónak kell tekinteni.

10. §

(1) Az olyan azbeszttel vagy azbeszttartalmú termékkel
végzett tevékenység esetén (pl. bontás, eltávolítás, javítás,
karbantartás), amikor az alkalmazott megelõzõ intézkedé-
sek ellenére a 7. §-ban megadott határérték túllépése elõ-
fordulhat, a munkáltatónak a munkavállalók egészségvé-

delmét biztosító további intézkedéseket kell tennie. Így
különösen a munkáltatónak:

a) el kell látnia a munkavállalót a megfelelõ egyéni vé-
dõeszközzel, szükség esetén légzésvédõ eszközzel is,

b) figyelmeztetõ jelzést kell elhelyeznie, amely mutat-
ja, hogy a 7. §-ban megadott határérték túllépése elõfor-
dulhat, továbbá

c) az azbesztbõl vagy az azbeszttartalmú termékbõl ke-
letkezõ pornak a munkavégzés helyén kívülre terjedését
meg kell akadályoznia.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedésekrõl a munkál-
tatónak a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi kép-
viselõkkel elõzetesen konzultálnia kell.

(3) A munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott
valamennyi egyéni védõeszközt a munkáltató által elõírt
módon viselni.

11. §

(1) Azbesztet, azbeszttartalmú terméket tartalmazó épü-
let, létesítmény, szerkezet bontása, illetve azbesztnek vagy
azbeszttartalmú terméknek építménybõl, létesítménybõl,
szerkezetbõl, jármûbõl (hajóból) történõ eltávolítása elõtt
a munkáltatónak munkatervet kell készítenie. A munkálta-
tó a munkatervben meghatározza azokat az intézkedése-
ket, amelyek a munkavállalók munkahelyi biztonságát és
egészségvédelmét – az azbeszt eltávolításával és a hulla-
dék kezelésével kapcsolatosan tekintettel a környezet vé-
delmére is – garantálják. A munkatervet a 4. § (2) bekezdés
szerinti bejelentéshez mellékelni kell.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkatervnek legalább a
következõket kell tartalmaznia:

a) a munkavégzés pontos helye,
b) a munka jellege és várható idõtartama,
c) az azbeszt, illetve az azbeszttartalmú termék eltávo-

lításának kötelezettsége a bontási munka megkezdése
elõtt, kivéve, ha az elõzetes eltávolítás ésszerûtlen – mert
nagyobb kockázatot jelentene a munkavállalók részére,
mint az eredeti helyén hagyása –, úgy ennek indokolása,

d) a bontási technológia, illetve az alkalmazott mód-
szerek részletes leírása, az alkalmazott munkaeszközök és
a karbantartásukat tanúsító igazolások,

e) a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti egyéni védõ-
eszköz szükségessége, kiválasztásának szempontjai,

f) a munkavállalók védelmére és dekontaminálására, il-
letve a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére
szolgáló eszközök felsorolása, jellemzése,

g) az azbesztbõl, illetve azbeszttartalmú termékbõl ke-
letkezõ pornak a munkaterületen kívülre jutásának meg-
akadályozására szolgáló intézkedések,

h) a tevékenység befejezését követõen az azbeszt-
expozíció megszûnésének igazolása levegõtisztasági vizs-
gálattal,
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i) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység végzéséhez
szükséges, 12. § szerinti szakmai ismeretek biztosítottak.

(3) A munkaterv munkavédelmi és munkabiztonsági elõ-
írásainak elkészítése munkabiztonsági és munka-egészség-
ügyi szaktevékenységnek minõsül.

12. §

(1) Azbeszttel, azbeszttartalmú termékkel végzett bon-
tási vagy mentesítési munka megkezdése elõtt a munkálta-
tónak nyilatkoznia kell, hogy a tevékenység végzéséhez
szükséges szakmai ismeretek biztosítottak, illetve építési
engedélyezéshez kötött tevékenység végzésére jogosult.

(2) A szakmai ismeret biztosítottnak tekinthetõ, ha a
munkáltató a tevékenység végzését megelõzõ három év-
ben rendszeresen és igazolhatóan az (1) bekezdés szerinti
bontási vagy mentesítési tevékenységet végzett.

13. §

(1) A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a
ténylegesen vagy feltételezhetõen azbeszt-expozíciónak
kitett munkavállalók oktatásáról. Az oktatásról a munkába
lépéskor, azt követõen évente egy alkalommal, valamint a
munkakörülmények jelentõs megváltozása esetén soron
kívül kell gondoskodni. Az oktatásra vonatkozóan a fog-
lalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és
az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl
szóló külön jogszabály elõírásait is figyelembe kell venni.

(2) Az oktatásnak a munkavállalók számára jól érthetõ-
nek kell lennie, és lehetõvé kell tennie a megelõzéshez, az
egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavég-
zéshez szükséges ismeretek és készség megszerzését, kü-
lönös tekintettel a következõkre:

a) az azbeszt tulajdonságai és hatásai az egészségre,
ideértve a dohányzásnak ezt erõsítõ (szinergista) hatását,
figyelemmel a daganatos betegségek késõi halmozó-
dására,

b) a feltehetõen azbesztet tartalmazó termék-, illetve
anyagfajták,

c) a feltehetõen azbeszt-expozícióval járó munkafolya-
matok, és az expozíció minimalizálására szolgáló megelõ-
zõ intézkedések jelentõsége, fontossága,

d) a biztonságos munkavégzés módszerei, ellenõrzések
és védõeszközök,

e) a légzésvédõ eszköz szerepe, típusai, kiválasztása,
alkalmazásának korlátai és helyes használatának szabá-
lyai,

f) váratlan veszélyhelyzet esetén követendõ eljárások,
g) dekontaminációs eljárások,
h) a hulladékártalmatlanítás,
i) az orvosi vizsgálatok rendje, jelentõsége és szerepe a

megelõzésben.

14. §

(1) Minden, az 1. § szerinti tevékenység esetében a
munkáltató intézkedik annak biztosítására, hogy

a) az a munkaterület, ahol a fenti tevékenységet végzik:
aa) egyértelmûen legyen körülhatárolva és figyelmez-

tetõ jelzésekkel ellátva,
ab) csak azon munkavállaló számára legyen hozzáfér-

hetõ, akinek munkája vagy kötelezettsége teszi szükséges-
sé az oda történõ belépést,

ac) olyan területnek minõsüljön, ahol tilos a dohány-
zás;

b) jelöljenek ki olyan területet, ahol a munkavállaló az-
besztporral történõ szennyezõdés kockázata nélkül étkez-
het és ihat;

c) a munkavállalót a megfelelõ egyéni védõeszközzel,
szükség esetén védõöltözettel is ellássák, amelyet

ca) a munkaterületrõl kivinni – a tisztítás céljából törté-
nõ elszállítást kivéve – tilos,

cb) az utcai ruházattól elkülönítetten kell tárolni;
d) fekete-fehér rendszerû öltözõ, mosdó, zuhanyzó és

illemhely álljon a munkavállalók rendelkezésére;
e) a védõeszközöket erre kijelölt, elkülönített helyen

tárolják;
f) a védõeszközöket minden használat után ellenõriz-

zék és tisztítsák, a hibás védõeszközt az újbóli használat
elõtt megjavítsák vagy kicseréljék.

(2) Ha az (1) bekezdés c) pontja szerinti tisztítható vé-
dõöltözet tisztítását nem a munkáltató végzi, úgy azt csak
ehhez megfelelõ felszereléssel rendelkezõ tisztító végez-
heti, ahová azt zárt tartályban kell szállítani.

(3) Amennyiben a munkavégzéssel összefüggésben
egyéni védõeszköznek nem minõsülõ ruházat azbeszttel
szennyezõdik, úgy tisztításáról a (2) bekezdés szerint kell
gondoskodni.

15. §

(1) Az 1. § szerinti tevékenység esetében a munkáltató
biztosítja, hogy a munkavállalók és a munkavédelmi kép-
viselõk megfelelõ tájékoztatást kapjanak az alábbiakról:

a) az azbesztbõl, valamint az azbeszttartalmú termék-
bõl származó por-expozíció lehetséges egészségkárosító
hatásai,

b) az elõírt határérték és a levegõben az azbeszt-kon-
centráció ellenõrzésének szükségessége,

c) a higiéniai követelmények, ideértve a dohányzástól
való tartózkodás szükségességét is,

d) a védõfelszerelés és -öltözet viselése és használata
tekintetében teendõ biztonsági intézkedések,

e) az azbeszt-expozíció lehetõ legalacsonyabb szintre
történõ csökkentésére szolgáló különleges óvintézkedé-
sek.
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(2) Az (1) bekezdésben elõírtakon felül a munkáltató
gondoskodik arról, hogy a munkavállalók és a munkavé-
delmi képviselõk

a) megismerhessék a levegõ azbeszttartalmának mérési
eredményeit, és megfelelõ felvilágosítást kapjanak ezen
eredmények jelentõségérõl;

b) a 7. § szerinti határértéket meghaladó azbeszt-kon-
centráció esetén a lehetõ leghamarabb tájékoztatást kapja-
nak a túllépés okáról, a megszüntetésére teendõ intézke-
désrõl konzultáljanak, illetve sürgõs esetben a megtett in-
tézkedésrõl tájékoztatást kapjanak.

16. §

(1) Az azbeszt-expozícióban történõ foglalkoztatás
elõtt és a foglalkoztatás során a munkavállaló munkaköri
alkalmasságának orvosi vizsgálatát és véleményezését,
beleértve a záróvizsgálatot is, a munkaköri, szakmai, illet-
ve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezésérõl, valamint a foglalkozási eredetû rákkel-
tõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egész-
ségkárosodások megelõzésérõl szóló külön jogszabályok-
ban meghatározottak szerint kell elvégezni. A vizsgálat-
nak ki kell terjednie a légzésfunkció vizsgálatára és a mell-
kas évenkénti röntgenvizsgálatára.

(2) Az azbeszt-expozícióban foglalkoztatott munkavál-
lalók orvosi vizsgálatánál figyelembe veendõ különös
szempontokat a melléklet tartalmazza.

(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az azbeszt-
expozíciónak kitett munkavállalóról a külön jogszabály
szerint vezeti az egészségügyi dokumentációt. Az egész-
ségügyi dokumentáció másolatát kérésre az illetékes
egészségügyi hatóság rendelkezésére kell bocsátani. A
munkavállaló számára biztosítani kell a rá vonatkozó
egészségügyi dokumentáció megismerésének lehetõségét.

(4) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot végzõ foglalko-
zás-egészségügyi szolgálat orvosa javaslatot tesz a mun-
kavállaló számára szükséges egyéni védõ- és megelõzõ in-
tézkedésekre, ami szükség esetén a munkavállalónak az
azbeszt-expozíció alóli kivonása is lehet.

(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a mun-
kavállalóknak

a) tájékoztatást ad és javaslatot tesz az egészségi álla-
potuk alapján indokolt minden olyan vizsgálati lehetõség-
rõl, amelyen az azbeszt-expozíció megszûnését követõen
részt vehetnek,

b) javaslatot tesz az egészségi állapotuk orvosi ellenõr-
zésének az azbeszt-expozíció megszûnését követõ folyta-
tására mindaddig, amíg azt a munkavállaló egészségének
védelme érdekében szükségesnek tartja.

(6) A munkavállaló, illetve a munkáltató a foglalko-
zás-egészségügyi szolgálat orvosának a (4) bekezdés sze-
rinti döntése felülvizsgálatát a foglalkozás-egészségügyi
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatótól kérheti.

(7) A kizárólag a 3. § (2) bekezdés szerinti kockázatnak
kitett munkavállalók egészségügyi alkalmasságának elbí-
rálását az (1)–(6) bekezdésben írtaktól eltérõen, a munka-
köri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvo-
si vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló jogszabály elõ-
írásai szerint kell végezni.

17. §

Az azbeszt-expozíciónak kitett munkavállalókról a
munkáltató nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetésé-
re és megõrzésére a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok
elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkároso-
dások megelõzésérõl szóló külön jogszabály elõírásait kell
alkalmazni.

18. §

Az azbeszt okozta foglalkozási eredetû megbetegedése-
ket (azbesztózis és mesothelioma) a foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálat orvosa a foglalkozási betegségek és foko-
zott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról
szóló külön jogszabály elõírásai szerint jelenti és tartja
nyilván.

19. §

Az alkalomszerû és alacsony intenzitású expozíció
meghatározására az ÁNTSZ Fodor József Országos Köz-
egészségügyi Központ gyakorlati útmutatót dolgoz ki. Az
útmutatót az ÁNTSZ elektronikus formában is közzéteszi.

20. §

(1) Ez a rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni véde-
kezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások meg-
elõzésérõl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet (a továb-
biakban: R.) 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja, 22. §-a
(5) bekezdésének c) és e) pontja, valamint 4. számú mel-
léklete.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 2. §-a p) pontjának „veszélyes anyagok jegyzékének

közreadásáról szóló EüM tájékoztatóban” szövegrésze he-
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lyébe a „veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló rendeleté-
ben” szövegrész lép,

b) 17. §-ának „40 évig” szövegrésze helyébe az
„50 évig” szövegrész lép,

c) 20. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Azbeszttel történõ munkavégzés esetén e ren-

delet elõírásait az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelmérõl szóló külön jogszabály-
ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A vinil-klorid monomerre vonatkozó különleges
elõírásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.”

21. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 83/477/EGK irányelve (1983. szeptember
19.) a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatok-
nak kitett munkavállalók védelmérõl (második egyedi
irányelv a 80/1107/EGK irányelv 8. cikke értelmében), az
azt módosító 91/382/EGK tanácsi irányelv (1991. június
25.), valamint Európai Parlament és Tanács 2003/18/EK
irányelve (2003. március 27.);

b) a Tanács 98/24/EK irányelve (1988. április 7.) a
munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockáza-
toknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságá-
nak védelmérõl [tizennegyedik egyedi irányelv a
89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmé-
ben], 13. cikk (2) bekezdés;

c) a Tanács 87/217/EGK irányelve (1987. március 19.)
az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelõ-
zésérõl és csökkentésérõl, 7. cikk második francia be-
kezdés.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet
a 12/2006. (III. 23.) EüM rendelethez

Különös szempontok az azbeszt-expozíciónak kitett
munkavállalók munkaköri alkalmasságának

orvosi vizsgálatához

1. A jelenlegi ismeretek szerint az azbeszt-expozíció a
következõ betegségeket okozhatja:

– azbesztózist,
– mesotheliomát,
– hörgõkarcinómát,
– gyomor-bélcsatorna karcinómát.

E megbetegedéseket külön jogszabály szerint be kell je-
lenteni és ki kell vizsgálni.

2. Az azbeszt-expozícióban foglalkoztatott munkavál-
lalók vizsgálatát végzõ orvosnak ismernie kell az egyes
munkavállalókat érintõ expozíció feltételeit és körülmé-
nyeit.

3. A munkavállalók orvosi vizsgálatát a foglalko-
zás-orvostan elveinek és gyakorlatának megfelelõen kell
elvégezni. A vizsgálatnak magába kell foglalnia legalább a
következõ intézkedéseket:

– nyilvántartás vezetése a munkavállaló kórtörténeté-
rõl, korábbi foglalkozásairól, munkaköreirõl,

– személyes kikérdezés,
– általános klinikai vizsgálat, különös tekintettel a

mellkas vizsgálatára,
– légzésfunkciós vizsgálatok.

4. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa dönt a
további vizsgálatokról, illetve javaslatot tesz további vizs-
gálatokra (pl. köpetcitológiai vizsgálat, CT) a foglalko-
zás-orvostan mindenkori állásának megfelelõen.

Az egészségügyi miniszter,
valamint a foglalkoztatáspolitikai

és munkaügyi miniszter
13/2006. (III. 23.) EüM–FMM

együttes rendelete

a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló
25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet

módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. §-a (4) bekezdésének da)–db) pontjaiban, valamint a
munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továb-
biakban: Mvt.) 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000.
(IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet 1. számú mel-
léklete 1.2.2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„1.2.2. Rostszerkezetû porok megengedett koncent-
rációi rost/cm3-ben

Megnevezés
(CAS-számok)

Megengedett koncentráció
(rost/cm3)

Azbeszt aktinolit (77536-66-4)
amozit (12172-73-5)
antofillit (77536-67-5)
krizotil (12001-29-5)
krokidolit (12001-28-4)
tremolit (77536-68-6)
akár magában, akár
elegyítve betiltott*

0,1 (idõvel
súlyozott átlag
8 órára vonatkoz-
tatva)

Egyéb
rostszerkezetû
porok

Üveg, ásvány, kerámia,
mûanyag

1,0

* Az azbeszt valamennyi formájának elõállítása, felhasználása Magyar-
országon tiltott. [Lásd: 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet]”

2. §

Ez a rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.

Dr. Rácz Jenõ s. k., Csizmár Gábor s. k.,
egészségügyi miniszter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi

miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

22/2006. (III. 23.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek
támogatásáról szóló 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet

módosításáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. tör-
vény 32. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

1. §

A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek tá-
mogatásáról szóló 36/2005. (IV. 22.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatás forrása 2006. évben a központi költ-
ségvetésben a Magyar Köztársaság 2006. évi költségveté-
sérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Tör-
vény) XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium fejezet, 10. cím, 5. alcím, 2. jogcímcsoport, 5. Egyes
speciális szövetkezetek (TÉSZ, BÉSZ) támogatása jogcím
alatt elkülönített pénzösszeg.”

2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Elfogadott mûködési programmal rendelkezõ vég-

legesen elismert TÉSZ-ek 2005-re vonatkozóan a gyü-
mölcs- és zöldségpiac közös szervezésérõl szóló, 1996.
október 28-i 2200/1996/EK tanácsi rendelet 15. cikk
(6) bekezdésének alapján támogatást vehetnek igénybe
mûködési alapjuk kiegészítésére. A támogatás mértéke a
tagok által a mûködési alapba tárgyévben befizetett hozzá-
járulás mértékének ötven százaléka, de legfeljebb az érté-
kesített termék értékének 2,05%-a.”

3. §

Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az elõzetesen elismert TÉSZ-ek támogatásának
igénylése tekintetében a VR1 az irányadó azzal, hogy a tá-
mogatást az elismerési terv éves periódusait követõen le-
het igényelni, arra az idõszakra vonatkozóan, amelyre ko-
rábban e rendelet alapján nem igényeltek támogatást. A
véglegesen elismert TÉSZ-ek támogatásának igénylése te-
kintetében a mûködési alapok, a mûködési programok és a
pénzügyi hozzájárulás tekintetében a 2200/1996/EK taná-
csi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapí-
tásáról szóló, 2003. augusztus 11-i 1433/2003/EK bizott-
sági rendelet az irányadó.

(2) A támogatás iránti kérelmet a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) kell
benyújtani. A kérelem benyújtására vonatkozó formanyom-
tatványt és kitöltési útmutatót az MVH a www.mvh.gov.hu
honlapon legkésõbb 2006. március 31-ig teszi közzé.”

4. §

Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafize-
tése tekintetében a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá-
mogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-
rás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ tör-
vénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény ren-
delkezései az irányadóak.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

23/2006. (III. 23.) FVM
rendelete

a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár-
és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet

módosításáról

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdésének ba) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §

A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vi-
dékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl
szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban:
FVM rendelet) 114. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„114. § (1) A 113. § (1) bekezdésében szereplõ éves
marketingprogram keretösszege felhasználható a termelõk
közösségi szervezetei, jogi személyek és jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók
részére a miniszter által jóváhagyott alapítási célok meg-
valósítására vállalkozói és/vagy megbízási és/vagy támo-
gatási szerzõdések alapján.

(2) Forrás biztosítható az AMC Kht. saját szervezete ál-
tal alapítási céljainak megvalósítása érdekében felmerülõ
mûködési költségeire.”

2. §

Az FVM rendelet 115. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„115. § Az AMC Kht. 2006. évi közösségi marketing
programjának megvalósítása érdekében felmerülõ, általá-
nos forgalmi adóval növelt mûködési költségek fedezetét a
minisztérium biztosítja. Az AMC Kht. a támogatást ne-
gyedévente arányos részletekben, legkorábban a tárgyne-
gyedévet megelõzõ hónap elsõ napjától igényelheti.”

3. §

(1) Az FVM rendelet 122. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatás mértéke a vágósertés esetében vágóhí-
don átvett élõállat-darabonként, az elvégzett vizsgálatok
után kiadott számlán szereplõ költségekbõl legfeljebb

százhúsz forint, amely legfeljebb 3,5 millió darab vágóser-
tés után igényelhetõ.”

(2) Az FVM rendelet 122. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatás mértéke a vágóbaromfi és baromfihús
esetében a levágott és az MSZ 6918/1997 vágóbaromfi
szabvány alapján a vágóüzemi, ún. szalagon történõ minõ-
sítés során I., illetve II. minõségi osztályba sorolt és az
e rendelet 14. számú mellékletének táblázatában felsorolt
vágóbaromfi élõtömege, valamint a továbbfeldolgozó
üzem által az elõállításra kerülõ termékbe való bedolgozás
céljából megvásárolt, az e rendelet 14. számú mellékleté-
ben szereplõ vágóbaromfiból elõállított baromfihús után
1,32 Ft/kg, amely mindösszesen legfeljebb négyszáz mil-
lió kilogramm vágóbaromfi és baromfihús után igényelhe-
tõ. A támogatható mennyiséget a Baromfi Terméktanács
(a továbbiakban: BTT) javasolja.”

4. §

Az FVM rendelet 130. §-ának (5) bekezdése a követke-
zõ d) ponttal egészül ki:

[Az e rendelet 129. § és az (1) bekezdésében meghatáro-
zott támogatások igénylésekor a 16., illetve 44. számú mel-
léklet szerinti támogatási kérelmet a benyújtást megelõzõ
negyedévre vonatkozóan az MVH részére személyesen
vagy postai úton, a negyedévet követõ hónap 30. napjáig
lehet benyújtani, amelyhez csatolni kell:]

„d) 129. §-ban meghatározott támogatás esetén a kérel-
mezõ nyilatkozatát arról, hogy a vágóbaromfit vágásra ér-
tékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonylatok össze-
sítõjét.”

5. §

Az FVM rendelet 131. §-ának (2) bekezdése a követke-
zõ f) ponttal egészül ki:

(Az e rendelet 17. számú melléklete szerinti támogatási
kérelmet a benyújtást megelõzõ negyedévre vonatkozóan
az MVH részére személyesen vagy postai úton a negyed-
évet követõ hónap 30. napjáig lehet eljuttatni vagy meg-
küldeni, amelyhez csatolni kell:)

„f) a kezelõ állatorvos által kiállított jércérõl tyúkká tör-
ténõ átminõsítés igazolását.”

6. §

(1) Az FVM rendelet 132. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A támogatást azok az alapanyag-termelõk igényel-
hetik, akik vágósertésüket ÉEF elõírásainak megfelelõ lé-
tesítménynek vagy export céljára értékesítették, és az
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egyes állat-egészségügyi vizsgálatok díjáról szóló minisz-
teri rendelet mellékletében meghatározott állat-egészség-
ügyi igazgatási szolgáltatási díjakat, illetve a megfelelõ
állat-egészségügyi megelõzési költségeket kifizették, és
errõl számlával rendelkeznek.”

(2) Az FVM rendelet 132. §-a (4) bekezdésének b) pont-
ja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az e rendelet 18. számú melléklete szerinti támogatási
kérelmet a benyújtást megelõzõ negyedévre vonatkozóan
az MVH részére személyesen vagy postai úton a negyed-
évet követõ hónap 30. napjáig lehet megküldeni, amelyhez
csatolni kell:)

„b) a termelõ nyilatkozatát arról, hogy a vágósertést
ÉEF elõírásainak megfelelõ létesítménynek vagy export
céljára értékesítette, valamint az erre vonatkozó bizonyla-
tok összesítõjét.”

7. §

Az FVM rendelet 150. §-a (2) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a
jogosult)

„b) rendelkezik a sertés értékesítésérõl szóló számlával,
illetve felvásárlási jeggyel, saját vágás esetén a vágás vég-
rehajtását igazoló belsõ bizonylattal, amelyen szerepel a
148. § (2) bekezdése szerinti vámtarifaszám nyolc számje-
gyig feltüntetve (kivéve saját vágás esetén); az (1) bekez-
dés b)–d) pontjaiban megjelölt jogosultak esetében az
alapanyag-termelõktõl történõ felvásárlást igazoló bi-
zonylattal,”

8. §

Az FVM rendelet 269/A. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„269/A. § (1) E jogcím alapján kamattámogatás vehetõ
igénybe olyan jelzálog-hitelintézettõl vagy jelzálog-hitel-
intézeten keresztül a minisztérium külön közleményében
megnevezett hitelintézetektõl (e jogcím alkalmazásában
a továbbiakban együtt: hitelintézet) felvett hitelhez, ame-
lyet önálló helyrajzi számmal rendelkezõ legalább 1 hektár
termõföld (szántó, szõlõ, gyümölcsös, valamint gyep
mûvelési ágú terület) tulajdonjogának adásvétel jogcímén
történõ megszerzéséhez használnak fel, legfeljebb
300 hektár vagy 6000 aranykorona értékû földtulajdon il-
letõség eléréséig. A kamattámogatás igénybe vehetõ osz-
tatlan közös tulajdonban fennálló tulajdoni hányad(ok)
megvásárlásához nyújtott hitelekhez is, ha az így megvá-
sárolni kívánt – vagy már meglévõ – területek az egy hely-
rajzi számon nyilvántartott ingatlanon együttesen elérik az
1 hektárt.”

9. §

(1) Az FVM rendelet 16. számú melléklete e rendelet
1. számú mellékletével egészül ki.

(2) Az FVM rendelet 17. számú mellékletének Mellék-
letek része a következõ 3. ponttal egészül ki:

(Mellékletek:)
„3. A kezelõ állatorvos igazolása a jércérõl tyúkká törté-

nõ átminõsítésrõl és az átminõsítés idõpontjáról.”

(3) Az FVM rendelet 18. számú melléklete helyébe
e rendelet 2. számú melléklete lép.

(4) Az FVM rendelet 26. számú melléklete helyébe
e rendelet 3. számú melléklete lép.

10. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) Az FVM rendelet 150. §-a (2) bekezdésének c) pont-
ja és (4) bekezdése, a 151. § (3) bekezdésének e) pontja ha-
tályát veszti.

(3) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és
vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételei-
rõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet módosításáról
szóló 13/2006. (II. 7.) FVM rendelet 78. §-ának (3) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ
új (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki, egyidejûleg a ko-
rábbi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(3) Az FVM rendelet 152. §-a alapján az évi állatjóléti
és haszon-állattartási szabályok okozta többletköltségek
támogatása jogcímre a 2005. évre vonatkozóan az
MVH-hoz a kérelmeket legkésõbb 2006. február 15-éig és
az MVH által erre az idõszakra kiadott igazolásokat ezt
követõen folyamatosan lehet az adóhatósághoz benyújta-
ni, és azt az adóhatóság az Art.-ban foglaltaknak megfele-
lõen utalja ki.

(4) Azok a termelõk, akiknek az MVH a 2005. évre vo-
natkozó támogatási kérelmét a keret kimerülése miatt el-
utasította, vagy a támogatás összegét arányosan csökken-
tette, támogatási kérelmüket – az FVM rendelet
148. §-ának (2) bekezdése szerinti keret terhére – 2006.
május 15-ig ismételten benyújthatják az eredeti kérelmek
benyújtásakor hatályos jogszabályok szerint. Az igénylõ-
nek az ismételten benyújtott kérelemhez mellékelni kell az
elutasításról vagy arányos csökkentésrõl szóló határoza-
tot. Azok az igénylõk, akiknek a támogatását arányosan
csökkentették, csak a támogatási összeg különbözetére jo-
gosultak.

(5) Az MVH által (4) bekezdés szerint kiadott igazolá-
sok alapján a támogatás 2007. január 1-jétõl igényelhetõ
az illetékes adóhatóságtól.”

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 23/2006. (III. 23.) FVM rendelethez

,,16. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez

Ikt.sz.: ...................... A02–06

Vágóbaromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 129. §-ához

Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége

1. Az ügyfél adatai:

Ügyfél neve: ..................................................................................................................... Tel.: .................................

MVH Regisztrációs száma:

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Lakhely/székhely címe: ........................................... (helység) .................. út/utca/tér ............. hsz.

Levelezési címe: ...................................................... (helység) .................. út/utca/tér .............. hsz.

Felelõs vezetõ neve: ................................................................................................................ . Tel.: .........................

Felelõs ügyintézõ neve: ............................................................................................................ Tel.: .........................

2. A támogatást az állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségek alapján az alábbiak szerint kérem:

Támogatás mértéke
(Ft/kg)

Igényelt támogatás
(Ft)

Vágócsirke (növendék) 2,00

Pecsenyeliba (max. 9 hetes) 2,00

Növendék liba (min. 3 hónapos) 2,00

Fiatal liba (9 héttõl 9 hónapig vágásra) 2,00

Hízott liba (töméssel) 2,00

Növendék pulyka (max. 3 hónapos) 2,00

Növendék pulyka (min. 3 hónapos) 2,00

Pecsenyekacsa (max. 2 hónapos intenzív tartásban) 2,00

Hízott kacsa (töméssel) 2,00

Összesen

3. Nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.

3.3. Nyilatkozom, hogy a 129. §-ban rögzített és a 130. § (1) bekezdése szerinti támogatást ugyanazon fiatal, illetve
hízott liba, valamint hízott kacsa állományra nem igényelem.

3.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
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Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Sorszám Számlaszám BTO szám
Vizsgált, kezelt baromfi

(kg)
Igényelt támogatás

(Ft)

1.

2.

...

Összesen

Összesítõ kimutatás az értékesítésre vonatkozó bizonylatokról

Sorszám Számlaszám
Értékesített vágóbaromfi

(kg)
Értékesítés idõpontja

1. ..... ..... .....

2. ..... ..... .....

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

Összesen ..... ..... .....

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................................

..................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben elõírt feltételeket teljesítette.

Dátum: ...................................

................................................
kezelõ állatorvos

Igazolom, hogy a vágóbaromfit Baromfi Terméktanácsi tag vágóhídnak értékesítette.

Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Terméktanács tagja és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget tett.

Dátum: ...................................

...............................................
Baromfi Terméktanács”
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2. számú melléklet a 23/2006. (III. 23.) FVM rendelethez

,,18. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez

Ikt.sz.: ............................. A05–06

Vágósertés állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 132. §-ához

Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége

1. Az ügyfél adatai:

Ügyfél neve: ..................................................................................................................... Tel.: .................................

MVH Regisztrációs száma:

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Lakhely/székhely címe: ........................................... (helység) .................. út/utca/tér ............. hsz.

Levelezési címe: ...................................................... (helység) .................. út/utca/tér .............. hsz.

Felelõs vezetõ neve: ................................................................................................................ . Tel.: .........................

Felelõs ügyintézõ neve: ............................................................................................................ Tel.: .........................

2. A támogatást vágósertés állat-egészségügyi prevenciós díjak, illetve a gyógyszeres kezelések költségeinek részleges
visszatérítésére kérem.

Igényelt támogatás összege: ..................... Ft.

3. Nyilatkozatok

3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.

3.3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

3.5. Nyilatkozom, hogy a vágósertést az élelmiszerek elõállításainak és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai
feltételeirõl szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együttes rendelet elõírásainak megfelelõ létesítménynek,
illetve export céljára értékesítettem.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Sorszám Számlaszám
Vizsgált, kezelt vágósertés

(db)
Igényelt támogatás

(Ft)

1. ..... ..... .....

2. ..... ..... .....

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

Összesen ..... ..... .....
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Összesítõ kimutatás az értékesítésre vonatkozó bizonylatokról

Sorszám Számlaszám
Értékesített vágósertés

(db)
Értékesítés idõpontja

1. ..... ..... .....

2. ..... ..... .....

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

Összesen ..... ..... .....

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: .........................................

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

kérelmezõ (cégszerû) aláírása

Melléklet:

Az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla, illetve a gyógyszerköltségrõl kiállított számla másolata, vala-
mint a kifizetést igazoló bizonylat másolata.”

3. számú melléklet a 23/2006. (III. 23.) FVM rendelethez

,,26. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez

Ikt.sz.: ......................... N07–06

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a haszonállattartásra vonatkozó elõírások betartása mellett elõállított vágósertés 2006. évi termelési
támogatásának igényléséhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 150. §-ához

Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége

1. A kérelmezõ adatai:

Ügyfél neve: ..................................................................................................................... Tel.: .................................

MVH Regisztrációs száma:

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Lakhely/székhely címe: ........................................... (helység) .................. út/utca/tér ............. hsz.

Levelezési címe: ...................................................... (helység) .................. út/utca/tér .............. hsz.

Felelõs vezetõ neve: ................................................................................................................ . Tel.: .........................

Felelõs ügyintézõ neve: ............................................................................................................ Tel.: .........................
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2. A támogatást a vágósertés után:

– alapanyag-termelõként

– integrátorként

– kereskedõként

– szövetkezetként

– termelõi csoportként

kérem (tegyen X jelet a megfelelõ megnevezés mellé).

Vtsz. Megnevezés Támogatás mértéke
Leadott vágósertés

(db)
Igényelt támogatás

(Ft)

0103(92 19 00) Élõsertés (legalább 50 kg tömegû;
másféle)

1800 Ft/db

Dátum: ....................................

..........................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

3. Az alapanyag-termelõi nyilatkozatok

3.1.1. Nyilatkozom, hogy a leadott vágósertések hizlalás céljából legalább hatvan napig a tulajdonomban voltak, és
errõl a területileg illetékes falugazdász igazolásával rendelkezem.

3.1.2. Nyilatkozom, hogy az általam leadott vágósertéseket a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen
tartottam, és errõl az illetékes hatósági állatorvos igazolásával rendelkezem.

3.1.3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei,
továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet
(székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombizto-
sítási folyószámlaszámomat) felhasználják.

3.1.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................................

.................................................................
alapanyag-termelõ cégszerû aláírása

3.2. Az integrátor nyilatkozatai

3.2.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az általam integráltak részére legkésõbb a
folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.

3.2.2. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei,
továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet
(székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombizto-
sítási folyószámlaszámomat) felhasználják.

3.2.3. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
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3.2.4. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és 3.1.3. pont
szerinti nyilatkozatával.

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................................

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

integrátor cégszerû aláírása

3.3. A kereskedõ nyilatkozatai

3.3.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az alapanyag-termelõk részére legkésõbb a
folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.

3.3.2. Nyilatkozom, hogy vágósertés értékesítésbõl származóan alapanyag-termelõ felé tartozásom nincs.

3.3.3. Nyilatkozom, hogy legalább egy éve folytatok vágósertés értékesítési tevékenységet.

3.3.4. Nyilatkozom, hogy a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és 3.1.3. pont szerinti
nyilatkozatával rendelkezem.

3.3.5. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei,
továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet
(székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombizto-
sítási folyószámlaszámomat) felhasználják.

3.3.6. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................................

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

kereskedõ cégszerû aláírása

3.4. A termelõi csoport/szövetkezet nyilatkozatai

3.4.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást a termelõi csoport/szövetkezet tagjai részére
legkésõbb a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.

3.4.2. Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett vágósertések a termelõi csoport/szövetkezet tagjaitól származnak.

3.4.3. Nyilatkozom, hogy a szövetkezet tagjai a leadott vágósertéseket hizlalás céljából legalább 60 napig tartották.

3.4.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei,
továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), lakóhelyemet
(székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombizto-
sítási folyószámlaszámomat) felhasználják.

3.4.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
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3.4.6. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és 3.1.3. pont
szerinti nyilatkozatával.

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...................................

..........................................................................
termelõi csoport vezetõjének/szövetkezet

elnökének (cégszerû) aláírása

Melléklet:

1. A falugazdász igazolása a vágósertés hatvannapos tartásáról. [Ha az igénylõ integrátor, kereskedõ, termelõi cso-
port vagy szövetkezet, akkor a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelöltek erre vonatkozó nyilatkozata.]

2. A települési hatósági állatorvos igazolása az értékesített vágósertések 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet szerinti tar-
tásáról. [Ha az igénylõ integrátor, kereskedõ, termelõi csoport vagy szövetkezet, akkor a 150. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban megjelöltek erre vonatkozó nyilatkozata.]

3. A sertés értékesítésérõl szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata, saját vágás esetén a vágás végrehajtását
igazoló belsõ bizonylat másolata.

(Integrátor, kereskedõ, termelõi csoport, szövetkezet pályázó esetén)
Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben foglalt feltételeket teljesítette, e jogcímen támogatást igényelhet.

Dátum: .......................................................

..........................................................
Földmûvelésügyi Hivatal”
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A honvédelmi miniszter
9/2006. (III. 23.) HM

rendelete

a kedvezményes üdültetés
rendjérõl szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet

módosításáról

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állomá-
nyú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének g) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
85. § (3) bekezdésének b) pontjára, valamint a Munka Tör-
vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény 165. § (1) be-
kezdésére – a kedvezményes üdültetés rendjérõl szóló
35/2002. (V. 10.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a kö-
vetkezõk szerint módosítom:

1. §

Az R 3. § c), és q) pontjai helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

[3. § E rendelet alkalmazásában]
„c) Kedvezményes üdültetési forma: az igényjogosultak

és családtagjaik részére kedvezményes térítési díj ellené-
ben biztosított támogatott üdülési lehetõség.”

„q) KORK: a haderõnemi parancsnokságok és az MH
Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság
(a továbbiakban együtt: haderõnemi parancsnokságok)
szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetek, illetve a
HM Nemzetközi és Rendezvényszervezõ Hivatal (a továb-
biakban: HM NRH) szervezeti eleme, amely elõ- és
utószezonban biztosítja a kiképzési és kulturális célú ren-
dezvények logisztikai feltételeit, fõszezonban végzi a
regeneráló pihentetést, valamint az arra jogosultak család-
tagjainak pihentetését, továbbá a fennmaradó szabad



kapacitása terhére az igényjogosultak hétközi, hétvégi
pihentetését.”

2. §

Az R. 10/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10/A. § (1) A KORK-ban végrehajtásra kerülõ kikép-

zési célú rendezvényeket az illetékes haderõnemi parancs-
nokság, valamint a HM NRH tervezi és szervezi.

(2) A KORK-kal rendelkezõ haderõnemi parancsnoksá-
gok és HM NRH az általuk elõ- és utószezonban kiképzési
célra felhasználásra nem kerülõ férõhelykereteket a 10. §
(2) bekezdésben meghatározott idõpontig – más szervezet
részére történõ további elosztás céljából – a HM HPF ré-
szére küldik meg, azokkal a rendezvényigényekkel együtt,
amelyeket férõhely-kapacitás hiányában (saját
KORK-ban) nem tudnak megtartani.”

3. §

Az R. 14. § (2) és (3) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) A kedvezményes üdültetésben részt vevõ igényjo-
gosult gyermekek után három éves korig nem kell térítési
díjat fizetni. A 3–12 éves gyermekek esetében a térítési díj
az R. 3. számú mellékletben meghatározott felnõtt térítési
díj 60%-a. Az ICC (Nemzetközi CLIMS Kemping) térítési
díját a fogadó ország üdültetési szervezete állapítja meg. A
kiutaztatás (szállítás) költségét a HM ReCreativ Kht. vise-
li, magánszemélyenként legfeljebb a mindenkori minimál-
bér összegéig.

(3) Kedvezményes térítési díjjal teljes panziós (1 éjsza-
ka és reggeli, ebéd, vacsora) vagy félpanziós (1 éjszaka és
reggeli, vacsora) üdülés vehetõ igénybe. Felnõtt személy,
pótágyas elhelyezés esetén a kétfõs elhelyezés egy fõre ve-
tített árának 80%-át téríti.”

4. §

(1) Az R 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A 9. §-ban szabályozott pihenési forma igénybevé-
telére jogot adó térítésmentes kereteket a HM HPF bizto-
síthat.”

(2) Az R 15. § (9) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(9) Az illetékes haderõnemi parancsnokságok, illetve a
HM NRH a KORK szolgáltatásainak igénybevételérõl
minden hónap 10-éig írásos kimutatást készítenek a
HM ReCreativ Kht. részére.”

5. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép.

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti:

az R. 3. § p) pontja, 7. §-a, 13. § (10) bekezdése, a 15. §
(3) bekezdése, valamint 5. számú melléklete.

(2) Az R. 3. § a) pont 3. alpontjában lévõ „Magyar Hon-
védség (a továbbiakban: MH) Szociálpolitikai Alapít-
vány” kifejezés helyébe a „Magyar Honvédség (a továb-
biakban: MH) MH Szociálpolitikai Közalapítvány” kifeje-
zés, valamint a 3. § o) pontjában lévõ az „MH Szociálpoli-
tikai Alapítvány” kifejezés helyébe az „MH Szociálpoliti-
kai Közalapítvány” kifejezés lép.

(3) Az R. 15. § (4) bekezdésében szereplõ „HM Nemzet-
közi Rendezvényszervezõ Hivatal” kifejezés „HM NRH”
rövidítésre változik.

Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

1. számú melléklet
a 9/2006. (III. 23.) HM rendelethez

,,1. számú melléklet
a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

Keretgazda Üdültetési Szervezet

1. HM Személyzeti Fõosztály (HM, HM hivatalok,
Hadkiegészítõ Parancsnokságok)

2. MK Katonai Felderítõ Hivatal
3. MK Katonai Biztonsági Hivatal
4. HM Központi Pénzügyi és Számviteli Hivatal
5. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
6. MH Szárazföldi Parancsnokság
7. MH Légierõ Parancsnokság
8. MH Összhaderõnemi Logisztikai és Támogató

Parancsnokság
9. MH Budapesti Helyõrség Parancsnokság

10. Katonai Fõügyészség
11. HM Egészségügyi Parancsnokság
12. MH Híradó Parancsnokság
13. HM Közhasznú Társaságok”

2006/32. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2689



2. számú melléklet a 9/2006. (III. 23.) HM rendelethez

,,2. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

ADATLAP
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 Foglalási szám(4):               

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

Szervezet megnevezése   

Beutalás id pontja: .....................................-tól .................................-ig. 

Üdül hely, üdül  megnevezése: ..........................................................  

Szoba kategória: ........................ 
 Üdülés formája(2): kedvezményes belföldi, regeneráló, gyógy, kiképzés.  ....................................................... 

 alakulat bélyegz je, üdültetési felel s aláírása 

AZONOSÍTÓ ADATOK A KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTÓ MUNKAVÁLLALÓRÓL: 

 Név: ................................................................... R. fok.: .......................................... Szül. év, hó, nap: .......................................... 

 Anyja neve: .................................................................................................................................... 
 Munkahely: ...............................................................................……………………………….....                   Igényjog. alapja: ……………(3)

 Lakcím: ............. ir.szám: ................................................................................................................................................................... 

 Az üdülésben önmaga is részt vesz:        igen        nem(2)  Adóazonosító jel:  

 AZ ÜDÜLÉSBEN RÉSZTVEV K ADATAI: 

 Név: ....................................................... Szül. év: ..... hó: ................................................. nap: .....                 Igényjog. alapja: ……………..(3)

 Anyja neve:
 Adóazonosító jel: 

 Név: ....................................................... Szül. év: ..... hó: ................................................. nap: .....                  Igényjog. alapja: ….…………(3)

 Anyja neve:
Adóazonosító jel:  

 Név: ....................................................... Szül. év: ..... hó: ................................................. nap: .....                   Igényjog. alapja: ……………(3)

 Anyja neve:
Adóazonosító jel: 

 Név: ....................................................... Szül. év: ..... hó: ................................................. nap: .....                    Igényjog. alapja: ……………(3)

 Anyja neve:
Adóazonosító jel: 

Kiértesítési cím / Telefon: .................................................................................................................................................................(5)

 Az üdül ben történ  elhelyezésre irányuló külön kérés (betegség, mozgáskorlátozottság): 
 ........................................................................................................................................................................................................... 
 Az üdülés teljes id tartama alatt igénybe vett ellátás típusa(6):

teljes panzió: reggeli, ebéd, vacsora félpanzió: reggeli, vacsora 

 Kelt: ......................., 200..... ........................... hó ..... nap 
 .....................................................  

igényl  aláírása 
Kitöltési útmutató 

(1)
 Az ADATLAPOT a szervezeti egység üdültetési felel se géppel tölti ki, aki felel s az adatok valódiságáért. 

(2)
 A megfelel  szót alá kell húzni. 

(3)
 Szolgálati viszony, igényjogosultság alapja (a megfelel  számot kell beírni): 1. hivatásos katona, 2. szerz déses katona, 3. köztisztvisel ,

4. közalkalmazott, 5. nyugállományú katona, 6. nyugdíjas köztisztvisel , közalkalmazott, 7. családtag, 8. önkéntes tartalékos és egyéb önköltséges 
jogosult, 9. unoka, X. nem igényjogosult. 
(4)

 A pozíciószámot az üdül  írja be. 
(5)

 Azt a címet kell beírni, ahova az értesítést, beutaló és csekk megküldését kéri.
 (3)

(6)
 A választott ellátási formát alá kell húzni, a választott ellátás érvényes valamennyi résztvev  az üdülés teljes id tartamára.”  



3. számú melléklet a 9/2006. (III. 23.) HM rendelethez

,,3. számú melléklet a 35/2002. (V. 10.) HM rendelethez

Üdülõ Szoba kategória
Ft/fõ/nap

elõ-, utószezon fõszezon

Annavölgy
faház komfort nélkül 1200 Ft 1350 Ft
fürdõszobás szoba 1900 Ft 2700 Ft

Balatonkenese

I-es villa 3700 Ft 4300 Ft
II. III. A–B villa 3000 Ft 3900 Ft
I. szálló, folyóvizes szoba WC nélkül 1600 Ft 1800 Ft
I. szálló, fürdõszobás szoba WC nélkül 1700 Ft 2000 Ft
III. szálló apartman 3100 Ft 4000 Ft
IV. szálló, lakosztály 2500 Ft 3600 Ft
I-II-IV. szálló, IV-es villa, fürdõszobás szoba 2100 Ft 2900 Ft

Buják
fürdõszobás szoba 1900 Ft 2700 Ft
lakosztály 3100 Ft 3600 Ft

Erdõbénye

fürdõszobás szoba 1900 Ft 2700 Ft
folyóvizes szoba WC nélkül 1600 Ft 1800 Ft
lakosztály 3100 Ft 3600 Ft
villa 3100 Ft 4000 Ft

Göd
fürdõszobás szoba 1900 Ft 2700 Ft
lakosztály 3100 Ft 3600 Ft

Hajdúszoboszló
komfortos faház 1700 Ft 2000 Ft
fürdõszobás szoba 1700 Ft 2000 Ft
lakosztály 3100 Ft 3600 Ft

Kiskenese komfortos faház 1700 Ft 2000 Ft

Mátraháza
fürdõszobás szoba 1900 Ft 2700 Ft
lakosztály 3100 Ft 3600 Ft

KORK lakóegység (ház, szoba) 1400 Ft 1400 Ft

Üdülés formája Térítési díj

Gyermeküdülés (belföld és egyszerûsített csere) 22 100 Ft/fõ/14 nap (13 éj)
Ifjúsági szaktábor (nyelvi) 26 000 Ft/fõ/14 nap (13 éj)
Egyszerûsített csereüdülés (egyéni utazással) 2900 Ft/fõ/nap
Egyszerûsített csereüdülés (autóbusszal, programmal) 5000 Ft/fõ/nap
Egyszerûsített csereüdülés (légi szállítással) 8000 Ft/fõ/nap
Lemondási díj Az igénybevételt megelõzõ 14 napon belül a térítési díj 20%-a

Megjegyzés a térítési díjak alkalmazásához:

1. A térítési díjak az áfát tartalmazzák.
2. Az idegenforgalmi adót (regeneráló pihenésben résztevõknek is) a helyszínen kell téríteni, annak mértékét a táblá-

zat nem tartalmazza. A csereüdülési programok keretében kiutazó igényjogosultak idegenforgalmi adót (az osztrák–ma-
gyar reláció kivételével) a kiutaztató szervezetnek fizetik be.

3. A szolgáltató szervezet üdülõiben az ellátás a beutaló szerinti kezdõnapon ebéddel (félpanzió esetén vacsorával) in-
dul és a beutaló szerinti utolsó napon reggelivel fejezõdik be.

4. A kül- és belföldi gyermek- és ifjúsági táborok nevelõit és kísérõit a HM ReCreativ Kht. biztosítja.
5. A kedvezményes üdülésben a napi étkezés nyersanyag értéke a HM ReCreativ Kht. üdülõiben teljes panzió esetén

1000 Ft/fõ/nap + áfa, félpanzió esetén annak ebéd hányaddal csökkentett része, a KORK-ban a VI. számú élelmezési
norma pénzértéke.

6. Egy fõ igénybevevõ esetén a kedvezményes üdülés térítési díja a kedvezményes térítési díj 120%-a.
7. A kedvezményes térítési díj a teljes panzió (reggeli, ebéd vagy úticsomag és vacsora) költségeit tartalmazza. A me-

leg ebéd helyett úticsomag rendelhetõ az igénybevétel elõtti nap 09.00-ig.
8. A félpanziós ellátás választása esetén az 1 fõre és 1 napra esõ kedvezményes térítési díjat 300 Ft-tal kell mérsékelni.”
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Az igazságügy-miniszter
12/2006. (III. 23.) IM

rendelete
az Igazságügyi Hivatal tevékenységével

kapcsolatos egyes igazságügy-miniszteri rendeletek
módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. §-ának (1) bekez-
désében, a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991.
évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, a bírósági
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a
(2) bekezdésének g) pontjában, a köziratokról, a közlevél-
tárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995.
évi LXVI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében, a nemzet-
biztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény
78. §-ának (3) bekezdésében, a polgári védelemrõl szóló
1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében,
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
szóló 1997. évi LXVIII. törvény 13. §-ának (7) bekezdésé-
ben, 14/A. §-ának (4) bekezdésében, 135. §-a (1) bekezdé-
sének a) pontjában, a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének l) pontjában, a ka-
tasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elle-
ni védekezésrõl szóló 1999. évi LXXIV. törvény
53. §-ának c) pontjában, valamint a bûncselekmények ál-
dozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló
2005. évi CXXXV. törvény 46. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekelt
miniszterek, a legfõbb ügyész és a Magyar Országos
Levéltár egyetértésével – a következõket rendelem el:

Az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri
elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet

módosítása

1. §

Az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri
elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet (a továb-
biakban: ER.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Minisztérium
(ideértve az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bírákat
és ügyészeket is), az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Inté-
zetek (a továbbiakban: ISZKI), valamint az Igazságügyi
Hivatal alkalmazottaira (a továbbiakban együtt: igazság-
ügyi dolgozó), a büntetés-végrehajtási szervezet személyi
állományának tagjaira, valamint az Igazságügyi Miniszté-
rium tevékenységét segítõ személyekre terjed ki.”

2. §

Az ER. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Miniszteri Elismerõ Oklevélben a büntetés-végre-
hajtási szervezet személyi állományának tagja is részesül-
het.”

3. §

Az ER. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az igazságügyi szolgálati viszonyba az 1. §-ban
felsorolt szerveknél, a bíróságoknál, az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács Hivatalánál, az ügyészségi és a bünte-
tés-végrehajtási szerveknél, valamint az ügyvédként vagy
közjegyzõként eltöltött korábbi szolgálati és munkavi-
szony idejét is be kell számítani. A beszámításra az Igaz-
ságügyi Minisztériumba beosztott bíró esetében az igaz-
ságügy-miniszter, egyéb esetekben a kinevezõ vezetõ
jogosult. Az Igazságügyi Hivatal alkalmazottai esetében
be kell számítani a közszolgálati jogviszonyban eltöltött
idõt is.”

4. §

(1) Az ER. 7. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A Deák Ferenc díj és a Miniszteri Elismerõ Oklevél
adományozására helyettes államtitkár és fõosztályvezetõ
esetében a közigazgatási államtitkár, a minisztériumi dol-
gozók esetében a fõosztályvezetõ, az ISZKI alkalmazottai
esetében az ISZKI fõigazgatója, az Igazságügyi Hivatal al-
kalmazottai esetében az Igazságügyi Hivatal fõigazgatója
tesz javaslatot. A javaslatot minden év január 15. napjáig
kell elõterjeszteni. Az elõterjesztõ az Igazságügyi Minisz-
tériumba beosztott bíró esetében a javaslathoz beszerzi az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményét.

(2) A Miniszteri Elismerõ Oklevél adományozására a
büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának
tagja esetén a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka
tesz javaslatot.”

(2) Az ER. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az Emberi Jogokért Emlékplakett adományozására
a javaslatot minden év október 31-éig kell felterjeszteni. A
javaslattételre az igazságügyi dolgozók, illetve a bünte-
tés-végrehajtási szervezet személyi állományának tagja
esetén az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket
kell megfelelõen alkalmazni. Más személy esetén javasla-
tot a minisztérium politikai államtitkára, az emberi jogok
védelmével kapcsolatos szakmai feladatot ellátó szerveze-
ti egység felügyeletét gyakorló vezetõ, a minisztérium saj-
tófõnöke, az Igazságügyi Hivatal fõigazgatója, valamint
az emberi jogok védelmét alapszabályában vállaló társa-
dalmi szervezet legfõbb szerve tehet.”
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A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás
végrehajtásának szabályairól szóló

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

5. §

A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végre-
hajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rende-
let (a továbbiakban: Bvr.) 5/A. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„5/A. § (1) A büntetés-végrehajtási feladatok teljesíté-
sét az Igazságügyi Hivatal pártfogó felügyelõi feladatokat
ellátó szervezeti egységei is segítik és támogatják a jogsza-
bályok, valamint a bv. szervezettel kötött együttmûködési
megállapodás alapján.

(2) Együttmûködési megállapodást a parancsnok a me-
gyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal igazgatójával, az or-
szágos parancsnok az Igazságügyi Hivatal fõigazgatójával
köthet. A parancsnok, illetve az igazgató által kötött
együttmûködési megállapodásról az országos parancsno-
kot, illetve a fõigazgatót tájékoztatni kell.”

6. §

A Bvr. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha az elítélttel szemben más ügyben közérdekû
munka büntetés vagy pártfogó felügyelet intézkedés vég-
rehajtása van folyamatban, az intézet a befogadásról het-
venkét órán belül tájékoztatja az elítélt lakóhelye (tartóz-
kodási helye) szerint illetékes megyei (fõvárosi) igazság-
ügyi hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálatát (a továbbiak-
ban: pártfogó felügyelõi szolgálat).”

7. §

A Bvr. 236. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Az elõzetes letartóztatott befogadásáról az intézet öt
napon belül értesíti)

„d) az elõzetes letartóztatott lakóhelye (tartózkodási he-
lye) szerint illetékes pártfogó felügyelõi szolgálatot, ha az
elõzetes letartóztatottat más ügyben közérdekû munkára
ítélték vagy pártfogó felügyelet alatt áll;”

Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó
szervek polgári védelmi feladatairól szóló
27/1997. (X. 17.) IM rendelet módosítása

8. §

Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó
szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997.

(X. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Pvr.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Minisztériumra,
az igazságügy-miniszter felügyelete alá tartozó Igazság-
ügyi Hivatal központi és területi szervezeti egységeire
(a továbbiakban: Igazságügyi Hivatal), az Igazságügyi
Szakértõi és Kutató Intézetekre (a továbbiakban: ISZKI),
az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda Részvény-
társaságra és a területi igazgatóságokra (a továbbiakban:
OFFI Rt.), a büntetés-végrehajtási szervezetre (a továb-
biakban együtt: intézmények), valamint e szerveknél köz-
szolgálati, igazságügyi alkalmazotti, hivatásos szolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban
állókra (a továbbiakban együtt: munkavállalók), továbbá a
büntetés-végrehajtás õrizetében lévõ fogvatartottakra
(a továbbiakban: fogvatartottak) terjed ki.”

9. §

(1) A Pvr. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az Igazságügyi Minisztérium, az Igazságügyi Hi-
vatal, az ISZKI és az OFFI Rt. polgári védelmi feladatai-
nak irányítását az e feladattal megbízott fõcsoportfõnök
(a továbbiakban: fõcsoportfõnök) látja el.”

(2) A Pvr. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az Igazságügyi Minisztériumban a Büntetés-vég-
rehajtási Felügyeleti Fõosztály e feladattal megbízott dol-
gozója hangolja össze az egyes hivatali egységek polgári
védelmi szakfeladatait, továbbá a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága, az Igazságügyi Hivatal, az
ISZKI és az OFFI Rt. ezirányú feladatait.”

Az igazságügy-miniszter felügyelete alá tartozó
szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról

és feladatairól szóló 10/2000. (IV. 28.) IM rendelet
módosítása

10. §

Az igazságügy-miniszter felügyelete alá tartozó szervek
katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és felada-
tairól szóló 10/2000. (IV. 28.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: Ker.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Minisztériumra
(a továbbiakban: minisztérium), az igazságügy-miniszter
felügyelete alá tartozó Igazságügyi Hivatal központi és te-
rületi szervezeti egységeire (a továbbiakban: Igazságügyi
Hivatal), az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetekre
(a továbbiakban: ISZKI), az Országos Fordító és Fordítás-
hitelesítõ Iroda Részvénytársaságra (a továbbiakban:
OFFI Rt.) és a területi igazgatóságokra, a büntetés-végre-
hajtási szervezetre (a továbbiakban együtt: igazságügyi
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szervek), valamint e szerveknél közszolgálati, igazságügyi
alkalmazotti, hivatásos szolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyban, illetve munkaviszonyban állókra (a továbbiak-
ban együtt: munkavállalók), továbbá a büntetés-végrehaj-
tás õrizetében lévõ fogvatartottakra (a továbbiakban: fog-
vatartottak) terjed ki.”

11. §

A Ker. 4. § (2) bekezdése c) pontjának cc) alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[c) a Kormány ... elrendeli]
„cc) a helyzet függvényében az élet- és vagyonmentés

végrehajtását, a büntetés-végrehajtási szerv áttelepítését,
az ISZKI, az Igazságügyi Hivatal, valamint az OFFI Rt. és
a területi igazgatóságok mûködésének felfüggesztését,”

A büntetõügyekben hozott határozatok
végrehajtása során a bíróságokra

és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

12. §

A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása so-
rán a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet (a továbbiakban: Bhr.)
4. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(9) Ha perújítás, illetõleg felülvizsgálat folytán indult
eljárásban a bíróság az alapügyben hozott bármely rendel-
kezés végrehajtását felfüggeszti vagy félbeszakítja [Be.
399. § (1) bek., 421. §], errõl – határozatának megküldésé-
vel – haladéktalanul értesíti az illetékes büntetés-végrehaj-
tási csoportot, bírósági gazdasági hivatalt, bûnjelkezelõt,
vagyonelkobzás esetén a megyei (fõvárosi) bírósági vég-
rehajtó irodát, közérdekû munka, illetõleg pártfogó fel-
ügyelet esetén a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal
Pártfogó Felügyelõi Szolgálatát (a továbbiakban: pártfogó
felügyelõi szolgálat).”

A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl,
valamint ehhez kapcsolódóan egyes

igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról szóló
17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

13. §

A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, vala-
mint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügy-miniszteri
rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM ren-
delet (a továbbiakban: Pfr.) 1. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Hivatal pártfogó
felügyelõi feladatokat ellátó szervezeti egységeire terjed
ki.”

14. §

A Pfr. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Ha az ügyész vagy a bíróság, illetve a bünte-

tés-végrehajtási bíró (a továbbiakban a bíróság és a bünte-
tés-végrehajtási bíró együtt: bíróság) pártfogó felügyelõi
vélemény beszerzését rendeli el, annak elkészítésére a ter-
helt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes me-
gyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal Pártfogó Felügyelõi
Szolgálatát (a továbbiakban: megyei hivatal) rendeli ki,
s zt a megyei hivatal igazgatója által kijelölt pártfogó fel-
ügyelõ készíti el.”

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat egységes iratkezelésérõl szóló

18/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása*

15. §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat egységes iratkezelésérõl szóló 18/2003.
(VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Pir.) 1. §-ának
(1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya az Igazságügyi Hivatalra
(a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit a Hivatal az általa lefoly-
tatott eljárások során – a hatáskörébe tartozó ügyek sajá-
tosságaihoz igazodóan – külön jogszabály eltérõ rendelke-
zése hiányában alkalmazza.

(3) E rendeletnek az ügykezelési és az ügyviteli szabá-
lyait a jogi segítségnyújtással kapcsolatos ügyekben a
VIII. Fejezetben, az áldozatsegítõ feladatokkal kapcsola-
tos ügyekben a IX. Fejezetben megállapított eltérésekkel
kell alkalmazni. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban: Jstv.) szerinti jogi segít-
ségnyújtással, továbbá a bûncselekmények áldozatainak
segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi
CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) szerinti áldozat-
segítõ támogatásokkal kapcsolatos ügyek intézésének bel-
sõ iratkezelési szabályait, a kárpótlási és kárrendezési te-
vékenységgel kapcsolatos ügyviteli és iratkezelési sza-
bályzatot, a minõsített iratok kezelésének szabályait, vala-
mint a Hivatal Irattári Tervét a Hivatal fõigazgatója
(a továbbiakban: fõigazgató) – az Ltv. 10. §-ának (5) be-
kezdésében meghatározott kérdésekben a Magyar Orszá-
gos Levéltár egyetértésével – utasításban állapítja meg.”

* Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálat Országos
Hivatalának neve az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm.
rendelet alapján 2006. január 1-jén Igazságügyi Hivatalra változott.
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16. §

A Pir. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazása során a közfeladatot ellátó

szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának 1–35. pont-
jában meghatározott, valamint a következõ értelmezõ ren-
delkezések az irányadók:

1. alszám: a kezdõiratot követõen érkezett és keletke-
zett iratok folyamatosan emelkedõ arab számjeggyel törté-
nõ jelölése, a kezdõirat az 1-es sorszámot kapja;

2. átadókönyv: az irat és az ügyirat átadását, átvételét
igazoló, bekötött és lapszámozással ellátott könyv;

3. hivatkozási szám: más szervtõl érkezett iraton a
megküldõ szerv által alkalmazott azonosító szám;

4. igazgatói ügy: olyan ügy, amelyben a fõigazgató
(igazgató), illetõleg jogszabályban vagy utasításban meg-
határozott esetben más hivatali vezetõ a Hivatal igazgatá-
sára tartozó kérdésben, a pártfogó felügyelõi, jogi segít-
ségnyújtási, áldozatsegítési, illetve kárpótlási ügykörön
kívül jár el;

5. intézkedés: az ügy tartalmi (érdemi) és formai (alaki)
elintézésére adott utasítás;

6. irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép,
tervrajz és vázlat, amely valamely szerv mûködésével, ille-
tõleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen
anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bár-
mely eljárással keletkezett;

7. iratkezelés: az irat készítését (elõállítását), nyilván-
tartását, rendszerezését és a selejtezhetõség szempontjából
történõ válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerû
és biztonságos megõrzését, használatra bocsátását, selejte-
zését, illetve levéltárba adását együttesen magában foglaló
tevékenység;

8. irattár: megfelelõen kialakított és felszerelt, az irat-
tári anyag szakszerû és biztonságos õrzésére alkalmas he-
lyiség;

9. irattári anyag: a Hivatal mûködése során keletkezett
vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerûen az irattárába tar-
tozó iratok összessége;

10. irattári terv: az iratok rendszerezésének és a selej-
tezhetõség szempontjából történõ válogatásának alapjául
szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tár-
gyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a
Hivatal feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez
igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a ki-
selejtezhetõ irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú
megõrzésének idõtartamát, továbbá a nem selejtezhetõ ira-
tok levéltárba adásának határidejét;

11. kezdõirat: olyan irat, amelynek a Hivatalnál nincs
elõzménye, továbbá amely jogszabály értelmében érdem-
ben vagy ügyviteli szempontból befejezett ügyben új eljá-
rás lefolytatását vagy a már befejezett üggyel kapcsolatban

önálló intézkedést, valamely kérelem önálló elintézését
igényli;

12. kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiad-
mányozásra jogosult részérõl hiteles aláírással ellátott, le-
pecsételt irat, valamint az eredeti iratról készített olyan
másolat, amelyet az arra feljogosított személy „a kiad-
mány hiteléül” záradékkal, aláírásával és a Hivatal körbé-
lyegzõjének lenyomatával lát el, vagy elektronikus irat
esetében a külön jogszabályban meghatározott módon hi-
telesít;

13. láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet
(javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javítását, tu-
domásul vételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kéz-
jegy, illetve ezt helyettesítõ elektronikus mûvelet;

14. nyilvántartó könyv: az iratokról ügycsoportonkénti
bontásban, elektronikus úton vezetett nyilvántartás;

15. nyilvántartó lap: a pártfogolt ügyérõl és adatairól
(a közérdekû munka végzésérõl) elektronikus úton veze-
tett nyilvántartás vagy papír alapú nyomtatvány;

16. pártfogó felügyelõi könyv: a pártfogó felügyelõre
kiosztott ügyekrõl pártfogó felügyelõnként vezetett
könyv;

17. pártfogó felügyelõi ügy: jogszabály alapján a Hiva-
tal Pártfogó Felügyelõi Szolgálatához utalt ügy;

18. szervezeti és mûködési szabályzat: a Hivatal tevé-
kenységének alapdokumentuma, amely rögzíti a Hivatal,
azon belül a szervezeti egységek feladatait és a feladatok-
hoz rendelt hatásköröket;

19. utóirat: olyan irat, amely a Hivatalnál már megin-
dult ügyre vonatkozik, ha egyébként nem tekinthetõ kez-
dõiratnak;

20. ügycsoport: a Hivatal ügyeinek tárgyuk, valamint
az alkalmazandó szabályok azonossága, különbözõsége
vagy specialitása szerinti csoportosítása;

21. ügyelosztás: az ügyben intézkedni, eljárni jogosult
személy kijelölése;

22. ügyintézés: a Hivatal feladat- és hatáskörébe tarto-
zó ügyben a jogszabályok által meghatározott eljárás, en-
nek során a tartalmi (érdemi) és formai (alaki), illetve szó-
beli, írásbeli és elektronikus munkamozzanatok összes-
sége;

23. ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat,
amelyeket az ügyintézés valamennyi szakaszában együtt
kell kezelni;

24. ügykör: a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek meghatározott csoportja;

25. ügyszám: az ügy azonosítására szolgáló meg-
jelölés;

26. ügyvitel: a Hivatal eljárására vonatkozó jogszabá-
lyok, utasítások, szabályzatok által meghatározott, az ügy-
intézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatai-
nak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés
formai és technikai feltételeit, a feladatok teljesítését
célozza.”
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17. §

A Pir. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) A megyei (fõvárosi) igazságügyi hivataloktól
(a továbbiakban: megyei hivatal) külön helyen (épületben)
mûködõ pártfogó felügyelõk és más szervezeti egységek
mellett részirodák mûködhetnek.”

18. §

A Pir. 41. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal körbélyegzõje: középen a Magyar Köz-
társaság címere, körben felül az Igazságügyi Hivatal, alul a
székhelyének a megjelölése (Igazságügyi Hivatal – Buda-
pest). A Központi Igazságügyi Hivatal körbélyegzõje: kö-
zépen a Magyar Köztársaság címere, körben felül a Köz-
ponti Igazságügyi Hivatal, alul a székhelyének a megjelö-
lése (Központi Igazságügyi Hivatal – Budapest).

(2) A megyei hivatal körbélyegzõje: középen a Magyar
Köztársaság címere, körben felül a megyei hivatal, alul a
székhelyének a megjelölése (pl. Zala Megyei Igazságügyi
Hivatal – Zalaegerszeg).”

19. §

A Pir. 55. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az igazgatói ügyek ügycsoportjait a fõigazgató
utasításban állapítja meg.”

20. §

A Pir. 63. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvényben meghatározot-
tak szerint a Hivatalnál foglalkoztatott igazságügyi alkal-
mazottakról személyi nyilvántartást kell vezetni.”

21. §

A Pir. 65. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A selejtezési jeleket magában foglaló irattári tervet
fõigazgatói utasítás tartalmazza.”

22. §

(1) A Pir. 74/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74/D. § Ha a Jstv. a támogatás engedélyezése iránti ké-

relem legkésõbb 3 munkanapon belüli elintézését írja elõ,

az azt tartalmazó iratot az érkezést követõen – az eljáró
ügyintézõ kijelölése céljából – haladéktalanul be kell mu-
tatni az ügyelosztásra jogosult vezetõnek.”

(2) A Pir. 74/F. §-ának (1) bekezdése a következõ f)–h)
ponttal egészül ki:

(Befejezett a megyei hivatal által intézett ügy, ha)
„f) a Jstv. 60. §-a szerinti kérelem továbbítását jogerõ-

sen megtagadták,
g) a Jstv. 60. §-a szerinti kérelmet a megyei hivatal to-

vábbította a fogadó hatóság részére és a kérelem lefordítá-
sára nem rendeltek ki szakfordítót,

h) a Jstv. 60. §-a szerinti kérelem lefordítására kirendelt
szakfordító díját a fél visszatérítette.”

(3) A Pir. 74/F. §-ának (2) bekezdése a következõ mon-
dattal egészül ki:

„Befejezettként kell kezelni a megyei hivatal által a
Jstv. 60. §-a szerint intézett ügyet akkor is, ha a szakfordító
által lefordított kérelemnek a fogadó hatóság részére törté-
nõ továbbításának idõpontjától számított 6 hónapon belül
nem nyújtották be a megyei hivatalhoz a fogadó állam ille-
tékes hatóságának a költségmentességet elutasító jogerõs
határozatát.”

(4) A Pir. 74/F. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) Befejezett a Központi Igazságügyi Hivatal által in-
tézett ügy, ha

a) a jogi segítõi névjegyzékbe a bejegyzés megtörtént,
b) a jogi segítõi névjegyzékbe vétel iránti kérelmet el-

utasították,
c) a jogi segítõt a jogi segítõi névjegyzékbõl törölték,
d) a támogatás engedélyezése iránti ügyben hozott ha-

tározat elleni fellebbezést elbírálták,
e) a Jstv. 60. §-a szerinti kérelem továbbításának meg-

tagadásáról szóló határozat elleni fellebbezést elbírálták,
f) a méltányossági kérelmet elbírálták.”

(5) A Pir. 74/H. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül
ki, és a § eredeti szövege (2) bekezdésre változik:

„(1) A Jstv. 28. §-a szerinti ügyfélszolgálati tevékeny-
ség során az ügyfelek regisztrálása statisztikai adatgyûjtési
célú gyûjtõszámos iktatóprogram keretében történik.”

23. §

A Pir. a következõ új IX. Fejezettel egészül ki és a jelen-
legi IX. Fejezet számozása X. Fejezetre változik:

„IX. Fejezet

AZ ÜGYKEZELÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS ELTÉRÕ
SZABÁLYAI AZ ÁLDOZATSEGÍTÕ

TÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK
INTÉZÉSE SORÁN

Ügykezelés

74/I. § A megyei hivatal a hét minden munkanapján fél-
fogadást tart az ügyfelek részére.
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74/J. § (1) Az Ást. hatálya alá tartozó áldozatsegítõ tá-
mogatás (a továbbiakban: áldozatsegítõ támogatás) enge-
délyezése iránti kérelmet nyomtatvány kitöltésével kell
elõterjeszteni, ezért a szóbeli kérelemrõl, nyilatkozatról
jegyzõkönyvet nem kell készíteni, de az ügyfelet tájékoz-
tatni kell a nyomtatvány kitöltésének kötelezettségérõl, azt
át is kell adni részére, és kérelmére a kitöltéshez segítséget
kell nyújtani.

(2) Ha az iroda a beadvány személyesen történt benyújtá-
sakor hiányt észlel, azonnal felhívja az ügyfelet a hiány pót-
lására. Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget, de ra-
gaszkodik a beadvány benyújtásához, az (1) bekezdésnek
megfelelõ beadványt hiányosan is át kell tõle venni.

Ügyintézés

74/K. § Ha az Ást. az áldozatsegítõ támogatás engedé-
lyezése iránti kérelem haladéktalan elintézését írja elõ, az
azt tartalmazó iratot az érkezést követõen – az eljáró ügy-
intézõ kijelölése céljából – haladéktalanul be kell mutatni
az ügyelosztásra jogosult vezetõnek, és az ügyfelet tájé-
koztatni kell arról, hogy a kérelem elbírálása az adott na-
pon belül elõreláthatólag milyen idõpontra történik meg.

74/L. § Az ügy soron kívüli intézését a megyei hivatal
áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezeti egységének ve-
zetõje rendelheti el.

74/M. § (1) Befejezett a megyei hivatal által intézett
ügy, ha

a) az azonnali pénzügyi támogatást az áldozat részére a
megyei hivatal kifizette,

b) az érdekérvényesítés elõsegítése során az áldozat ál-
tal kért szolgáltatást – figyelemmel az áldozatsegítõ támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet 16. §-ára – megkapta,

c) a járadékjellegû kárenyhítés utolsó járadéktagját a
Központi Igazságügyi Hivatal átutalta,

d) az egyösszegû kárenyhítés összegét a Központi
Igazságügyi Hivatal átutalta,

e) a pénzben nyújtott áldozatsegítõ támogatás Ást.
alapján megállapított visszatérítési kötelezettsége esetén a
tartozás összegének behajtása érdekében lefolytatott eljá-
rás eredményérõl az adóhatóság a megyei hivatalt tájékoz-
tatta,

f) az ügyfél áldozatsegítõ támogatás engedélyezése
iránti kérelmét jogerõsen elutasították.

(2) Befejezett a Központi Igazságügyi Hivatal által inté-
zett ügy, ha az áldozatsegítõ támogatás engedélyezése
iránti ügyben hozott határozat elleni fellebbezést elbírál-
ták.

(3) Befejezettként kell kezelni az (1) és (2) bekezdés
szerinti ügyet akkor is, ha

a) az áldozatsegítõ támogatás iránti kérelmet (fellebbe-
zést) visszavonták,

b) az ügy áttételérõl rendelkeztek.
74/N. § Az áldozatsegítõ támogatás engedélyezése irán-

ti ügyben hozott határozat elleni fellebbezés felterjesztése

esetén a 48. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelõen al-
kalmazni.

74/O. § Az áldozatsegítõ támogatások nyilvántartására
szolgáló számítógépes rendszer üzemeltetésérõl a Köz-
ponti Igazságügyi Hivatal gondoskodik.”

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálatánál foglalkoztatottak

képesítési követelményeirõl, munkaköri elnevezéseirõl
és ügyviteli vizsgájáról szóló

19/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása*

24. §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményei-
rõl, munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról
szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Mr.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Hivatalnál
(a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott igazságügyi al-
kalmazottakra terjed ki.”

25. §

Az Mr. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A pártfogó felügyelõi szakreferens, a pártfogó fel-
ügyelõ, a pártfogó felügyelõi ügyintézõ, a pártfogó fel-
ügyelõi asszisztens, egyéb tisztviselõ és az írnok a rendelet
1. számú mellékletében megjelölt munkakörökben köteles
az igazságszolgáltatási ismeretekrõl is számot adó ügyvi-
teli vizsgát tenni.”

26. §

(1) Az Mr. 9. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A szóbeli vizsga tárgyai:
a) pártfogó felügyelõi ismeretek: a környezettanul-

mány és a pártfogó felügyelõi vélemény készítése, a párt-
fogó felügyelet végrehajtása, a közérdekû munka végre-
hajtásának szervezése és ellenõrzése, az utógondozás vég-
rehajtása,

b) a pártfogó felügyelõi szolgálat szervezeti felépítése,
feladatai,

c) jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetõjog, a
büntetõeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális
jog fõbb szabályai,

* Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálat Országos
Hivatalának neve az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm.
rendelet alapján 2006. január 1-jén Igazságügyi Hivatalra változott.
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d) a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi eljárás-
ra vonatkozó alapismeretek,

e) az áldozatsegítõ támogatásokra vonatkozó alapisme-
retek,

f) kriminológiai alapismeretek,
g) gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
h) szociális munka alapismeretek,
i) addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
j) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
k) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-

nyának fõbb szabályai,
l) ügyviteli és iratkezelési szabályok.
(4) A felsõfokú iskolai végzettségû igazságügyi alkal-

mazott a (3) bekezdés a)–l) pontjában meghatározott vizs-
gatárgyakból, ezen belül az iratkezelési ismeretek kereté-
ben a szükséges számítógépes ismeretekbõl is, a pártfogó
felügyelõi asszisztens a (3) bekezdés a)–e) pontjában, va-
lamint k) és l) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból,
az irodai ügykezelõ és irattáros munkakört betöltõ igaz-
ságügyi alkalmazott a kinevezõ által a (3) bekezdés a) és
b), valamint k) és l) pontjában felsoroltak közül munkakö-
re és meglévõ képzettsége jellegéhez igazodóan meghatá-
rozott egy vagy több témakörbõl köteles vizsgát tenni.”

27. §

Az Mr. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság a rende-
let 2. számú melléklete szerinti vizsgalapot állítja ki. A
vizsgázó felkészültségéhez igazodóan a vizsga „megfe-
lelt”, „közepes”, „jó”, „kitûnõ”, illetve „nem felelt meg”
eredménnyel minõsíthetõ.”

28. §

(1) Az Mr. 14/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A jogi segítségnyújtási szakreferens, a jogi segít-
ségnyújtási ügyintézõ és az írnok köteles a jogi segítség-
nyújtással kapcsolatos ismeretekrõl számot adó ügyviteli
vizsgát tenni. Az ügyviteli vizsga letétele alól felmentést
kap az, aki a külön jogszabály szerinti jogi szakvizsgát
vagy közigazgatási szakvizsgát letette.”

(2) Az Mr. 14/A. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A szóbeli vizsga tárgyai:
a) a jogi segítségnyújtás formái, igénybevételének fel-

tételei,
b) a jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem elbírálásá-

nak anyagi és eljárásjogi szabályai,

c) a támogatás igénybevételének/folyósításának, telje-
sítése igazolásának és visszatérítésének rendje,

d) a jogi segítségnyújtást végzõ szervezet,
e) jogi alapismeretek: a közigazgatási eljárási jog, a

polgári és büntetõeljárási jog, az igazságszolgáltatási szer-
vezet és mûködése, a szociális jog fõbb szabályai,

f) az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezet és fel-
adatai, az áldozatsegítõ támogatások szabályai,

g) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-
nyának fõbb szabályai,

h) ügyviteli és iratkezelési szabályok.”

(3) Az Mr. 14/A. §-a a következõ (8) bekezdéssel egé-
szül ki, és e § eredeti (8) bekezdésének számozása (9) be-
kezdésre változik:

„(8) A jogi segítségnyújtási szakreferens és a jogi segít-
ségnyújtási ügyintézõ a (7) bekezdés a)–h) pontjában
meghatározott vizsgatárgyakból, az irodai ügykezelõ és
irattáros munkakört betöltõ igazságügyi alkalmazott a ki-
nevezõ által a (7) bekezdés a), valamint c)–h) pontjában
felsoroltak közül munkaköre és meglévõ képzettsége jelle-
géhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörbõl
köteles vizsgát tenni.”

29. §

Az Mr. a következõ 14/B. és 14/C. §-sal egészül ki:
„14/B. § (1) E rendelet rendelkezéseit a Hivatal áldozat-

segítõ feladatokat ellátó szervezeti egységeiben foglalkoz-
tatott igazságügyi alkalmazottakra az e §-ban foglalt elté-
résekkel kell alkalmazni.

(2) Tisztviselõi álláshelyet felsõfokú iskolai végzettség-
gel rendelkezõ személy tölthet be. A munkáltatói jogkör
gyakorlója a tisztviselõnek e rendelet 5. számú mellékleté-
nek I. és II. pontja, egyéb igazságügyi alkalmazottnak a
III. pontja szerinti munkaköri elnevezés használatát enge-
délyezheti.

(3) Az áldozatsegítõ szakreferens, az áldozatsegítõ ügy-
intézõ, az irodai ügykezelõ és az irattáros munkakört be-
töltõ igazságügyi alkalmazott köteles az áldozatsegítéssel
kapcsolatos ismeretekrõl számot adó ügyviteli vizsgát ten-
ni. Az ügyviteli vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a
külön jogszabály szerinti jogi szakvizsgát vagy közigazga-
tási szakvizsgát letette.

(4) Az ügyviteli vizsga letételére kötelezett igazságügyi
alkalmazott szakmai oktatásban vesz részt, amelynek cél-
ja, hogy megismerje az áldozatsegítõ támogatások igény-
bevételére, az áldozatsegítés szervezetére és az igazság-
szolgáltatás mûködésére vonatkozó legalapvetõbb jogsza-
bályokat, elsajátítsa az ügyvitel, az iratkezelés szabályait,
továbbá a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges tud-
nivalókat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja.
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(5) Az ügyviteli vizsgára készülõk a szükséges ismere-
teket a Központi Igazságügyi Hivatalban szervezett tanfo-
lyam keretében sajátítják el.

(6) Az ügyviteli vizsgabizottságot a Központi Igazság-
ügyi Hivatalban kell megalakítani. A fõigazgató az ügyvi-
teli vizsgabizottság elnökét ötéves idõtartamra a Központi
Igazságügyi Hivatal áldozatsegítõ feladatokat ellátó tiszt-
viselõi, a vizsgabizottság tagjait a Hivatal áldozatsegítõ
feladatokat ellátó tisztviselõi közül nevezi ki, a vizsgabi-
zottsági tagsági feladatok ellátására pedig az Igazságügyi
Minisztérium illetékes köztisztviselõjét is felkéri. A vizs-
gabizottságot úgy kell megalakítani, hogy annak egy tagja
az Igazságügyi Minisztérium képviselõje legyen.

(7) A szóbeli vizsga tárgyai:
a) az áldozatsegítésre vonatkozó jogszabályi rendelke-

zések,
b) az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezet és fel-

adatai,
c) jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a közigazgatá-

si eljárási jog, a büntetõjog, a büntetõeljárási jog, a bünte-
tés-végrehajtási jog, a polgári jog, a polgári eljárási jog, az
egészségügyi jog, a társadalombiztosítási jog és a szociális
jog fõbb szabályai,

d) a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi eljárás-
ra vonatkozó alapismeretek,

e) bûnmegelõzési, kriminológiai és viktimológiai alap-
ismeretek,

f) a bûncselekmény után bekövetkezõ trauma és annak
kezelési módja,

g) a hajléktalan-ellátás alapismeretei,
h) a családsegítõ központok szerepe, feladatai,
i) gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
j) a magyar szociálpolitika rendszere, szociális munka

alapismeretek,
k) addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
l) az egészségügyi és a társadalombiztosítási ellátó-

rendszerre vonatkozó alapismeretek,
m) az önkormányzati ellátások és szolgáltatások,
n) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszo-

nyának fõbb szabályai,
o) ügyviteli és iratkezelési szabályok,
p) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek.
(8) Az irodai ügykezelõ és irattáros munkakört betöltõ

igazságügyi alkalmazott a kinevezõ által a (7) bekezdés-
ben felsoroltak közül munkaköre és meglévõ képzettsége
jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több téma-
körbõl köteles vizsgát tenni.

(9) Az eredményes vizsgáról a vizsgabizottság az e ren-
delet 6. számú melléklete szerinti vizsgalapot állítja ki.

14/C. § (1) E rendelet rendelkezéseit a Hivatal kárpótlá-
si feladatokat ellátó szervezeti egységeiben foglalkoztatott
igazságügyi alkalmazottakra az e §-ban foglalt eltérések-
kel kell alkalmazni.

(2) Tisztviselõi álláshelyet felsõfokú vagy középfokú
iskolai végzettséggel rendelkezõ személy tölthet be. A
munkáltatói jogkör gyakorlója a tisztviselõnek e rendelet
7. számú mellékletének I. és II. pontja, egyéb igazságügyi
alkalmazottnak a III. pontja szerinti munkaköri elnevezés
használatát engedélyezheti.

(3) A Hivatal kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti
egységeiben foglalkoztatott igazságügyi alkalmazott ügy-
viteli vizsgát nem tesz.”

30. §

(1) Az Mr. 1. számú melléklete I. pontjának 2. alpontjá-
ban a „gazdasági, pénzügyi vagy számviteli szakirányú
felsõfokú iskolai végzettség” szövegrész „jogi egyetemi
végzettség vagy gazdasági, pénzügyi vagy számviteli
szakirányú felsõfokú iskolai végzettség” szövegrészre
módosul.

(2) Az Mr. 1. számú melléklete II–IV. pontja helyébe je-
len rendelet 1. melléklete szerinti szöveg lép.

(3) Az Mr. 3. számú melléklete
a) I. pontjának 1. alpontjában a „Fõigazgató-helyettes”

szövegrész „Igazgató” szövegrészre módosul,
b) I. pontjának 2. alpontjában az „5 éves gyakorlat”

szövegrész „3 éves gyakorlat” szövegrészre módosul,
c) II. pontja helyébe jelen rendelet 2. melléklete szerinti

szöveg lép,
d) III. pontjának 1. alpontjában az „Irodai ügykezelõ”

szövegrész „Jogi segítségnyújtási irodai ügykezelõ” szö-
vegrészre módosul.

(4) Az Mr. kiegészül az e rendelet 3. melléklete szerinti
5–7. számú melléklettel.

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó

munkaköreirõl, valamint a vagyonnyilatkozat átadásáról,
kezelésérõl és az abban foglalt adatok védelmérõl szóló

20/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása*

31. §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkaköreirõl, valamint a vagyonnyilatkozat átadásáról,
kezelésérõl és az abban foglalt adatok védelmérõl szóló
20/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 1. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„1. § A rendelet hatálya az Igazságügyi Hivatalnál
(a továbbiakban: Hivatal) igazságügyi alkalmazotti jogvi-
szonyban állókra terjed ki a 2. § (1) bekezdésében megha-
tározott munkakörök betöltésekor.”

32. §

A Vr. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/A. és
22/B. §-ában, valamint 6. számú mellékletében meg-
határozott adattartalommal vagyonnyilatkozatot kötelesek
tenni

a) a Hivatal vezetõi (fõigazgató, fõigazgató-helyettes,
igazgató, fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes,
igazgatóhelyettes, osztályvezetõ, osztályvezetõ-helyettes,
csoportvezetõ, titkárságvezetõ, pártfogói szállás vezetõje,
pártfogói foglalkoztató vezetõje),

b) pártfogó felügyelõi szakreferensi, pártfogó felügye-
lõi, pártfogó felügyelõi ügyintézõi,

c) jogi segítségnyújtási szakreferensi, jogi segítség-
nyújtási ügyintézõi,

d) áldozatsegítõ szakreferensi, áldozatsegítõ ügy-
intézõi,

e) belsõ ellenõri
munkaköröket betöltõk, illetve akikkel e munkaköröket

kívánják betöltetni, továbbá
f) a közbeszerzési eljárásban közremûködõ, a költség-

vetési és egyéb pénzeszközök felhasználására, a gazdálko-
dás ellenõrzésére jogosult, továbbá a nemzetbiztonsági el-
lenõrzésre kötelezett igazságügyi alkalmazottak.”

Az Igazságügyi Minisztérium és az igazságügy-miniszter
irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos

és bizalmas munkaköreinek megállapításáról
és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló

36/2004. (XI. 24.) IM rendelet módosítása

33. §

(1) Az Igazságügyi Minisztérium és az igazságügy-mi-
niszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek
fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról és a
nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 36/2004.
(XI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Nbr.) mellékletének
„III. A pártfogó felügyelõi és jogi segítségnyújtói szerve-
zetben” része a következõk szerint változik:

„

A szerv vagy intézmény és a munkakör
megnevezése

A nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintje

III. Az Igazságügyi Hivatalban:

a) fõigazgató-helyettesek, a központi
hivatal igazgatói, a megyei
(fõvárosi) hivatal igazgatói

B

b) a belsõ ellenõrök B

c) a honvédelmi, polgári és katasztró-
favédelmi felkészítéssel, az ország-
mozgósítás feladatainak végzésével
megbízott személyek

B

d) a titkárságvezetõ A

e) a titkos ügykezelõk A

,,

(2) Az Nbr. mellékletének „V. Az Igazságügyi Szakér-
tõi Intézetek Hivatalánál” része a következõk szerint vál-
tozik:

„

A szerv vagy intézmény és a munkakör
megnevezése

A nemzetbiztonsági
ellenõrzés szintje

V. Az Igazságügyi Szakértõi és Kutató
Intézetekben:

a) a fõigazgató-helyettes B

b) a belsõ ellenõrök B

c) a honvédelmi, polgári és katasztró-
favédelmi felkészítéssel, az ország-
mozgósítás feladatainak végzésével
megbízott személyek

B

az intézeteknél:

az igazgatók A

,,

Záró rendelkezések

34. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép ha-
tályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a Bvr. 165. §-a,
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b) az igazságügyi szerveknél adományozható miniszte-
ri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módo-
sításáról szóló 2/1998. (I. 30.) IM rendelet 5. §-ának
(1) bekezdése,

c) az igazságügyi szerveknél adományozható miniszte-
ri elismerésekrõl szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet módo-
sításáról szóló 19/2002. (XII. 12.) IM rendelet 4. §-a,

d) a Pfr. 32. §-a, 37. §-a, 47. §-a és 49. §-a,
e) a Pir. 61. §-a és az azt megelõzõ alcím, a Pir. 1. szá-

mú melléklete és 2. számú melléklete,
f) a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végre-

hajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rende-
let módosításáról szóló 24/2003. (VII. 1.) IM rendelet
11. §-a,

g) az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó
szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997.
(X. 17.) IM rendelet módosításáról szóló 33/2003.
(IX. 11.) IM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése,

h) az igazságügy-miniszter felügyelete alá tartozó szer-
vek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és fel-
adatairól szóló 10/2000. (IV. 28.) IM rendelet módosításá-
ról szóló 35/2003. (IX. 11.) IM rendelet 2. §-a,

i) a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes
szabályairól szóló 10/2004. (III. 30.) IM rendelet
44. §-ának (2) bekezdése,

j) az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi
Szolgálat egységes iratkezelésérõl szóló 18/2003.
(VI. 24.) IM rendelet módosításáról szóló 12/2004.
(III. 30.) IM rendelet 2. §-a és 3. §-a,

k) az egyes munkaköri megnevezésekrõl szóló
32/2004. (IX. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának b) pontja, az R. melléklete I. részének B) pontja,
II. részének B) pontja és III. részének B) pontja,

l) az Nbr. Mellékletének IV. része, valamint
m) a pártfogó felügyelõi tevékenységgel kapcsolatos

egyes igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 10/2005. (VI. 16.) IM rendelet 2. §-a és 5. §-a.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Bvr. 170. §-a (3) bekezdésében a „pártfogó fel-

ügyelõi hivatal” szövegrész „pártfogó felügyelõi szolgá-
lat”-ra, 179. §-ának (1) bekezdésében, 202. §-ának (3) be-
kezdésében és 220. §-ának (1) és (2) bekezdésében a „párt-
fogó felügyelõi hivatalt” szövegrész „pártfogó felügyelõi
szolgálatot” szövegrészre, 209. §-ának (1) bekezdésében a
„pártfogó felügyelõi hivataltól” szövegrész „pártfogó fel-
ügyelõi szolgálattól” szövegrészre;

b) a Bhr. 9. §-a (2) bekezdésének f) pontjában,
63. §-ának (3) bekezdésében, 69. §-a (4) bekezdésének
elsõ tagmondatában és 115. §-ának (4) bekezdésében a
„pártfogó felügyelõi hivatal” szövegrész „pártfogó fel-
ügyelõi szolgálat”-ra, 7. §-a (2) bekezdésének a) pontjá-
ban, 19. §-ának (3) bekezdésében, 48. §-ában, 63. §-ának

(2) bekezdésében, 69. §-a (4) bekezdésének második tag-
mondatában, 71. §-ának (5) bekezdésében, 115. §-ának (3)
és (7) bekezdésében, 122. §-ának (1) bekezdésében,
125. §-ában, 126. §-ának (4) bekezdésében és 132. §-ának
(4) bekezdésében a „pártfogó felügyelõi hivatalnak” szö-
vegrész a „pártfogó felügyelõi szolgálatnak” szövegrész-
re, 68. §-ának (1) bekezdésében, 131. §-ának (2) bekezdé-
sében, 132. §-ának (2) bekezdésében és 156. §-ának (3) be-
kezdésében a „pártfogó felügyelõi hivatalt” szövegrész a
„pártfogó felügyelõi szolgálatot” szövegrészre, a Bhr.
mellékletének „314/b. Felhívás a közérdekû munka meg-
kezdésére.” címû nyomtatványában a „Megyei Pártfogó
Felügyelõi Hivatal” szövegrész a „Megyei Igazságügyi
Hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgálata” szövegrészre, a
„Megyei Pártfogó Felügyelõi Hivatallal” szövegrész a
„Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelõi Szolgá-
latával” szövegrészre;

c) a Pfr. 41. §-ának (3) bekezdésében „a Hivatal” szö-
vegrész „a Központi Igazságügyi Hivatal” szövegrészre,
41. §-ának (4) bekezdésében „A Hivatal” szövegrész „Az
Igazságügyi Hivatal” szövegrészre;

d) a Pir. 23. §-ának (3) bekezdésében és 41. §-ának
(5) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész „megyei hiva-
tal”-ra, 31. §-a (1) bekezdésének c) pontjában,
74/B. §-ának (3) bekezdésében, 74/E. §-ában és
74/H. §-ában „az Országos Hivatal” szövegrész „a Köz-
ponti Igazságügyi Hivatal” szövegrészre, 48. §-ának
(1) bekezdésében „az Országos Hivatalhoz” szövegrész „a
Központi Igazságügyi Hivatalhoz” szövegrészre,
64. §-ában a „Hivatalhoz” szövegrész „Központi Igazság-
ügyi Hivatalhoz” szövegrészre, 74/B. §-a (3) bekezdésé-
ben „az Országos Hivatalt” szövegrész „a Központi Igaz-
ságügyi Hivatalt” szövegrészre, 74/F. §-a (1) bekezdésé-
nek a) és d) pontjában „az Igazságügyi Minisztérium” szö-
vegrész „a Központi Igazságügyi Hivatal” szövegrészre;

e) az Mr. 3. §-ának (2) bekezdésében és 14/A. §-ának
(2) bekezdésében a „felsõfokú végzettséggel” szövegrész
„felsõfokú iskolai végzettséggel” szövegrészre, 7. §-ának
(3) bekezdésében, valamint 8. §-ának (1) és (2) bekezdésé-
ben „az Országos Hivatalban” szövegrész „a Központi
Igazságügyi Hivatalban” szövegrészre, 9. §-ának (1) be-
kezdésében a „felsõfokú végzettségû” szövegrész „felsõ-
fokú iskolai végzettségû” szövegrészre, 14/A. §-ának (5)
és (6) bekezdésében „a Hivatal központi szervezeti egysé-
gében” szövegrész „a Központi Igazságügyi Hivatalban”
szövegrészre;

f) a Vr. 2. §-ának (5) bekezdésében „az Országos Hiva-
tal” szövegrész „a Központi Igazságügyi Hivatal” szöveg-
részre
módosul.

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter
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1. melléklet a 12/2006. (III. 23.) IM rendelethez

[a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 1. mellékletének II–IV. pontja]

„II. Felsõfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek

1. Belsõ ellenõr szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és mérlegképes könyvelõi, pénzügyi és számviteli
szakellenõri vagy okleveles pénzügyi-revizori képesítés,
okleveles könyvvizsgáló képesítés

2. Kontrolling elemzõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

3. Gazdasági szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

4. Jogi és igazgatási szakügyintézõ jogi egyetemi végzettség, vagy államigazgatási fõiskolai
végzettség vagy felsõoktatási intézmény államigazgatási karán
szerzett igazgatás-szervezõi végzettség, ügyviteli vizsga

5. Informatikus szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

6. Munkaügyi és személyügyi szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

7. Oktatási szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett
szakképesítés, ügyviteli vizsga

8. Pártfogó felügyelõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett
szakképesítés, ügyviteli vizsga

9. Pártfogó felügyelõi asszisztens szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett
szakképesítés, ügyviteli vizsga

10. Pártfogó felügyelõi szakreferens
(a Központi Igazságügyi Hivatalban)
Pártfogó felügyelõi ügyintézõ
[a megyei (fõvárosi) hivatalokban]

szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett
szakképesítés, ügyviteli vizsga

11. Pénzügyi szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

12. Rendszergazda szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

13. Rendszerprogramozó szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

14. Statisztikai elemzõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és szakirányú továbbképzési szakon szerzett
szakképesítés, ügyviteli vizsga

15. Számviteli szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

16. Társadalombiztosítási szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség

17. Beszerzési szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és felsõfokú (emelt szintû) szakirányú végzettség

18. Illetmény-számfejtési szakügyintézõ szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai
végzettség és felsõfokú (emelt szintû) szakképzettség
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III. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek

1. Anyagbeszerzõ szakirányú középfokú iskolai végzettség és gépjármûvezetõi
engedély

2. Anyagnyilvántartó szakirányú középfokú iskolai végzettség és középfokú anyag- és
raktárgazdálkodási képesítés

3. Illetmény-számfejtési ügyintézõ szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai
végzettség és szakirányú középfokú vagy felsõfokú
társadalombiztosítási szakvizsga

4. Hálózati és hardver munkatárs szakirányú középfokú iskolai végzettség

5. Irodai ügykezelõ (a munkakör jellegére
utaló jelzõvel is használható, pl. titkársági,
gazdasági, pártfogó felügyelõi irodai
ügykezelõ)

középfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga

6. Irattáros középfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképesítés,
ügyviteli vizsga

7. Pártfogó felügyelõi asszisztens középfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga

8. Pénztáros szakirányú középfokú iskolai végzettség

9. Pénzügyi ügyintézõ szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai
végzettség és szakirányú középfokú szakképesítés

10. Statisztikai adatfeldolgozó középfokú iskolai végzettség és középfokú statisztikai képesítés

11. Számviteli ügyintézõ szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy középfokú iskolai
végzettség és szakirányú középfokú szakképesítés

12. Raktáros középfokú iskolai végzettség és középfokú szakirányú képzettség

13. Mûködésszervezõ-gépkocsivezetõ középfokú iskolai végzettség és pályaalkalmassági vizsgálat II.

IV. Alapfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek

1. Gépkocsivezetõ alapfokú iskolai végzettség, hivatásos gépjármûvezetõi engedély,
pályaalkalmassági vizsgálat II.

2. Segédmunkás alapfokú iskolai végzettség

3. Karbantartó alapfokú iskolai végzettség és szakmunkás bizonyítvány”

2. melléklet a 12/2006. (III. 23.) IM rendelethez

[a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 3. mellékletének II. pontja]

„II. Felsõfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek a jogi segítségnyújtó feladatokat ellátó szervezeti egységekben

Jogi segítségnyújtási szakreferens
(a Központi Igazságügyi Hivatalban)
Jogi segítségnyújtási ügyintézõ
[a megyei (fõvárosi) hivatalokban]

jogi egyetemi végzettség, vagy államigazgatási fõiskolai
végzettség vagy felsõfokú igazságügyi ügyintézõi
végzettség”
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3. melléklet a 12/2006. (III. 23.) IM rendelethez

,,5. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez

I. Vezetõi megbízás esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezeti egységekben

1. Igazgató jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga

2. Osztályvezetõ jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga, vagy jogi egyetemi
végzettség és közigazgatási szervnél vagy igazságszolgáltatási
szervnél jogi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött 3 éves
gyakorlat

3. Csoportvezetõ jogi egyetemi végzettség, ügyviteli vizsga

II. Felsõfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezeti egységekben

Áldozatsegítõ szakreferens (a Központi Igazságügyi
Hivatalban)
Áldozatsegítõ ügyintézõ [a megyei (fõvárosi)
hivatalokban]

jogi egyetemi végzettség, vagy pártfogó felügyelõi
munkakör betöltéséhez az Iasz. 13. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott végzettség és jogi
egyetemi végzettség, ha a jogi egyetemi végzettség
megszerzésének idõpontja késõbbi, ügyviteli vizsga

III. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezeti egységekben

1. Áldozatsegítõ irodai ügykezelõ középfokú iskolai végzettség, ügyviteli vizsga

2. Irattáros középfokú iskolai végzettség és szakirányú szakképesítés,
ügyviteli vizsga

6. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez

Áldozatsegítõ Vizsgabizottság

Szám: ...................

VIZSGALAP

Az Áldozatsegítõ Vizsgabizottság tanúsítja, hogy ................................................, aki ........ év .............. hó ..... nap-
ján született, az áldozatsegítési ügyviteli vizsgát ............................... eredménnyel letette.

....................................., ....... év ............... hó .... napján.

P. H.

..............................................
a vizsgabizottság elnöke

.............................................. ..............................................
a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja
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7. számú melléklet a 19/2003. (VI. 24.) IM rendelethez

I. Vezetõi megbízás esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek a kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egységekben

1. Fõigazgató-helyettes jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga

2. Fõosztályvezetõ jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga, vagy jogi egyetemi
végzettség és közigazgatási szervnél vagy igazságszolgáltatási
szervnél jogi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött 3 éves
gyakorlat

3. Osztályvezetõ jogi egyetemi végzettség és jogi szakvizsga, vagy jogi egyetemi
végzettség és közigazgatási szervnél vagy igazságszolgáltatási
szervnél jogi végzettséghez kötött munkakörben eltöltött 3 éves
gyakorlat, dokumentációs osztályvezetõ esetén szakirányú
felsõfokú végzettség

4. Csoportvezetõ szakirányú felsõfokú végzettség

II. Felsõfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek a kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egységekben

1. Kárpótlási szakügyintézõ szakirányú felsõfokú végzettség

2. Árverési szakügyintézõ szakirányú felsõfokú végzettség

3. Nemzeti gondozási szakügyintézõ szakirányú felsõfokú végzettség

III. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések
és képesítési feltételek a kárpótlási feladatokat ellátó szervezeti egységekben

1. Kárpótlási döntés-elõkészítõ ügyintézõ középfokú iskolai végzettség

2. Árverési ügyintézõ középfokú iskolai végzettség

3. Nyugdíj-elõkészítési ügyintézõ középfokú iskolai végzettség

4. Dokumentációs ügyintézõ középfokú iskolai végzettség

5. Irodai ügykezelõ középfokú iskolai végzettség”
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Az oktatási miniszter
8/2006. (III. 23.) OM

rendelete

a szakképzés megkezdésének és folytatásának
feltételeirõl, valamint a térségi integrált szakképzõ

központ tanácsadó testületérõl

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 4. §-a (2) bekezdésének e) pontjában
foglalt felhatalmazás, valamint 2. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak figyelembevétele alapján – a szakképzés egészére
kiterjedõen a szakképesítésért felelõs miniszterrel egyetér-
tésben – az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Szt. 2. §-ában meghatá-
rozott iskolai rendszerû és iskolarendszeren kívüli szak-
képzést folytató jogi személyekre, költségvetési szervként
vagy jogi személy részeként létrehozott és a térségi integ-
rált szakképzõ központ (a továbbiakban: TISZK) keretében
mûködõ központi képzõhelyre (a továbbiakban: központi
képzõhely), jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaságokra, illetve az egyéni vállalkozókra (a továbbiak-
ban együtt: szakképzést folytató intézmény).

(2) Iskolai rendszerû szakképzés a tanulói, illetve hallga-
tói jogviszony alapján folytatott szakképzés. E jogviszo-
nyok hiányában az iskolarendszeren kívüli szakképzésre
vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.



A SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

2. §

(1) Szakképzés megkezdésére és folytatására iskolai
rendszerû szakképzés esetén a pedagógiai program része-
ként kidolgozott szakmai programmal, felsõfokú szakképzés
esetén a felsõoktatási intézmény képzési programjának ré-
szét képezõ szakképzési programmal, iskolarendszeren kí-
vüli szakképzés esetén képzési programmal (a továbbiakban
együtt: szakmai képzési program) rendelkezõ, nyilvántartás-
ba vett szakképzést folytató intézmény jogosult.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intéz-
mény képzési programjának biztosítania kell a szakképesíté-
sért felelõs miniszter által meghatározott szakmai és vizsga-
követelmény teljesülését, amennyiben a képzés az Országos
Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplõ szak-
képesítés megszerzésére való felkészítésre irányul.

(3) A szakképzést folytató intézménynek a szakmai
képzési programjában meghatározott ütemezés szerint biz-
tosítania kell a szakmai képzési program megvalósításá-
hoz szükséges feltételeket.

(4) Az OKJ-ben szereplõ szakképesítés megszerzésére
irányuló szakmai elméleti és gyakorlati képzéshez szüksé-
ges eszköz- és felszerelési jegyzéket (a továbbiakban: fel-
szerelési jegyzék) a szakképesítésért felelõs miniszter által
rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény tartal-
mazza. A felszerelési jegyzéket legalább a szakmai és
vizsgakövetelmény módosításakor felül kell vizsgálni.

3. §

(1) A szakképzést folytató intézmény köteles – a szak-
mai képzési programon alapuló – tájékoztatást nyújtani az
érdeklõdõk számára a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.), a felsõoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.),
továbbá a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény elõ-
írásai szerint, a szakmai képzés nyilvános meghirdetése-
kor, illetve a képzés során folyamatosan.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató in-
tézmény a képzési program alapján köti meg a képzésben
részt vevõkkel a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. tör-
vényben elõírt felnõttképzési szerzõdést. A képzési prog-
ram megvalósításához kapcsolódó egyéb (alvállalkozói,
megbízási, bérleti stb.) szerzõdéseknek is a képzési prog-
ramon kell alapulniuk.

4. §

(1) Az iskolai rendszerû szakképzésben oktatóként csak
olyan személy vehet részt, aki a Kt.-ben, felsõoktatási in-
tézményben folyó felsõfokú szakképzés tekintetében az

Ftv.-ben, valamint az Szt.-ben elõírt iskolai végzettséggel,
szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktató-
ként csak olyan személy foglalkoztatható, aki az akkredi-
tációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályai-
ról szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mel-
lékletében meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai
képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.

AZ ISKOLAI RENDSZERÛ SZAKKÉPZÉSRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A szakképzés megszervezése

5. §

Gyakorlati képzést szervezõ:
a) a szakközépiskola és a szakiskola (a továbbiakban:

szakképzõ iskola);
b) a központi képzõhely;
c) a regionális képzõ központ, amennyiben az Szt.

53. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján részt vesz az is-
kolai rendszerû gyakorlati képzésben;

d) az Szt. 15. §-ának (3) bekezdése alapján a jogi sze-
mély, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gaz-
dasági társaság, az egyéni vállalkozó;

e) a felsõoktatási intézmény az általa folytatott felsõfo-
kú szakképzés tekintetében.

6. §

Az OKJ-ben meghatározott szakképesítésre történõ fel-
készítés akkor szervezhetõ, ha a szakmai tantárgy, tan-
anyagegység (modul) központi programjában (tantervé-
ben) foglaltak végrehajtása biztosított, illetõleg a képzés
során fejlesztéssel biztosítható.

7. §

Ha a tanuló képzésére gazdálkodó szervezettel a gya-
korlati képzés céljából kötött tanulószerzõdés alapján ke-
rül sor, a tanuló elméleti képzésének megszervezésérõl a
szakképesítésnek megfelelõ szakképzõ iskolában – e ren-
delet 10. és 11. §-aiban foglaltakra is figyelemmel – gon-
doskodni kell.

A szakmai elméleti képzés

8. §

A szakmai elméleti képzéshez szükséges pedagógusok-
ról, a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalma-
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zottakról a szakképzõ iskola gondoskodik a Kt.-ben elõír-
tak figyelembevételével.

9. §

A szakképzõ iskolában meg kell határozni a felszerelési
jegyzékbõl a szakmai elméleti tantárgyakhoz, tananyag-
egységekhez (modulhoz), a szakmai-pedagógiai feladatok
megfelelõ feldolgozásához szükséges eszközöket, és eze-
ket a képzés során – a 2. § (3) bekezdésére is tekintettel –
biztosítani kell.

10. §

(1) A szakmai elméleti képzés – a közösségi jog hatálya
alá tartozó szakképzés kivételével – beszámoltató rendsze-
rû formában is megszervezhetõ, ha azt a szakképesítésen-
kénti kis létszám (tanévenként legfeljebb 10 fõ) indokolja.
A beszámoltató rendszerû képzés megszervezését a szak-
képesítésért felelõs miniszter engedélyezi.

(2) A beszámoltató rendszerû képzés esetén a szakkép-
zõ iskola igazgatója a tanulót a szakmai elméleti tan-
tárgyak foglalkozásain való rendszeres részvétel alól fel-
menti.

(3) A felmentett tanuló beszámoltató rendszerû szakmai
elméleti képzésben – konzultációs csoportba beosztva –
vesz részt. A konzultációs csoport vezetését a csoportot ta-
nító – e feladat ellátásával megbízott – tanár látja el. Fel-
adatai és jogai az osztályfõnökével azonosak.

11. §

(1) A 10. § (2) bekezdése szerint felmentett tanuló ha-
vonként – három munkanap kivételével – folyamatos gya-
korlati képzésben vesz részt.

(2) A beszámoltató rendszerû képzésben részt vevõ ta-
nuló a szakmai elméleti tantárgyak adott képzési szakaszra
esõ tananyagából köteles félévkor és tanév végén beszá-
moló vizsgát tenni.

(3) A beszámoltató rendszerû képzést végzõ szakképzõ
iskola a beszámoló vizsgára való felkészülésre a kijelölt
szakmai elméleti tantárgyak anyagából – az (1) bekezdés-
ben meghatározott három munkanap terhére – havonta
legfeljebb kétnapos konzultációt szervezhet.

(4) A tanuló a tanév végén nem tehet beszámoló vizsgát,
ha a konzultációk ötven százalékán nem vett részt. Ezt úgy
kell tekinteni, hogy a tanuló az évfolyamra meghatározott
tantárgyi követelményeket nem teljesítette.

A gyakorlati képzés

12. §

A gyakorlati képzés követelményeire való felkészítés
feltételeirõl, a gyakorlati képzési helyek létesítésérõl az
Szt.-ben és a Kt.-ben foglalt elõírásoknak megfelelõen a
gyakorlati képzést szervezõ gondoskodik.

13. §

(1) A szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott
szakmai alapképzést tanmûhelyben, tangazdaságban, tan-
boltban, tanpostán, tankórteremben, tankertben, tanudvar-
ban, tankonyhában, laboratóriumban, tanirodában, de-
monstrációs teremben, gyakorló- és szaktanteremben
(a továbbiakban együtt: tanmûhely), valamint központi
képzõhelyen is meg lehet szervezni.

(2) A szakmai alapképzésre épülõ gyakorlati képzést
– munkahelyi körülmények között – csoportos képzési
vagy egyedi munkahelyen, illetõleg megfelelõ feltételek-
kel rendelkezõ tanmûhelyben lehet megszervezni.

(3) A szakmai alapképzésre épülõ gyakorlati képzés egy
része a központi képzõhelyen is megszervezhetõ.

(4) Tanmûhely hiányában a szakmai alapképzés és az
erre épülõ gyakorlati képzés megszervezhetõ munkahelyi
körülmények között, feltéve, hogy a felkészítés feltételei
biztosíthatóak.

14. §

(1) A tanmûhely a képzési feladata és felszereltsége sze-
rint lehet

a) a szakmai elõkészítõ és szakmai alapképzést végzõ
alapképzõ tanmûhely,

b) a szakmai alapképzést és az erre épülõ gyakorlati
képzést ellátó tanmûhely, valamint

c) a szakmai alapképzésre épülõ gyakorlati képzést el-
látó tanmûhely.

(2) A tanmûhely létesítése szerint lehet
a) iskolai tanmûhely,
b) gazdálkodó szervezet által mûködtetett üzemi tan-

mûhely,
c) több gazdálkodó szervezet által közösen mûködtetett

üzemközi tanmûhely (a továbbiakban: üzemközi tanmû-
hely), valamint

d) regionális képzõ központ által mûködtetett tanmûhely.

15. §

(1) A felszerelési jegyzékbõl meg kell határozni a tan-
mûhelyben folyó gyakorlati képzéshez szükséges eszkö-
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zöket, melyek nélkül a gyakorlati képzés követelményei
nem teljesíthetõek.

(2) A tanmûhelyben folyó gyakorlati képzésben hasz-
nált eszközt (berendezést, gépet, mûszert stb.) üzemképes,
a munkavédelmi követelményeknek is megfelelõ álla-
potban kell tartani, és karbantartásáról, felújításáról, illetõ-
leg cseréjérõl az eszközt gyártó (forgalmazó) által meg-
határozott rendben a gyakorlati képzést szervezõ gondos-
kodik.

16. §

(1) A tanmûhelyben a tantervi feladatoknak és követel-
ményeknek megfelelõ munkaprogramot kell készíteni.

(2) Az iskolai tanmûhely mûködésének személyi felté-
teleirõl a Kt.-ben elõírtak figyelembevételével a fenntartó
gondoskodik.

(3) Az üzemi tanmûhely mûködésének személyi feltéte-
lei körében

a) a tanmûhelyvezetõrõl, aki ezt a tevékenységet más
munkaköre mellett is elláthatja,

b) a gyakorlati oktatóról, továbbá
c) a termelõ-szolgáltató tevékenység elõkészítéséhez

szükséges mûszaki, fizikai dolgozóról

a gazdálkodó szervezet gondoskodik.

(4) A (3) bekezdés c) pontjában érintett feladat a gazdál-
kodó szervezet technológiai, munkaszervezési rendjében
is elvégezhetõ.

(5) Az üzemközi tanmûhely mûködéséhez a (3) bekez-
désben foglaltak szerint szükséges személyi feltételekrõl a
tanmûhely létesítésében és az üzemeltetésében érintett
gazdálkodó szervezetek közösen gondoskodnak.

(6) A regionális képzõ központ iskolai rendszerû gya-
korlati képzést ellátó tanmûhelyének személyi feltételeirõl
a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a regio-
nális képzõ központ gondoskodik.

17. §

Az iskolai, valamint az üzemi, az üzemközi és a képzõ
központ által mûködtetett tanmûhelyben a tanulócsoport
létszámát a Kt.-ben meghatározott normatívák szerint kell
kialakítani.

18. §

(1) Központi képzõhelyen akkor folyhat gyakorlati kép-
zés, ha az Szt. 2. § (5) bekezdésében meghatározottak sze-
rint TISZK-et létrehozó iskolafenntartók, felsõfokú szak-

képzést folytató felsõoktatási intézmények abban megálla-
podtak, és

a) a központi képzõhely felszereltsége,
b) a központi képzõhelyen folytatott szakmai tevé-

kenység tartalma, jellege,
c) a képzési idõt kitöltõ tevékenység

lehetõvé teszi a szakmai és vizsgakövetelményre való fel-
készülést.

(2) A központi képzõhelynek meg kell felelnie a tûz-,
baleset-, munka- és környezetvédelmi elõírásoknak.

(3) A központi képzõhelyre beosztott tanuló képzésére
és felügyeletére az Szt. 2. § (5) bekezdésben meghatáro-
zott szervezet köteles az e rendelet 4. § (1) bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelelõ szakembert meg-
bízni.

(4) A felszerelési jegyzékbõl meg kell határozni a köz-
ponti képzõhelyen folyó gyakorlati képzéshez szükséges
eszközöket, melyek nélkül a gyakorlati képzés követelmé-
nyei nem teljesíthetõek.

(5) A központi képzõhelyen gyakorlati képzésben hasz-
nált eszközt (berendezést, gépet, mûszert stb.) üzemképes,
a munkavédelmi követelményeknek is megfelelõ állapot-
ban kell tartani, és karbantartásáról, felújításáról, illetõleg
cseréjérõl az eszközt gyártó (forgalmazó) által meghatáro-
zott rendben a gyakorlati képzést szervezõ köteles gondos-
kodni.

19. §

(1) Egyedi munkahelyen az OKJ-ben meghatározott
szakképesítés megszerzésére irányuló gyakorlati képzés
akkor folyhat, ha

a) a munkahely felszereltsége,
b) a munkahelyen folytatott szakmai tevékenység tar-

talma, jellege,
c) a képzési idõt kitöltõ munka

lehetõvé teszi a szakképesítésért felelõs miniszter által
meghatározott szakmai és vizsgakövetelményre való fel-
készülést.

(2) Az egyedi munkahelynek meg kell felelnie a tûz-,
baleset-, munka- és környezetvédelmi elõírásoknak.

(3) Az egyedi munkahelyre beosztott tanuló képzésére
és felügyeletére a gazdálkodó szervezet köteles az Szt.
17. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek
megfelelõ szakembert megbízni.

(4) Amennyiben a gazdálkodó szervezet több tanulót
foglalkoztat egyedi munkahelyen, köteles felelõs személyt
megbízni a tanulók foglalkoztatásának és szakmai fejlõdé-
sének figyelemmel kísérésére, aki ezt a tevékenységet
munkája mellett is elláthatja.
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A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZÕ KÖZPONT
TANÁCSADÓ TESTÜLETE

20. §

(1) Az Szt. 2. §-ának (5) bekezdése alapján létrehozott
tanácsadó testület a TISZK feladatainak végrehajtását se-
gíti.

(2) A tanácsadó testület szavazati joggal rendelkezõ
tagjainak száma – az elnököt is beleértve – legfeljebb 15 fõ
lehet. Az elnököt a TISZK-et létrehozó iskolafenntartó
(a továbbiakban: fenntartó) delegálja. Amennyiben a
TISZK-et több fenntartó együttmûködésével hozzák létre,
akkor az elnököt a koordinációs szerepet betöltõ fenntartó
delegálja. A tanácsadó testület tagjai díjazásban nem ré-
szesülnek. A tanácsadó testület titkársági feladatainak el-
látását a TISZK-et irányító szervezet biztosítja.

(3) A tanácsadó testületben szavazati joggal rendelke-
zik

a) a TISZK-et létrehozó fenntartók és a felsõfokú szak-
képzést folytató felsõoktatási intézmények,

b) az érdekelt regionális fejlesztési és képzési bizottsá-
gokba delegáló szociális partnerek (munkaadók, munka-
vállalók),

c) a területi gazdasági kamarák (legfeljebb két fõ),
d) az érdekelt munkaügyi központ (egy fõ)

képviselõje.

(4) A tanácsadó testület szavazati joggal rendelkezõ
tagjait a TISZK-et létrehozó fenntartó, több fenntartó
együttmûködése esetén a koordinációs szerepet betöltõ
fenntartó 3 évre kéri fel. A szavazati joggal rendelkezõ ta-
gok közül legalább 8 fõ a gazdaság képviselõje.

(5) A tanácsadó testület munkájában tanácskozási jog-
gal vesz részt

a) a TISZK-ben részt vevõ szakképzõ iskola igazgatója
vagy képviselõje,

b) a létrehozott irányító szervezet (ügyvezetõ, igazga-
tó) vezetõje,

c) a központi képzõhely vezetõje.

(6) A tanácsadó testület szükség szerint, de évente leg-
alább 4 alkalommal ülésezik.

(7) A tanácsadó testület ülése akkor határozatképes, ha a
szavazati joggal rendelkezõ tagok ötven százaléka jelen
van.

21. §

(1) A tanácsadó testület dönt a saját ügyrendjérõl, mû-
ködésének rendjérõl és éves munkatervérõl.

(2) Az ügyrendben szabályozni kell az elnök és a tagok
visszahívásának, az új tagok delegálásának szabályait, a

határozathozatal rendjét és a testületi állásfoglalás kialakí-
tásának, a tanácskozás elõkészítésének, megtartásának és
a határozatok, állásfoglalások dokumentálásának szabá-
lyait, a testület üléseinek rendjét.

(3) A tanácsadó testület véleményezi:
a) az irányító szervezet mûködésének szabályait tartal-

mazó dokumentumo(ka)t,
b) a költségvetési szervként mûködõ központi képzõ-

hely szervezeti és mûködési szabályzatát, költségvetésé-
nek tervezetét,

c) a nonprofit szervezet üzleti tervét,
d) a TISZK-ben részt vevõ szakképzõ iskolák szakmai

programját, felsõfokú szakképzést folytató felsõoktatási
intézmény szakképzési programját, valamint a TISZK ke-
retében mûködõ központi képzõhely képzési tervét,

e) a TISZK-et létrehozó fenntartó, több fenntartó
együttmûködése esetén a koordinációs szerepet betöltõ
fenntartó által legalább 3 évente készítendõ stratégiai, fej-
lesztési tervet (melyet évente felül kell vizsgálni),

f) a TISZK-ben részt vevõ szakképzõ iskolák által ké-
szített, szakképzéssel összefüggõ pályázatokat.

(4) A tanácsadó testület javaslatot tehet:
a) a TISZK-ben részt vevõ szakképzõ iskolákban az is-

kolai rendszerû szakképzés szerkezetének módosítására,
b) a TISZK-ben részt vevõ szakképzõ iskoláknak, köz-

ponti képzõhelynek, továbbá a felsõoktatási intézmények-
nek a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésé-
nek támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alap-
ján nyújtott fejlesztési támogatás felhasználására,

c) a regionális szintû munkaerõpiaci igények alapján a
központi képzõhely képzési kínálatára (az OKJ-ben sze-
replõ szakképesítések kivételével), az azokban való rész-
vétel feltételeire,

d) a TISZK-ben részt vevõ szakképzõ iskolák, felsõfo-
kú szakképzést folytató felsõoktatási intézmény képzési
kínálatának bemutatására, népszerûsítésére.

(5) A tanácsadó testület évente egyszer beszámoltatja a
központi képzõhely vezetõjét a képzési és a fejlesztési fel-
adatok végrehajtásáról, a Munkaerõpiaci Alap képzési
alaprészébõl nyilvános pályázat alapján kapott pénzeszkö-
zök felhasználásáról, a központi képzõhely munkaprog-
ramjának megvalósulásáról.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. §

(1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (4) bekezdésében foglaltakat csak az e rende-
let hatálybalépését követõen kiadásra kerülõ szakmai és
vizsgakövetelményre kell alkalmazni.
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(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szakképzés megkezdésének és folytatásának felté-
teleirõl szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet.

23. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Országos
Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe tör-
ténõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006.
(II. 17.) OM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.
Rendelkezéseit – a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivéte-
lekkel – a 2006. április 1-jét követõen megkezdett szak-
képzésre kell felmenõ rendszerben alkalmazni.”

24. §

A Rendelet 6. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel egé-
szül ki, és e § eredeti (5)–(8) bekezdésének számozása
(7)–(10) bekezdésre változik:

„(5) Az iskolai rendszerû és az iskolai rendszeren kívüli
szakképzésben a képzés az Országos Képzési Jegyzékrõl
szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet 2006. március
31-én hatályos rendelkezései és az ahhoz illeszkedõ hatá-
lyos szakmai és vizsgakövetelmények, illetõleg az iskolai
rendszerû szakképzés esetén központi programok (tanter-
vek) és az elméleti képzéshez szükséges tananyagok alap-
ján, addig az idõpontig – de legfeljebb a (6) bekezdésben
meghatározott határidõig – indítható, amíg az adott kép-
zésre vonatkozóan, az e rendelet elõírásaihoz illeszkedõ
szakmai és vizsgakövetelmények, valamint az iskolai
rendszerû szakképzés esetén a központi programok (tan-
tervek) nem kerültek kiadásra. A 37/2003. (XII. 27.) OM
rendelet által meghatározott, a szakképesítésnek OKJ-be
való felvételéhez, módosításához, törléséhez szabott eljá-
rási rend 2006. március 31-ét követõen nem alkalmazható.
A szakképzést a megkezdésének idõpontjában hatályos
szakmai és vizsgakövetelmények alapján kell befejezni és
eredményes szakmai vizsgát követõen a bizonyítványt ki-
adni.

(6) 2008. december 31-ét követõen a 37/2003. (XII. 27.)
OM rendelet rendelkezései szerinti szakképzés már nem
indítható.”

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

A pénzügyminiszter
9/2006. (III. 23.) PM

rendelete

a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat
átcsoportosításának rendjérõl

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (4) bekezdésének b) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 50. §-ának (3) bekezdésében fog-
laltakra – a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím,
1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport
elõirányzat terhére történõ fejezetek közötti évközi átcso-
portosítás rendjére, a következõket rendelem el:

Kezdeményezés

1. §

(1) A Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport elõ-
irányzatból (a továbbiakban: elõirányzat) beruházás meg-
valósításához átcsoportosítást központi költségvetési
szerv, valamint központi költségvetésen kívüli, állami fel-
adatot is ellátó szervezet és intézmény (a továbbiakban:
kezdeményezõ) kezdeményezhet írásban a pénzügy-
miniszternél.

(2) Egy kezdeményezésben egy beruházás és az ahhoz
kapcsolódó elõirányzat-átcsoportosítási igény terjeszthetõ
elõ.

(3) A kezdeményezésben meg kell jelölni:
a) az elõirányzat terhére történõ átcsoportosítás iránti

igényt, az átcsoportosítás iránti igény megalapozottságát
alátámasztó tényeket, körülményeket, figyelemmel az 5. §
(2) bekezdésében foglaltakra,

b) a kezdeményezõ azonosító adatait, így különösen
nevét, székhelyét, elérhetõségeit, tevékenységét, képvise-
lõjének nevét és tisztségét, továbbá a kezdeményezésben
megjelölt beruházáshoz kapcsolódóan ellátott állami fel-
adatot,

c) a kezdeményezõvel közös beruházás megvalósításá-
ban közremûködõ személy azonosító adatait, így különö-
sen nevét, székhelyét, az együttmûködés formáját,

d) a beruházás adatait, így különösen tárgyát, helyét,
idejét, célját, indokoltságát és tartalmát,

e) újonnan induló beruházás esetén annak költség- és
forrásszerkezetét, folyamatban lévõ beruházás esetén an-
nak költség- és forrásszerkezetét az elõirányzat-átcsopor-
tosítás iránti igény keletkezése elõtt, illetve azt követõen.
A költség- és forrásszerkezet körében be kell mutatni kü-
lönösen a beruházás elõzetesen felszámított, de le nem
vonható általános forgalmi adót is tartalmazó összköltsé-
gét, az igényelt elõirányzat-átcsoportosítási igény elõze-
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tesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi
adót is tartalmazó összegét, a kezdeményezõ saját forrását,
továbbá az igényelt és a kapott állami, nemzetközi és
egyéb támogatások összegét és formáját.

(4) A kezdeményezõnek a beruházás jellegébõl követ-
kezõen a beruházási költségek, illetve az átcsoportosítási
igény meghatározásának alapjául szolgáló vagy a beruhá-
zás megvalósításához kapcsolódóan fennálló tartozását
igazoló dokumentumot is csatolnia kell, továbbá nyilat-
koznia kell arról, hogy a kezdeményezésben foglalt ada-
tok, információk és dokumentumok teljes körûek, való-
diak és hitelesek.

Döntés-elõkészítés, döntés

2. §

(1) Az elõirányzat-átcsoportosításról szóló döntés elõ-
készítését javaslattevõ joggal rendelkezõ, 3 fõbõl álló bi-
zottság (a továbbiakban: bizottság) végzi. A bizottság tag-
jait a pénzügyminiszter jelöli ki.

(2) A bizottság titkársági feladatait a Pénzügyminiszté-
rium Költségvetési és Pénzügypolitikai Fõcsoportja
(a továbbiakban: titkárság) látja el.

3. §

(1) A beérkezett kezdeményezést a titkárság nyilvántar-
tásba veszi.

(2) A titkárság a kezdeményezés beérkezését követõen
haladéktalanul megvizsgálja, hogy az megfelel-e az e ren-
deletben foglalt követelményeknek. A kezdeményezés
hiányos benyújtása esetén a titkárság a kezdeményezõt
8 napon belül – megfelelõ határidõ tûzésével – hiánypót-
lásra hívja fel.

4. §

(1) Ha a kezdeményezõ nem költségvetési fejezet fel-
ügyeletét ellátó szerv, a titkárság a hiánytalan kezdemé-
nyezés beérkezését követõ 8 napon belül felhívja a kezde-
ményezésben megjelölt beruházáshoz kapcsolódó állami
feladatért felelõs költségvetési fejezet felügyeletét ellátó
szervet (a továbbiakban: fejezet felügyeletét ellátó szerv)
szakmai álláspontjának kialakítására. A fejezet felügyele-
tét ellátó szerv az elõirányzat-átcsoportosításra irányuló
kezdeményezés megalapozottságára vonatkozó – a (2) be-
kezdésben meghatározott szempontok figyelembevéte-
lével kialakított – szakmai álláspontjáról 15 napon belül
tájékoztatja a titkárságot.

(2) A kezdeményezésben megjelölt beruházással kap-
csolatban a fejezet felügyeletét ellátó szerv szakmai állás-
pontja kialakításakor megvizsgálja

a) az elõirányzat-átcsoportosítás kezdeményezõjének
e rendelet szerinti kezdeményezésre való jogosultságát,

b) a beruházás összhangját a kormányprogrammal,
illetve az ágazati szakmai programokkal,

c) a beruházás ágazati szakmai programokon belüli
prioritását,

d) a beruházás fejezeten belüli átcsoportosítás útján
történõ finanszírozásának lehetõségét,

e) a beruházás tartalma, költség- és forrásszerkezete
megalapozottságát, megvalósítása indokoltságát, továbbá

f) az elõirányzat-átcsoportosítási igény indokoltságát.

(3) A fejezet felügyeletét ellátó szerv támogató jellegû
szakmai álláspontjában megjelöli az átcsoportosítás feje-
zeten belüli címrendi helyét is.

(4) Ha az elõirányzat-átcsoportosítást a fejezet felügye-
letét ellátó szerv kezdeményezi, köteles a kezdeményezés-
ben a (2) bekezdésben felsorolt szempontoknak való meg-
felelést bemutatni, valamint az elõirányzat-átcsoportosítás
fejezeten belüli címrendi helyét megjelölni.

5. §

(1) A bizottság az elõirányzat-átcsoportosításra javasla-
tot tesz a pénzügyminiszternek.

(2) A bizottság az elõirányzat terhére történõ átcsoporto-
sítási igényt javaslatában különösen akkor támogatja, ha
folyamatban lévõ beruházás, illetve sürgõs, újonnan induló
beruházás megvalósításához a finanszírozási igény elõre
nem tervezhetõ, váratlan esemény, illetve helyzet miatt kö-
vetkezett be és forrás biztosítása

a) életveszély-elhárítás, vagy
b) épített, illetve természetes környezeti kárelhárítás,

vagy
c) kármentesítés, vagy
d) az állampolgárok szélesebb körét érintõ, elsõsorban

állami feladatkörbe tartozó, más módon nem megoldható
feladat ellátása, vagy

e) a kulturális, a sport, a szociális, az egészségügyi,
illetve a hitéleti vagyon megõrzése
érdekében halaszthatatlanul szükséges.

6. §

(1) A bizottság az elõirányzat-átcsoportosításra vonat-
kozó javaslatát a fejezet felügyeletét ellátó szerv szakmai
álláspontjával együtt félévente legalább egy alkalommal
terjeszti a pénzügyminiszter elé.
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(2) Rendkívül sürgõs esetben, ha a kezdeményezõ feje-
zet felügyeletét ellátó szerv, a bizottság az elõirányzat-át-
csoportosításra vonatkozó javaslatát a hiánytalan kezde-
ményezés beérkezését követõen haladéktalanul terjeszti a
pénzügyminiszter elé.

(3) Rendkívül sürgõs esetben, ha a kezdeményezõ nem
fejezet felügyeletét ellátó szerv, a titkárság a hiánytalan
kezdeményezés beérkezését követõen haladéktalanul fel-
hívja a fejezet felügyeletét ellátó szervet szakmai állás-
pontjának kialakítására. A fejezet felügyeletét ellátó szerv
a szakmai álláspontját a 4. § (2) bekezdésben meghatáro-
zott szempontokra figyelemmel alakítja ki, és arról, vala-
mint támogató jellegû szakmai álláspontja esetén a 4. §
(3) bekezdésében foglaltakról 3 munkanapon belül tájé-
koztatja a titkárságot. A bizottság ezt követõen haladékta-
lanul terjeszti a pénzügyminiszter elé az elõirányzat-átcso-
portosításra vonatkozó javaslatát a fejezet felügyeletét el-
látó szerv szakmai álláspontjával együtt.

(4) A bizottság a fejezet felügyeletét ellátó szerv támo-
gató jellegû szakmai álláspontja nélkül az elõirányzat-át-
csoportosítás iránti kezdeményezést javaslatában nem tá-
mogatja.

(5) A bizottság az éves elõirányzat 60%-a terhére tehet
javaslatot az elsõ félévben.

7. §

A bizottság javaslata alapján a pénzügyminiszter dönt
az elõirányzat-átcsoportosításról és annak összegérõl.

Átcsoportosítás végrehajtása

8. §

(1) A pénzügyminiszter a döntésérõl 5 munkanapon be-
lül írásban tájékoztatja a fejezet felügyeletét ellátó szervet
és a kezdeményezõt. Ezzel egyidejûleg az elõirányzat-át-
csoportosításról a titkárság az e rendelet mellékletében
meghatározott adatlap kitöltésével a Magyar Államkincstár
útján gondoskodik.

(2) A kezdeményezés a tárgyévi elõirányzat teljes mér-
tékû átcsoportosításáig, de legfeljebb az adott költségveté-
si év december 31. napjáig szerepel a nyilvántartásban. A
tárgyévi elõirányzat teljes átcsoportosítása esetén a kezde-
ményezés nyilvántartásból való törlésérõl a titkárság
5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a kezdemé-
nyezõt.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a bekezdés, valamint e rendelet 10. §-a e rendelet
kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendkívüli beruházási tartalék elõirányzat fel-
használásának rendjérõl szóló 33/2005. (X. 25.) PM ren-
delet (a továbbiakban: R.), valamint e rendelet 10. §-a.

(4) A 2006. július 1-je elõtt az R. alapján benyújtott és
nem teljesített kezdeményezésekrõl, pályázatokról e ren-
delet hatálybalépését követõen a pénzügyminiszter e ren-
delet alapján dönt. A titkárság az R. alapján kezdeménye-
zést, pályázatot benyújtót szükség esetén hiánypótlásra
hívja fel.

(5) Az elõirányzat átcsoportosításakor és felhasználása
során az Áht. és az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.

10. §

(1) Az R. bevezetõ szövegének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-a (4) bekezdésének
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 50. §-ának (3) bekezdésében fog-
laltakra – a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 17. cím,
1. alcím, 13. Rendkívüli beruházási tartalék jogcímcsoport
elõirányzat terhére történõ fejezetek közötti évközi átcso-
portosítás rendjére a következõket rendelem el:”

(2) Az R. 2. számú mellékletének 1. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„1. A támogatás jóváhagyása a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény
50. §-ának (3) bekezdése alapján a XXII. Pénzügyminisz-
térium fejezet, 17. cím, 1. alcím, 13. Rendkívüli beruházá-
si tartalék jogcímcsoport elõirányzat terhére történt, amely
a támogatási cél alapján az illetékes szaktárcához kerül át-
csoportosításra.”

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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Melléklet a 9/2006. (III. 23.) PM rendelethez

XXII. Pénzügyminisztérium Költségvetési és Pénzügypolitikai Fõcsoport
Fejezet száma és megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a pénzügyminiszter hatáskörében

Költségvetési év: 20...
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A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
döntés
száma/
dátuma

Kiemelt elõirányzat neve

XXII. Pénzügyminisztérium

17 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások

243034 13 Rendkívüli beruházási tartalék

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ c) rendes d) rendkívüli

Állam-
háztartási

egyedi
azonosító

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Feje-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/–)

A módo-
sítás

követ-
kezõ
évre

áthúzódó
hatása

A módo-
sítást

elrendelõ
döntés
száma/
dátuma

Kiemelt elõirányzat neve

Az elõirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegû b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ c) rendes d) rendkívüli

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—) Összesen I.

negyedév
II.

negyedév
III.

negyedév
IV.

negyedév

Fejezet 1 példány

Állami Számvevõszék 1 példány idõarányos

Magyar Államkincstár 1 példány teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium 2 példány egyéb:
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
11/2006. (III. 23.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban – dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí ró kü lön vé le -
mé nyé vel – meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az egész ség ügy rõl  szóló 1997.
évi CLIV. tör vény 25.  § (5) be kez dés „ki vé ve, ha tör vény
más ként nem ren del ke zik” szö veg ré sze alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyu ló 
in dít ványt el uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság el ren de li je len ha tá ro za tá nak a
Ma gyar Köz löny ben való köz zé té te lét.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zók az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi
CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 25.  § (5) be kez dés
„ki vé ve, ha tör vény más ként nem ren del ke zik” szö veg ré -
sze alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem -
mi sí té sét kér ték az Al kot mány 8.  §-ára és 54.  §-ára hi vat -
koz va. In do ko lá suk ban ki fej tet ték, hogy a tá ma dott szö -
veg rész a be teg sze mé rem ér ze té nek, em be ri mél tó sá gá nak 
sé rel mé hez ve zet het an nak kö vet kez té ben, hogy a be teg
aka ra ta el le né re olyan sze mé lyek nek is le he tõ vé te szi a
gyógy ke ze lés so rán való je len lé tét, akik nek a rész vé te le az 
el lá tás ban nem szük sé ges.

2. Az in dít vány el bí rá lá sa so rán az Al kot mány bí ró ság a 
kö vet ke zõ jog sza bá lyo kat vet te figye lembe:

2.1. Az Al kot mány nak az in dít vány ban em lí tett sza -
bályai:

„8.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri az em ber sért -
he tet len és el ide ge nít he tet len alap ve tõ jo ga it, ezek tisz te -
let ben tar tá sa és vé del me az ál lam el sõ ren dû kö te les sé ge.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban az alap ve tõ jo gok ra és
kö te les sé gek re vo nat ko zó sza bá lyo kat tör vény ál la pít ja
meg, alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát azon ban nem kor lá -
toz hat ja.”

„54.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den em ber nek
ve le szü le tett joga van az élet hez és az em be ri mél tó ság -
hoz, ame lyek tõl sen kit nem le het ön ké nye sen megfosz -
tani.

(2) Sen kit nem le het kín zás nak, ke gyet len, em ber te len,
meg alá zó el bá nás nak vagy bün te tés nek alá vet ni, és kü lö -
nö sen ti los em be ren a hoz zá já ru lá sa nél kül or vo si vagy tu -
do má nyos kí sér le tet vé gez ni.”

2.2. Az Eütv. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se sze -
rint:

„25.  § (5) A be teg nek joga van ah hoz, hogy vizs gá la ta
és gyógy ke ze lé se so rán csak azok a sze mé lyek le gye nek
je len, akik nek rész vé te le az el lá tás ban szük sé ges, il let ve
azok, akik nek je len lé té hez a be teg hoz zá já rult, ki vé ve, ha
tör vény más ként nem ren del ke zik.”

II.

Az in dít vá nyo zók ér ve lé se az aláb bi ak sze rint nem
meg ala po zott.

Az Al kot mány bí ró ság je len el já rá sá ban azt vizs gál ta,
hogy az Eütv. 25.  § (5) be kez dé sé nek „ki vé ve, ha tör vény
más ként nem ren del ke zik” for du la ta sér ti-e a be teg Al kot -
mány 54.  § (1) be kez dé sé ben rög zí tett em be ri mél tó sá gát,
il let ve ez zel össze füg gés ben az Al kot mány 8.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal ta kat.

1. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször rö vi den át te kin tet te az 
Al kot mány 54.  § (1) be kez dé sé vel és az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sé vel össze füg gés ben ki ala kí tott, az alap jog
kor lá to zás al kot má nyos sá gá ra vo nat ko zó gya kor la tát.

Az Al kot mány bí ró ság a 22/2003. (IV. 28.) AB ha tá ro -
zat ban (ABH 2003, 235, 260.) fog lal ta össze az em be ri
mél tó ság hoz való jog ból le ve ze tett rész jo go sult sá gok kor -
lá toz ha tó sá gá ról ki ala kí tott gya kor la tát. „Az em be ri mél -
tó ság hoz való jog nak az Al kot mány bí ró ság az alap jo gok
so rá ban meg kü lön böz te tett je len tõ sé get tu laj do nít. (...)
[A]zt az Al kot mány az em ber ve le szü le tett jo ga ként dek la -
rál ja, ezért az, a 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro zat szó hasz ná -
la ta sze rint ‘min den mást meg elõ zõ leg na gyobb ér ték’
(ABH 1990, 88, 93.).” Az em be ri mél tó ság kor lá toz ha tat -
lan sá gá ra vo nat ko zó an arra az ál lás pont ra he lyez ke dett,
hogy az em be ri mél tó ság hoz való jog csu pán az em be ri
stá tus meg ha tá ro zó ja ként, csak az élet tel együtt fenn ál ló
egy ség ben ab szo lút és kor lá toz ha tat lan [64/1991.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 308, 312.]. Ezért
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anya jog mi vol tá ból le ve ze tett egyes rész jo go sít vá nyai
(mint pél dá ul az ön ren del ke zés hez és a sze mély tes ti in teg -
ri tá sá hoz való jo gok) az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se
 szerint bár mely más alap jog hoz ha son ló an kor lá toz ha tók
[75/1995. (XII. 21.) AB ha tá ro zat, ABH 1995, 376, 383.].
Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az em be rek
egyes alap ve tõ jo ga i nak kor lá to zá sá hoz le gi tim cél le het
má sok alap ve tõ jo ga i nak vé del me [elõ ször: 2/1990.
(II. 18.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 18, 20.], to váb bá az ál -
lam in téz mé nyes (ob jek tív) alap jog-biz to sí tá si kö te le zett -
sé ge [elõ ször: 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 297, 302.], va la mint egyes al kot má nyos köz cé lok
ér vé nye sí té se [pél dá ul: 56/1994. (XI. 10.) AB ha tá ro zat,
ABH 1994, 312, 313.].

Az ál lam csak ab ban az eset ben kor lá toz hat ja az alap jo -
go kat, ha az em lí tett le gi tim cé lok vé del me más mó don
nem ér he tõ el. Az alap jog kor lá to zá sá nak al kot má nyos sá -
gá hoz az is fel té tel, hogy a kor lá to zás meg fe lel jen az ará -
nyos ság kö ve tel mé nye i nek: az el ér ni kí vánt cél fon tos sá ga 
és az en nek ér de ké ben oko zott alap jog sé re lem sú lya meg -
fe le lõ arány ban le gye nek egy más sal. A tör vényhozó a kor -
lá to zás so rán kö te les az adott cél el éré sé re al kal mas leg -
eny hébb esz közt al kal maz ni. (Össze fog la ló an:
879/B/1992. AB ha tá ro zat, ABH 1996, 401.).

2. Az Eütv. in dít vánnyal tá ma dott sza bá lyo zá sa meg -
ha tá roz za, hogy kik le het nek je len a be teg or vo si vizs gá la -
ta és gyógy ke ze lé se so rán. A be teg vizs gá la ta, gyógy ke ze -
lé se (va la mint a be teg rõl szer zett in for má ci ók) a be teg em -
be ri mél tó sá gát, ezen be lül a ma gán ti tok hoz, il let ve az in -
tim szfé rá já hoz való jo gát érin tik. Mind ezen jo gok vé del -
me ér de ké ben a sza bá lyo zás – a be teg jog ré sze ként – rög -
zí ti, hogy a vizs gá lat és a gyógy ke ze lés so rán csak azok a
sze mé lyek jo go sul tak je len len ni, akik nek a rész vé te le az
el lá tás ban szük sé ges, to váb bá azok, akik nek a je len lé té hez 
a be teg hoz zá já rult. Az Eütv. 25.  § (5) be kez dé sé nek ezen
for du la ta meg fe lel az az alap jo gi vé de lem kri té ri u ma i nak,
mi vel a rész vé telt a vizs gá lat hoz, gyógy ke ze lés hez szük -
sé ges szak em be rek je len lé té nek tör vényi biz to sí tá sa mel -
lett a be teg ön ren del ke zé se alap ján te szi le he tõ vé.

Ugyan ak kor az Eütv. 25.  § (5) be kez dé sé nek – az in dít -
vá nyo zók ál tal ki fo gás olt – szö veg ré sze a vizs gá lat so rán a 
fent is mer te tett sze mé lyi kör mel lett – más tör vény ren del -
ke zé se foly tán – to váb bi sze mé lyek je len lé tét is le he tõ vé
te he ti. Az in dít vá nyo zók úgy vé lik, az Eütv. 25.  § (5) be -
kez dé sé nek az a sza bá lya, amely sze rint más tör vény is
meg en ged he ti, hogy a gyógy ke ze lés nél vagy a vizs gá lat -
nál az ott fel so rol ta kon kí vül to váb bi sze mé lyek is je len le -
gye nek, el len té tes az Al kot mány 54.  §-ában biz to sí tott em -
be ri mél tó ság hoz való jo guk kal és az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé sét is sér ti, amennyi ben az alap jog lé nye ges
tar tal mát kor lá toz za.

3. Az Al kot mány bí ró ság elõ ször azt vizs gál ta, hogy
ön ma gá ban a ki fo gás olt ren del ke zés kor lá toz za-e az
 Alkotmány 54.  § (1) be kez dé sét.

3.1. Egy alap jog tör vényi kor lá to zá sá ról ak kor le het
szó, ha tör vény olyan kö te le zett sé get vagy ti lal mat ál la pít
meg egy jog alany szá má ra, amely nek tel je sí té se le he tet -
len né te szi – vagy meg ne he zí ti – va la mely alap jo gá nak
gya kor lá sát. A sza bad ság jog nak nem te kint he tõ alap jo gok 
ese tén az alap jo gi tény ál lás sal vé dett ma ga tar tás faj ta le he -
tet len né té te le vagy en nek kor lá to zá sa (eset leg a tör -
vényhozó nem te vé sé vel vagy mu lasz tá sá val) szin tén az
alap jog kor lá to zá sá nak mi nõ sül. Az alap jo got kor lá to zó
tör vény te hát a jog ala nyok ra néz ve csak ma ga tar tá si kö te -
le zett sé get vagy ti lal mat tar tal ma zó tör vény le het. Egyes
ese tek ben bi zo nyos nor mák hi á nya is le het alap jo got sér tõ
{pl. a jog or vos lat hoz való jo got [Al kot mány 57.  § (5) bek.] 
a jog or vos la tot le he tõ tévõ jog sza bály hi á nya kor lá toz za}.

Az Eütv. itt vizs gált ren del ke zé sé vel kap cso lat ban
azon ban csak ma ga tar tá si ti la lom vagy kö te le zett ség – va -
la mint tû ré si kö te le zett ség – jö het szó ba az alap jog meg -
sér té se ként. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy az 
Eütv. 25.  § (5) be kez dé se „ha tör vény más ként nem ren del -
ke zik” ki fe je zé se olyan ma ga tar tá si sza bályt nem tar tal ma -
zó jog sza bály-elem, amely ön ma gá ban nem ír elõ sem ti -
lal mat, sem kö te le zett sé get sen ki szá má ra.

Az in dít vánnyal tá ma dott kla u zu la nem ál la pít meg a
jog ala nyok szá má ra jogi kö te le zett sé get vagy ti lal mat,
mert egy ál ta lán nem sza bá lyoz za köz vet le nül a jog ala -
nyok ma ga tar tá sát. Ezért nem áll el len tét ben, szem ben az
in dít vá nyo zók ál lás pont já val, az em be ri mél tó ság hoz való
jog gal, az Al kot mány 54.  §-ával. Mi vel az Eütv. 25.  §
(5) be kez dé sé ben ta lál ha tó „ha tör vény más ként nem ren -
del ke zik” kla u zu la nem kor lá toz sem mi lyen al kot má nyos
alap jo got, ezért nem kor lá toz za azok lé nye ges tar tal mát
sem, így nem áll el len tét ben az Al kot mány 8.  § (2) be kez -
dé sé vel.

A vizs gált „ha tör vény más ként nem ren del ke zik” kla u -
zu la al kal ma zá sá val a tör vényhozó az Eütv. vizs gált ren -
del ke zé sé ben egy jog sza bály (tör vényhely) más (ko ráb bi
vagy ké sõb bi) tör vényi ren del ke zé sek kel való vi szo nyát
ha tá roz za meg. Erre szük ség van, ha – mint ez gyak ran elõ -
for dul – egy te vé keny sé get több jog sza bály (tör vény) kü -
lön fé le szem pon tok sze rint sza bá lyoz. Ezek a tör vényi ren -
del ke zé sek gyak ran kor lá toz zák vagy mó do sít ják egy más
al kal ma zá si kö rét, egyes ese tek ben pe dig ki vé te le ket ál la -
pí ta nak meg va la mely más tör vény ben fog lalt ren del ke zés
alól. Ezt más tör vények is meg te he tik, mert az Al kot mány
a tör vények kö zött nem is mer jog for rá si rang sort, en nek
kö vet kez té ben a tör vények egyen ran gú ak és így egy más
sza bá lyai alól is ál la pít hat nak meg ki vé te le ket. [Lásd:
1/1999. AB ha tá ro zat, ABH 1999, 39, 40–41.] A „ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik” kla u zu la ilyen ese tek re ad 
a tör vényi ren del ke zé sek kö zöt ti kol lí zi ót (össze üt kö zést)
fel ol dó, az egyen ran gú tör vények kö zöt ti vi szonyt ren de zõ 
sza bályt. Az Eütv. 25.  § (5) be kez dé se pon to san ilyen sza -
bály: ér tel me az, hogy a más tör vényekben ta lál ha tó, az
Eütv. fõ sza bá lyá tól el té rõ ren del ke zé sek is al kal ma zan -
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dók. Az Eütv. 25.  § (5) be kez dé se alap ján ezek a tör vényi
ren del ke zé sek együtt al kal ma zan dók az Eütv. szabá -
lyaival.

A „ha tör vény más ként nem ren del ke zik” for du lat nak az 
itt vizs gált eset ben to váb bá ex hor ta tív, fi gye lem fel hí vó
sze re pe is van. Al kal ma zá sá val a tör vényhozó em lé kez tet -
ni kí ván ja a jog al kal ma zót – és a jog ke re sõ kö zön sé get –
arra, hogy le het sé ge sek a tör vény ben fog lalt sza bályt ki -
egé szí tõ, vele együtt szük ség ese tén al kal ma zan dó sza bá -
lyok. A jog al ko tó e tör vényi for du lat tal ugyan ak kor le he -
tõ sé get te rem tett arra, hogy sa já tos élet hely ze tek ben az or -
vo si vizs gá lat vagy el lá tás so rán az Eütv. 25.  § (5) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyi kö rön túl más, a be teg el -
lá tá sá hoz vagy vizs gá la tá hoz nél kü löz he tet len sze mé lyek
je len lé tét is biz to sít sa {pl. az egész ség ügyi és a hoz zá juk
kap cso ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi XLVII. tör vény (14.  §, 17.  §), a bün te tõ el -
já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény [106.  § (1) be kez -
dés]}.

Ilyen fi gye lem fel hí vó-em lé kez te tõ jog sza bá lyi for du la -
tok al kal ma zá sa – cél sze rû sé gi kér dés lé vén – a tör -
vényhozó dön té sén mú lik, hasz ná la tuk al kot mány jo gi
szem pont ból nem ki fo gá sol ha tó.

3.2. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor hang sú lyoz za,
hogy az Eütv. 25.  § (5) be kez dé sé be fog lalt kla u zu la sze -
rint al kal ma zan dó tör vényeknek – mint min den alap jo got
kor lá to zó tör vénynek – meg kell fe lel ni ük az alap jo gok
kor lá to zá sa összes al kot má nyos fel té te lé nek, köz tük a lé -
nye ges tar ta lom kor lá to zá sa ti lal má nak is. Min den ha tály -
ban lévõ tör vény, amely re az Eütv. 25.  § (5) be kez dé se
utal, csak ak kor al kot má nyos, ha az alap jo gi kor lá to zás al -
kot má nyos fel té te le i nek meg fe lel. Eb bõl a szem pont ból az 
idé zett ren del ke zés dek la ra tív, mert az Al kot mány 8.  §
(2) be kez dé se alap ján alap jog csak tör vény ben kor lá toz ha -
tó, lé nye ges tar tal má nak sé rel me nél kül. Az Al kot mány bí -
ró ság fon tos nak tart ja ki emel ni, hogy az Eütv. 25.  § (5) be -
kez dé sé nek „ha tör vény más ként nem ren del ke zik” for du -
la ta sze rin ti, a be teg or vo si el lá tá sá nál, gyó gyí tá sá nál je -
len lé võ „to váb bi” sze mé lyek kö ré re vo nat ko zó tör vényi
sza bá lyo zás meg al ko tá sa kor a jog al ko tó nak biz to sí ta nia
kell a be teg ön ren del ke zé si jo gá nak, tes ti és sze mé lyi in -
teg ri tá sá nak vé del mét. To váb bá e tör vényi sza bá lyo zá sok -
nak a be teg jo ga i nak kor lá to zá sa kor meg kell fe lel ni ük az
Al kot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak, így azok
nem jár hat nak a be teg em be ri mél tó sá gá hoz való joga lé -
nye ges tar tal má nak kor lá to zá sá val.

Az Al kot mány bí ró ság a fen ti kö ve tel mény ér vé nye sü lé -
sét az adott tör vényi ren del ke zé sek is me re té ben, az ott
meg ha tá ro zott konk rét ma ga tar tá si kö te le zett sé gek re néz -
ve, azok konk rét vizs gá la tá val dönt he ti el. Mi vel az Eütv.
25.  § (5) be kez dé sét ki elé gí tõ egyes tör vények al kot má -
nyos sá gá nak vizs gá la tá ra az in dít vá nyo zók in dít ványt
nem ter jesz tet tek elõ, ezért ar ról az Al kot mány bí ró ság je -
len el já rá sá ban – fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény 20.  §-ában fog lal tak ra –
nem is ha tá roz ha tott.

Mind ezek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az in dít -
ványt el uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság köz ér de kû tar tal ma  miatt ren del -
te el a ha tá ro zat köz zé té te lét a Ma gyar Köz löny ben.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Bagi Ist ván s. k., Dr. Ba logh Ele mér s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Bra gyo va And rás s. k., Dr. Er dei Ár pád s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Har mat hy At ti la s. k., Dr. Hol ló And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 249/B/1998.

Dr. Har mat hy At ti la al kot mány bí ró kü lön vé le mé nye

Nem ér tek egyet a ha tá ro zat tal. Né ze tem sze rint meg
kel lett vol na sem mi sí te ni az egész ség ügy rõl  szóló 1997.
évi CLIV. tör vény (a továb biak ban: Eütv.) 25.  §-a (5) be -
kez dé sé nek „ki vé ve, ha a tör vény más ként nem ren del ke -
zik” szö veg ré szét. In do ka im a kö vet ke zõk:

1. Az in dít vá nyo zó az Eütv. 25.  §-a (5) be kez dé sé nek
„ki vé ve, ha tör vény más ként nem ren del ke zik” szö veg ré -
sze te kin te té ben kér te az alkot mány elle nesség meg ál la pí -
tá sát és a meg sem mi sí tést az Al kot mány 8. és 54.  §-ára hi -
vat koz va.

Az in dít vá nyo zó in do ko lás ként azt fej tet te ki, hogy a tá -
ma dott szö veg rész a be teg sze mé rem ér ze té nek, em be ri
mél tó sá gá nak sé rel mé hez ve zet het an nak kö vet kez té ben,
hogy a be teg aka ra ta el le né re olyan sze mé lyek nek is le he -
tõ vé te szi a gyógy ke ze lés so rán való je len lé tét, akik nek
rész vé te le a ke ze lés ben nem szük sé ges. Rá mu ta tott, hogy
„a ren del ke zés az alap ve tõ jog lé nye ges tar tal mát kor lá toz -
za, ön ké nyes és arány ta lan, ezért alkot mány elle nes [az Al -
kot mány 8.  § (2) be kez dé sét sér ti].”

Az in dít vány ál lás pon tom sze rint meg ala po zott.

2. Az Al kot mány 54.  §-ának (1) be kez dé se az alap jo -
gok kö zött elsõ he lyen ki mond ja, hogy min den em bert
meg il let az em be ri mél tó ság hoz való jog. Az Al kot mány -
bí ró ság gya kor la ta ezt a jo got az „ál ta lá nos sze mé lyi sé gi
jog” egyik meg je le né si for má já nak te kin ti, és erre ve ze ti
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vissza a sze mé lyi sé gi jo gok kö ré be tar to zó egyes olyan jo -
go kat, ame lyek konk rét ne ve sí tett alap jog ként nem je len -
nek meg [8/1990. (IV. 23.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 42,
44–45.]. Az em be ri mél tó ság hoz való jog alap ján kap al -
kot má nyos vé del met a ma gán szfé ra sért he tet len sé gé hez
való jog is [46/1991. (IX. 10.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
211, 215.].

A be teg sze mély or vo si vizs gá la ta és gyógy ke ze lé se so -
rán olyan hely zet ben le het, amely ben em be ri mél tó sá gát
sér ti az, ha a gyógy ke ze lés ben részt nem vevõ sze mély is
lát ja. A be teg ma gán tit kát is sért he ti, ha vizs gá la tá ról, be -
teg sé gé rõl, gyógy ke ze lé sé rõl a gyógy ke ze lés ben részt
nem vevõ sze mély tá jé koz ta tást kap. Az 56/2000.
(XII. 19.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott arra, hogy az egész ség -
ügyi ada tok kü lön le ges vé del mét az ál lam in téz mé nyes
élet- és egész ség vé del mi kö te le zett sé ge is in do kol ja (ABH 
2000, 527, 533.).

3. Az Al kot mány bí ró ság gya kor la ta sze rint az em be ri
mél tó ság hoz való jog csak az élet hez való jog gal fenn ál ló
egy sé gé ben ab szo lút és kor lá toz ha tat lan [64/1991.
(XII. 17.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 297, 308, 312.]. Az
em be ri mél tó ság ból le ve ze tett jo gok – bár mely más alap -
jog hoz ha son ló an – az Al kot mány 8.  §-a (2) be kez dé sé nek
meg fele lõen kor lá toz ha tók [75/1995. (XII. 21.) AB ha tá -
ro zat, ABH 1995, 376, 383.].

Az Al kot mány 8.  §-ának (2) be kez dé se sze rint alap jog
lé nye ges tar tal mát tör vény sem kor lá toz hat ja. A 20/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott elv sze rint a lé -
nye ges tar tal mat nem érin tõ kor lá to zás nak kény sze rí tõ ok
fenn áll ta ese tén le het he lye, fel té ve, hogy a kor lá to zás ará -
nyos (ABH 1990, 69, 70–71.).

Az Eütv. 25.  §-ának (5) be kez dé se kor lá toz za a be teg -
nek az Al kot mány 54.  §-a (1) be kez dé sé ben ki mon dott
em be ri mél tó ság hoz való alap ve tõ jo gát ak kor, ami kor a
vizs gá lat és gyógy ke ze lés so rán tör vényi ren del ke zés
alap ján le he tõ vé te szi olyan sze mé lyek rész vé te lét, akik -
nek je len lé te nem szük sé ges az el lá tás hoz, il let ve akik nek
je len lé té hez a be teg nem já rult hoz zá. Az Al kot mány
8.  §-ának (2) be kez dé sé tõl el té rõ en tör vény sem en ged he ti
meg alap jog kor lá to zá sát. Az Eütv. 25.  §-a (5) be kez dé sé -
nek tá ma dott szö veg ré sze azon ban az alap jog kor lá to zá sá -
nak sem mi lyen fel té te lét nem ha tá roz za meg; nem ál la pít -
ha tó meg te hát az alap jog kor lá to zá sá nak sem szük sé ges -
sé ge, sem ará nyos sá ga. Ezért a tá ma dott szö veg rész alkot -
mány elle nes.

4. Az in dít vány a jog al ko tás fon tos al kot mány jo gi kér -
dé se it is érin ti.

a) Az Eütv. az adott te rü let át fo gó sza bá lyo zá sá ra tö re -
ke dett. Ezt az el gon do lást az Eütv. tör vényjavaslatának
mi nisz te ri in do ko lá sa egy ér tel mû en ki mond ta: „Az új
egész ség ügyi tör vény a fõbb nem zet kö zi mo del lek kö zül,
ha nem is tel jes kö rû en, de leg in kább a kó dex tí pu sú sza bá -
lyo zás stí lus je gye it mu tat ja fel. En nek in do ka – a ha zai
egész ség ügyi tör vényalkotás tra dí ci ó in túl me nõ en – el -

sõd le ge sen az ága zat leg fon to sabb jogi nor má i nak át te -
kint he tõ, rend sze re zett és vi lá gos, va la mint a jog ál la mi ság
al kot má nyos kö ve tel mé nye i vel össz hang ban álló meg je le -
ní té se irán ti igény ben je löl he tõ meg.”

b) Elõ for dul, hogy va la mi lyen jog te rü let át fo gó sza bá -
lyo zá sá nak igé nyé vel ké szü lõ tör vény ese té ben a jog al ko -
tó már a jog sza bály el fo ga dá sa kor tu da tá ban van an nak,
hogy egyes té ma kö rök te kin te té ben to váb bi jog al ko tás ra
van szük ség. Ha vég re haj tá si ren del ke zés re van szük ség,
ak kor az Or szág gyû lés fel ha tal ma zást ad ezek nek a vég re -
haj tá si sza bá lyok nak a meg al ko tá sá ra. Más a hely zet ak -
kor, ha nem vég re haj tá si sza bály ról van szó, ha nem szin -
tén tör vényi szin ten tör té nõ to váb bi jog al ko tás szük sé ges.
Ilyen kor az Or szág gyû lés nem sa ját ma gá nak ad fel ha tal -
ma zást az újabb tör vényalkotásra. Le het sé ges azon ban az
is, hogy az át fo gó jog al ko tás nem vál toz tat ja meg, ha nem
fenn tart ja egy-egy spe ci á lis szak te rü let nek az át fo gó sza -
bá lyo zás ban meg ha tá ro zot tól el té rõ ren del ke zé sét.

Az em lí tett ese tek ben a kó dex be fel vett „ki vé ve, ha tör -
vény más ként nem ren del ke zik” szö veg rész azt fe je zi ki,
hogy a ki vé telt en ge dõ tör vény (kó dex) ma ga sabb ren dû,
mint az a ki vé telt meg fo gal ma zó má sik tör vény, amely az
el té rés re fel ha tal ma zást kap.

A kó dex nek más tör vényekhez ké pest ma ga sabb szin tû
jog sza bály ként való sze re pel te té se el len té tes a jog sza bá -
lyok nak az Al kot má nyon ala pu ló je len le gi hi e rar chi á já -
val, amely ben min den tör vény azo nos szin ten áll.

c) A jog sza bá lyok hi e rar chi á já nak al kot má nyos sza bá -
lyai 1989–1990-ben is mé tel ten vál toz tak.

Az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi XXXI.
tör vény 10.  §-a be ve zet te az al kot mány ere jû tör vény ka te -
gó ri á ját, és ez zel az egy sze rû tör vények fe lett álló szin tet
ho zott lét re. A tör vényjavaslat 10.  §-ához fû zött mi nisz te ri
in do ko lás sze rint az al kot mány ere jû tör vények az Al kot -
mánnyal együtt a köz jog jog sza bály anya gá nak leg ma ga -
sabb szint jét al kot ják. Itt te hát a tör vényként meg je le nõ
sza bá lyok olyan szint jé rõl volt szó, ame lyek mind tar tal -
muk, mind a meg al ko tá suk hoz elõ írt mi nõ sí tett több ség te -
kin te té ben el tér tek az egy sze rû tör vényektõl. Ilyen jog sza -
bá lyi hi e rar chia alap ján mond ta ki a 4/1990. (III. 4.) AB
ha tá ro zat, hogy az alap ve tõ jo go kat tar tal ma zó há zas ság -
ról, csa lád ról és gyám ság ról  szóló – kó dex jel le gû – tör -
vény mó do sí tá sá hoz al kot mány ere jû tör vényre van szük -
ség (ABH 1990, 28, 30–31.).

Az Al kot mány mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi XL. tör -
vény meg szün tet te az al kot mány ere jû tör vény ka te gó ri á ját 
és olyan meg ol dást épí tett be az Al kot mány ba, amely nek
ered mé nye ként az Al kot mány egyes ren del ke zé sei fel tün -
te tik azo kat az ese te ket, ame lyek nél a meg al ko tan dó tör -
vény el fo ga dá sá hoz mi nõ sí tett több ség re van szük ség.

Az al kot mány ere jû tör vény ka te gó ri á já nak meg szün te -
té se után vizs gál ta az Al kot mány bí ró ság a ko ráb bi – szin -
tén kó dex jel le gû sza bá lyo zást nyúj tó – egész ség ügyi tör -
vény 29.  §-a (4) be kez dé sé nek azt a mon da tát, amely sze -



rint a ter hes ség meg sza kí tá sá nak jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben volt he lye. A 64/1991. (XII. 17.) AB ha tá -
ro zat in do ko lá sa er rõl a mon dat ról azt ál la pí tot ta meg,
hogy „tör vényi szin tû sza bá lyo zás ra egy má sik tör vény
nem ad hat fel ha tal ma zást, il let ve a tör vényi sza bá lyo zás
pusz ta le he tõ sé gé nek ki je len té se szük ség te len” (ABH
1991, 297, 306.).

A 4/1993. (II. 12.) AB ha tá ro zat ki fej tet te, hogy az al -
kot mány ere jû tör vény ka te gó ri á já nak az Al kot mány 1990. 
évi mó do sí tá sá val tör tént meg szün te té se a jog sza bá lyok
hi e rar chi á ját lé nye ge sen meg vál toz tat ta. Az al kot mány -
ere jû tör vények a hi e rar chi á ban fö löt te áll tak az egy sze rû
tör vényeknek. Ez zel szem ben az al kot mány ere jû tör vény
ka te gó ria el tû né se óta a mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott
tör vény nem áll az egy sze rû tör vény fö lött (ABH 1993, 48, 
59–60.). A mi nõ sí tett több ség gel el fo ga dott tör vények te -
hát a hi e rar chia szem pont já ból nem kü lön böz nek az egy -
sze rû tör vényektõl. Ezek nek a mi nõ sí tett több ség gel el fo -
ga dott tör vényeknek a sa já tos sá ga a meg ho za ta luk, mó do -
sí tá suk te kin te té ben áll fenn [1/1999. (II. 24.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1999, 25, 39.; 31/2001. (VII. 11.) AB ha tá ro zat,
ABH 2001, 258, 261.].

d) Az egy-egy jog te rü let át fo gó sza bá lyo zá sát nyúj tó,
kó dex jel le gû tör vénynek az adott jog te rü le ten kell olyan
szak mai te kin téllyel ren del kez nie, hogy csak a szük sé ges
ese tek ben és ter je de lem ben tér jen el má sik tör vény a tör -
vénykönyv ren del ke zé se i tõl (a kó dex pe dig csak szük sé -
ges eset ben tart son ha tály ban a sza bá lyo zá si kö ré be tar to -
zó te rü le ten ko ráb bi spe ci á lis sza bá lyo kat). Al kot mány jo -
gi szem pont ból azon ban az át fo gó ren de zést nyúj tó kó dex -
nek az adott jog ág ban meg lé võ ki emel ke dõ sze re pe, je len -
tõ sé ge nem je len ti azt, hogy a jog sza bá lyok hi e rar chi á já -
ban a kó dex nek más meg íté lé se vol na, mint egyéb tör -
vényeknek.

e) A kü lön bö zõ tör vények egy más tól el té rõ ren del ke -
zé sei az Al kot mány 2.  §-ának (1) be kez dé sén ala pu ló jog -
ál la mi ság, jog biz ton ság szem pont já ból je lent het nek prob -
lé mát. A 42/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat a gaz da sá gi sta -
bi li tást szol gá ló ren del ke zé se ket vizs gál va mond ta ki,
hogy a tör vények kö zött nincs hi e rar chi kus vi szony, de a
jog ál la mi ság elve alap ján kö ve tel mény a mó do sí tá sok
után a ha tá lyos jog sza bá lyok egy sé ges szer ke zet ben való
köz zé té te le, az át te kint he tõ ség meg te rem té se (ABH 1995,
185, 186.). Nem meg fe le lõ meg ol dás te hát az uta lá sok kal
való ren de zés. A 11/1994. (III. 2.) AB ha tá ro zat pe dig a
jog biz ton ság el vé vel össze nem egyez tet he tõ nek te kin tet te 
azt a jog sza bályt, amely nem je lö li meg ki fe je zet ten, hogy
me lyek azok a sza bá lyok, ame lye ket ha tá lyon kí vül he -
lyez, és me lyek azok a ren del ke zé sek, ame lye ket mó do sít
(ABH 1994, 399, 401.).

Össze gez ve az el mon dot ta kat: né ze tem sze rint meg kel -
lett vol na ál la pí ta ni az Eütv. 25.  § (5) be kez dé se in dít vá -
nyo zó ál tal tá ma dott szö veg ré szé nek alkot mány elle -
nességét és meg kel lett vol na azt sem mi sí te ni.

Dr. Har mat hy At ti la s. k.,
al kot mány bí ró

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

A Köztársasági Elnök
38/2006. (III. 23.) KE

határozata

egyetemi tanár felmentésérõl

Az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí tott jog kö röm -
ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXX.
tör vény 17. § (6)–(7) bekezdéseire,

az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye te men

dr. Do mo kos Pé ter egye te mi ta nárt 2006. ja nu ár hó
15. nap já val

– 70. élet éve be töl té sé re te kin tet tel –

fel men tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 7.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/0625/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1025/2006. (III. 23.) Korm.

határozata

a munkáltatók társadalmi felelõsségének erõsítésérõl
és ezt ösztönzõ intézkedésekrõl

A Kor mány ki fe je zés re jut tat ja, hogy az Eu ró pai Unió
kü lön bö zõ do ku men tu mok ban meg nyil vá nu ló fel fo gá sá -
val össz hang ban a ha la dás és az in no vá ció olyan új ele mé -
nek te kin ti a mun kál ta tók ön kén tes tár sa dal mi fe le lõs ség -
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vál la lá sát, amely a tár sa dal mi part ne rek pár be szé dé re ala -
poz va a gaz dál ko dás ba in teg rál ja a fenn tart ha tó fej lõ dés, a
tár sa dal mi össze tar to zás és kör nye ze tért vi selt fe le lõs ség
szem pont ja it. A Kor mány el tö kélt szán dé ka, hogy a mun -
kál ta tók ön kén tes sé gén ala pu ló fe le lõs gaz dál ko dói ma ga -
tar tást ösz tö nöz ze, erõ sít se, tár sa dal mi lag el is mert té te gye, 
en nek ér de ké ben fel hív ja

1. a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a
Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta nács ban kez de mé nyez zen vi tát a 
tár sa dal mi lag fe le lõs mun kál ta tói ma ga tar tás is mér ve i rõl,
az olyan jó gya kor la tok fel tá rá sá ról és elõ se gí té sé rõl, ame -
lyek a gaz da ság ver seny ké pes sé gét, a tár sa dal mi össze tar -
to zást, va la mint a mun ka he lyi és a csa lá di kö te le zett sé gek
össze han go lá sát szol gál ják;

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

2. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy kez de mé nyez zen az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta -
nács ke re té ben és az Ága za ti Pár be széd Bi zott sá gok ban
egyez te tést ar ról, hogy mi ként se gít he ti a vál lal ko zá sok
tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá sá nak erõ sö dé se a ren de zett
mun ka ügyi kap cso la tok ra irá nyu ló tö rek vé se ket;

Ha tár idõ: 2006. már ci us 31.

3. az érin tett mi nisz te re ket, hogy a fel adat- és ha tás kö -
rük ben kez de mé nyez ze nek pár be szé det a mun kál ta tók kal,
és dol goz zák ki egy részt azo kat az esz kö zö ket, ame lyek -
kel a mun kál ta tók fe le lõs ség vál la lá sát el is me rik, más részt
azo kat az is mér ve ket (stan dar de ket, in di ká to ro kat), ame -
lyek a tár sa dal mi lag fe le lõs mun kál ta tói ma ga tar tást meg -
je le ní tik, és ala kít sák ki azo kat a kom mu ni ká ci ós esz kö zö -
ket, ame lyek ré vén szé le sebb kör ben meg ér de melt tár sa -
dal mi el is me rés ben ré sze sül het nek ezek a mun kál ta tók;

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
  mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si 
 mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
in for ma ti kai és hírközlési miniszter
nemzeti kulturális örökség minisztere

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

4. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val hoz zon lét re
olyan mun ka bi zott sá got, amely ki dol goz za a ha tá lyos jog -
sza bá lyok ban meg fo gal ma zott kü lön bö zõ mun kál ta tói kö -
te le zett sé ge ken túl mi lyen kri té ri u mok alap ján en ge dé -
lyez he tõ a „tár sa dal mi lag fe le lõs vál lal ko zás” je lö lés (So -
ci al La bel) hasz ná la ta;

Fe le lõs: fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
ok ta tá si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

5. az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz tert, hogy ké szít sen mód szer ta ni út mu ta tót a vál la -
la ti esély egyen lõ sé gi ter vek el ké szí té sé hez;

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. a fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz tert, az 
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz -
tert, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, va la mint a re -
gionális fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz tert, hogy dol goz zák ki az „Aka dály men tes
mun ka hely” el ne ve zés és emb lé ma hasz ná la tá nak fel té te -
le it, ame lyet azok a mun kál ta tók ér de mel het nek ki, ame -
lyek fog lal koz tat nak fo gya té kos sze mé lye ket és a mun ka -
he lye ket aka dály men te sen ala kí tot ták ki;

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

7. az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi 
mi nisz tert, hogy dol goz za ki egy olyan je lö lés be ve ze té sé -
nek fel té te le it, amely ta nú sít ja, hogy a ter mék ki fej lesz té se 
so rán olyan ter ve zé si alap el ve ket kö vet tek, ame lyek ré vén
a ter mék hasz ná la ta aka dály men tes a kü lön bö zõ fo gya té -
kos ság gal élõ em be rek szá má ra is; va la mint hoz zon lét re
szak ér tõi bi zott sá got a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té -
si mi nisz ter, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter be vo ná -
sá val e je lö lés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé re;

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

8. az érin tett mi nisz te re ket, hogy ké szít se nek aján lá so -
kat a hir de tõ és kom mu ni ká ci ós cé gek ré szé re a nõk és a
ki sebb sé gek rek lá mok ban és hir de té sek ben tör té nõ elõ íté -
le tek tõl és szte re o tí pi ák tól men tes áb rá zo lá sá ra.

Fe le lõs: if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély-
 egyen lõ sé gi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Gazdasági Versenyhivatal elnöke

Ha tár idõ: 2006. má jus 31.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal elnökének
k ö z l e m é n y e

a személyi jövedelemadó meghatározott részének
felhasználásáról rendelkezõ magánszemély

nyilatkozatára igényt tartó egyház részére történõ
technikai szám kiadásáról

A sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha tá ro zott ré szé nek az
adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz ná lá sá ról szó ló 1996.
évi CXXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) mó do sí tá sá ról
ren del ke zõ 1997. évi CXXIX. tör vény 11. §-ának (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az Adó- és Pénz -
ügyi El len õr zé si Hi va tal a Tv. 4/A. §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti ked vez mé nye zett ré szé re a kö vet ke zõ tech ni kai
szá mot adja:

Sor szám Ked vez mé nye zett
Tech ni kai

szám

1. Árkádia Fényeinek Spirituális
Egyháza

1483

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
elnöke

Az Állami Számvevõszék
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

a Nemzeti Kulturális Alap
könyvvizsgálói feladatainak ellátására

Az Ál la mi Szám ve võ szék (1052 Bu da pest, Apá czai
Cse re Já nos u. 10.) el nö ke – hi vat ko zás sal az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Áht.) ne gye dik fe je ze té ben (54–60.  §-ok), kü lö nö sen az
Áht. 57.  §-ának (5) be kez dé sé ben, va la mint a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap ról  szóló, 2005. évi CL. tör vénnyel mó do -
sí tott 1993. évi XXIII. tör vény ben fog lal tak ra – a ja vas lat -
té te li jo gá nak meg ala po zá sa cél já ból a köz be szer zé si tör -
vény ha tá lya alá nem tar to zó

nyilvános pályázatot

hir det a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap könyv vizs gá lói fel ada tá -
nak el lá tá sá ra.

1. A meg bí zás idõ tar ta ma: 2006. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ -
dõ elsõ üz le ti év tõl a 2010. üz le ti év vel be zá ró lag.

2. A pá lyá zó fel ada tai

a) A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap szám vi te li tör vény és az
ál lam ház tar tá si tör vény sze rin ti éves be szá mo ló ja va ló di -
sá gá nak, jog sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la ta, kü lö nös fi -
gye lem mel az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény IV. fe je ze -
té ben fog lal tak ra;

b) a könyv vizs gá lat ke re té ben az ala pot ke ze lõ szerv
– a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga – elé ter jesz tett
min den lé nye ges üz le ti je len tés, elõ ter jesz tés vizs gá la ta
ab ból a szem pont ból, hogy az ab ban sze rep lõ ada tok a va -
lós ada to kat tar tal maz zák-e, il let ve meg fe lel nek-e a jog -
sza bá lyi fel té te lek nek;

c) fo lya ma tos együtt mû kö dés az Ál la mi Szám ve võ -
szék kel és fo lya ma tos kap cso lat tar tás és együtt mû kö dés a
Ma gyar Ál lam kincs tár ral, az alap ke ze lé sét el lá tó – nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek fel ügye le te alá tar to -
zó – Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó ság gal; az együtt -
mû kö dés ke re té ben a könyv vizs gá lói je len tés egy-egy pél -
dá nyá nak meg kül dé se az Ál la mi Szám ve võ szék Stra té gi ai
és össze fog la ló osz tá lyá nak, a Ma gyar Ál lam kincs tár nak,
a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá gá nak, ille tõ leg a
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap pal ren del kez ni jo go sult nem ze ti
kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek;

d) a könyv vizs gá la ti fel ada tok hoz kap cso ló dó szak mai
ta nács adás;

e) egyéb jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott fel ada tok tel -
je sí té se.

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ide je: 2006. má jus 30.,
12.00–14.00 óra kö zött.

4. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye: Ál la mi Szám ve võ -
szék, 1052 Bu da pest, Apá czai Cse re Já nos u. 10. II. eme let 
219. szo ba.

5. Rész vé te li fel té te lek

a) A pá lyá za ton bel föl di ter mé sze tes és jogi sze mé lyek
ve het nek részt, akik ren del kez nek a ma gyar jog sza bá lyok
sze rin ti könyv vizs gá lói jo go sult ság gal és pá lyá za tuk ban
hi te le sen iga zol ják a Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka ma rai
tag sá gu kat.

b) Ha a pá lyá zó jogi sze mély, a pá lyá zat nak tar tal maz -
nia kell a pá lyá zat te võ nek a be adás ide jé hez ké pest
30 nap nál nem ré geb bi, hi te les cég ki vo na tát, a ter mé sze tes 
sze mély könyv vizs gá lói meg ne ve zé sét és ada ta it, va la -
mint a ter mé sze tes sze mély Ma gyar Könyv vizs gá lói Ka -
ma rai tag sá gá nak hi te le sen iga zolt szá mát.

c) Mind a ter mé sze tes, mind a jogi sze mé lyek ese té ben
csa tol ni kell a ha tá lyos fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nyük hi -
te les má so la tát. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó
rész le tes, kö te le zõ ere jû nyi lat ko za tát az aláb bi ak sze rint:
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– a pá lyá zó neve, szék he lye, te le fon szá ma, te le fax-
szá ma, rö vid be mu ta tá sa,

– a könyv vizs gá lói díj mér té ké nek és a fi ze té si fel té te -
lek meg ha tá ro zá sa,

– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jé tõl szá mí tott mi -
ni mum 90 nap pá lyá za ti kö tött ség vál la lá sa,

– szak mai re fe ren ci ák meg je lö lé se,

– a könyv vizs gá lat ra vo nat ko zó fel adat terv ének, mun -
ka prog ram já nak is mer te té se,

– az ál lam ház tar tás al rend sze re i ben szer zett ta pasz ta la -
tok (el len õr zé si, il let ve könyv vizs gá lói te vé keny ség) is -
mer te té se,

– a fel ada tok ha tár idõn be lü li vég re haj tá sá ra vo nat ko -
zó nyi lat ko zat,

– a vál la lá si dí jat (ár pá lyá zat, Ft/nap/fõ + áfa),

– nyi lat ko zat, amely ben a pá lyá zó – nyer tes sé ge ese té -
re – hoz zá já rul pá lyá za tá nak ké rés re a nem ze ti kul tu rá lis
örök ség mi nisz te re ré szé re tör té nõ át adá sá ra,

– nyi lat ko zat, mely ben kö te le zõ en el is me ri a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap biz ton sá gi (ti tok vé del mi) elõ írásait.

6. Ér vé nyes sé gi fel té te lek

a) Ka ma rai tag ság és an nak hi te les iga zo lá sa,

b) fe le lõs ség biz to sí tás meg lé té nek hi te les iga zo lá sa,

c) a rész vé te li fel té te lek ben meg ha tá ro zott pá lyá zat té -
tel hi ány ta lan tel je sí té se.

7. A pá lyá za tok fel bon tá sa

A pá lyá za tok fel bon tá sá ra a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra
nyit va álló ha tár idõ le jár tát köve tõen az Ál la mi Szám ve -
võ szék hi va ta los he lyi sé gé ben ke rül sor. A bon tá si el já rá -
son ki zá ró lag a pá lyá zat ki író já nak kép vi se lõ je és a köz -
jegy zõ vesz részt.

A köz jegy zõ a pá lyá za tok le adá sá nak és fel bon tá sá nak
kö rül mé nye i rõl a hely szí nen ok ira tot ál lít ki. A bon tás ról
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett jegy zõ könyv ké szül.

8. A pá lyá za tok ér té ke lé se

a) A pá lyá za tok fel bon tá sát köve tõen a ki író ál tal lét re -
ho zott bi zott ság meg vizs gál ja a pá lyá za tok rész vé te li fel -
té te le i nek meg fe le lõ ér vé nyes sé gét, majd a ki írt szem pon -
tok sze rint szám ba ve szi azo kat, és ja vas la tot tesz a pá lyá -
zat nyer te sé re. A nyer tes pá lyá zó ról az Ál la mi Szám ve võ -
szék el nö ke dönt.

b) Az ér vé nyes pá lyá za tok ér té ke lé se so rán

– a könyv vizs gá lói mun ka prog ram,

– az ár pá lyá zat,

– a szak mai re fe ren ci ák, kü lö nös te kin tet tel az ál lam -
ház tar tás (el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok) te rü le tén szer -
zett szak mai ta pasz ta la tok,

– a fe le lõs ség biz to sí tás mér té ke
ke rül nek ér té ke lés re.

c) A pá lyá za tok ér té ke lé se so rán a ki író ál tal lét re ho -
zott bi zott ság az aláb bi súllyal ve szi figye lembe a pá lyá zat
egyes ele me it:

1. könyv vizs gá lói mun ka prog ram, max. 30 pont

2. ár pá lyá zat (nagy ság, mér ték, idõ be li
üte me zés), max. 20 pont

3. szak mai re fe ren ci ák, max. 10 pont

4. ál lam ház tar tás te rü le tén szer zett
szak mai ta pasz ta la tok, max. 30 pont

5. fe le lõs ség biz to sí tás mér té ke, max. 10 pont

9. El bí rá lá si ha tár idõ: 2006. jú ni us 30-ig, majd ered -
mé nyes pá lyá zat ese tén az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke
meg te szi a ja vas la tát a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz -
te ré nek.

10. Egyéb in for má ci ók

a) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt
cím re és idõ pont ban, zárt, cég jel zés nél kü li bo rí ték ban,
3 pél dány ban, ma gyar nyel ven kell be nyúj ta ni. A pá lyá za -
to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg adott ha tár idõ ben és he -
lyen, sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján kell az át ve -
võ ré szé re le ad ni. A meg ha tal ma zott kö te les iga zol ni kép -
vi se le ti jo go sult sá gát.

b) A bo rí té kon fel kell tün tet ni az aláb bi szö ve get: „Pá -
lyá zat a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap könyv vizs gá lói felada -
tainak el lá tá sá ra”.

c) A pá lyá zó kö te les az ere de ti pél dányt meg je löl ni
„EREDETI” fel írás sal. Ha a pá lyá zó ezt el mu laszt ja, a ki -
író vá laszt egyet a be ér ke zett pél dá nyok kö zül, ami
a továb biak ban az ere de ti pél dány funk ci ó ját töl ti be. Ha a
pél dá nyok kö zött el té rés adó dik, az így meg je lölt pél dány
az irány adó.

d) A pá lyá za tok ha tár idõn be lü li be ér ke zé sét az át ve võ
ál tal ki ál lí tott át vé te li el is mer vény bi zo nyít ja. A ha tár idõn
túl ér ke zett pá lyá za tok nem ke rül nek át vé tel re.

e) A pá lyá zat tal kap cso lat ban fel vi lá go sí tást adni jo go -
sult: dr. Zsol nay And rás szám ve võ a 484-9221-es te le fon -
szá mon.

Bu da pest, 2006. már ci us 17.

Dr. Ko vács Ár pád s. k.,
az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke
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Az Országos Horvát Önkormányzat költségvetése
2006. évre

8/1/2006. (02. 25.) sz. OHÖ köz gyû lé si ha tá ro zat

Az OHÖ Köz gyû lé se el fo gad ta az OHÖ 2006. évi költ ség ve té sét 275 183 000 Ft be vé te li és 275 183 000 Ft ki adá si fõ -
összeg gel.

       Be vé te lek Ter ve zett  
(Ft)   

Ál la mi tá mo ga tá sok 144 928 000
ál la mi tá mo ga tás OHÖ 90 308 000      
Her ceg szán tói In téz mé nyek nor ma tív tá mo ga tá sa 54 620 000      

Sa ját be vé te lek 19 500 000
ka mat be vé tel 1 000 000      
egyéb be vé te lek 200 000      
be fek te tett pénz ügyi esz kö zök ho za ma 10 000 000      
Cro a ti ca köl csön vissza fi ze tés 7 000 000      
Hor vát Szö vet ség köl csön 800 000      
Fõ vá ro si Hor vát Ön kor mány zat 500 000      

Pá lyá za ti be vé te lek 50 000 000
kul tu rá lis ren dez vé nyek 5 000 000      
NEKH át vett in téz mé nyek tá mo ga tá sa 45 000 000      

Egyéb be vé te lek
Her ceg szán tói In téz mé nyek 55 755 000

Össze sen 270 183 000

Pénz ma rad vány 5 000 000

Össze sen 275 183 000

       Ki adá sok   

Esz köz be szer zés, be ru há zás, épü let fel újí tás 4 000 000
fény má so ló, szá mí tó gép és prog ra mok 2 000 000      
épü let fes té se, má zo lás, te tõ ja ví tás 2 000 000      

Anyag költ ség 5 609 000
iro da szer, nyom tat vány 535 000      
szak la pok, szak köny vek 1 000 000      
tisz tí tó sze rek 150 000      
üzem anyag 2 140 000      
köz üze mi dí jak 1 284 000      
egyéb anyag költ ség 500 000      

Igény be vett szol gál ta tás költ sé gei 10 041 000
gép ko csi ja ví tás, mo sa tás, kar ban tar tás 856 000      
egyéb ja ví tás, kar ban tar tás 535 000      
bel föl di uta zás, ki kül de tés 1 500 000      
te le fon, in ter net, pos ta 3 200 000      
tisz tít ta tá si költ sé gek 80 000      
par ko lás, au tó pá lya díj 270 000      
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fo tó ké szí tés 100 000      
õr zõ-vé dõ te vé keny ség díja 200 000      
köny ve lés, iro dai szol gál ta tás, ügy vé di díj 2 500 000      
egyéb szol gál ta tás 800 000      

Egyéb szol gál ta tás 1 780 000
ha tó sá gi, igazg. szolg. díj 80 000      
pénz ügyi be fek te tés díja 700 000      
biz to sí tá si dí jak 1 000 000      

Bér költ ség 11 411 000
fõ fog lal ko zá sú ak 10 096 000      
mel lék fog lal ko zá sú ak 1 315 000      

Sze mé lyi jel le gû ki fi ze té sek 16 058 000
vá lasz tott tiszt ség vi se lõk 12 078 000      
ho no rá ri um 500 000      
ju ta lom (ki tün te tés Hor vát nap ra, pe da gó gu sok) 1 500 000      
kép vi se lõi díj 1 980 000      

Egyéb sze mé lyi jel le gû ki fi ze tés 28 608 000
el nök rep re zen tá ció 600 000      
sa ját gép ko csi té rí tés – kép vi se lõk 20 808 000      
mû kö dés sel kap cso la tos ét ke zés, szál lás, úti költ ség, ülé sek, biz. ülé sek,
   köz gyû lés költ sé ge 4 000 000      
kül föl di na pi díj 2 500 000      
ét ke zé si jegy 300 000      
ru ha pénz 400 000      

Bér já ru lé kok 8 357 900
mun ka adói 754 300      
nyug díj biz to sí tás 18% 4 525 800      
egész ség biz to sí tás 2 765 800      
EHO 312 000      

Egyéb ki adá sok 173 375 000
ki ad vá nyok tá mo ga tá sa 2 000 000      
Pog le di 1 000 000      
Cro a ti ca Rá dió 6 000 000      
Hrvats ki glas nik 500 000      
kul tu rá lis ren dez vé nyek és Hor vát nap 3 000 000      
Cro a ti ja da ren dez vé nyek tá mo ga tá sa 1 000 000      
Pagi üdü lõ mû kö dé si tá mo ga tá sa 15 000 000      
in ter ven ci ós ke ret 500 000      
el nö ki ke ret 1 000 000      
új két tan nyel vû i. esz köz tá mo ga tás 1 000 000      
vá lasz tá sok kal kap cso la tos ki adá sok 1 000 000      
tá bo rok szál lí tá si költ sé ge 7 000 000      
Her ceg szán tó In téz mé nyek ki adá sa 120 375 000      
Ma gyar or szá gi Hor vá tok Tu do má nyos In té ze te 8 000 000      
Pe resz nyei Egy há zi Gyûj te mény mû kö dé si költ sé ge 6 000 000      

Tar ta lék 15 943 100

Ki adá sok össze sen 275 183 000

Dr. Ka ra gics Mi hály s. k.,
el nök
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la ér te sí ti a Kál mán há za te le pü lé sen ér de kelt rész -
arány-föld tu laj do no so kat, hogy az 1993. évi II. tör vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se alap ján

2006. április 27-én (csütörtök) 9.00 órakor

a Kál mán há zi Pol gár mes te ri Hi va tal hi va ta los he lyi sé gé ben nyil vá nos sor so lást tart a Kál mán há zi Rá kó czi Szö vet ke zet
föld alap já ba lévõ rész arány-föld tu laj don he lyé nek meg ha tá ro zá sa cél já ból.

A sor so lás ra ki je lölt föld rész le tek az aláb bi ak:

Te le pü lés: Kál mán há za

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK Ki ad ha tó
Kor lá to zó
 in téz ke dés

0149/18 szán tó 4,0948 46,76 46,76 –

0143/87 szán tó 0,3190 4,25 4,25 –

A sor so lás nyil vá nos. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek
ve het nek részt.

 
A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem érvénye -
síthet, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

 
Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de ke it érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld -
mû ve lés ügyi Hi va tal nál ki fo gást nyújt hat be.

De men di Lász ló s. k.,

hi va tal ve ze tõ
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 28. szá má ban meg je lent, a köz úti jár mû vek for ga lom ba he lye zé sé vel és for ga lom ban tar tá sá val, kör nye zet vé -
del mi fe lül vizs gá la tá val és el len õr zé sé vel, to váb bá a gép jár mû fenn tar tó te vé keny ség gel kap cso la tos egyes köz le ke dé si ha tó sá gi el já rá sok dí ja i ról szó ló
91/2004. (VI. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 11/2006. (III. 10.) GKM ren de let mel lék le te he lye sen a kö vet ke zõ meg jegy zést tar tal maz za:

,,Meg jegy zés: a II. Fe je zet 2. pont já ban meg je lölt fo rint össze gek brut tó dí jak.”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás



2006/32. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2727

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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