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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
68/2006. (III. 28.) Korm.

rendelete

a Felsõoktatási és Tudományos Tanácsról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §-a
(1) be kez dé sé nek 19. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A Felsõoktatási és Tudományos Tanács jogállása

1.  §

(1) A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács (a továb -
biak ban: FTT) a fel sõ ok ta tá si tör vény és a köz hasz nú szer -
ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: 
köz hasz nú sá gi tör vény) alap ján jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ, füg get len, dön tés-elõ ké szí tõ, vé le mé nye zõ és ja -
vas lat te võ, a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel nél kül
ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet.

(2) Az ok ta tá si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
tör vényességi el len õr zést gya ko rol az FTT mû kö dé se, te -
vé keny sé ge fe lett. En nek ke re té ben azt vizs gál ja, hogy az
FTT a fel sõ ok ta tá si tör vény ben és e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint mû kö dik-e, és a jog kö rét a jog sza bá lyok -
ban biz to sí tot tak sze rint gya ko rol ja-e. A mi nisz ter tör -
vényességi el len õr zé si jog kö ré ben – meg fe le lõ ha tár idõ
biz to sí tá sá val – fel hív ja az FTT-t a jog sza bály sér tés meg -
szün te té sé re, il let ve arra, hogy a jog sza bá lyok ban fog lalt
kö te le zett sé ge i nek te gyen ele get. Az FTT a fel hí vás ban
fog lal ta kat kö te les meg vizs gál ni és a ki tû zött ha tár idõn be -
lül ál lás pont já ról a mi nisz tert tá jé koz tat ni.

(3) A köz hasz nú mû kö dés te kin te té ben a tör vényességi
fel ügye le tet a reá irány adó sza bá lyok sze rint az ügyész ség
lát ja el az FTT fe lett.

(4) Az FTT mû kö dé sé vel, szer ve ze té vel és a 16.  §-ban
fog lal tak kal kap cso la tos sza bá lyo kat az FTT tes tü le ti ta -
gok két har ma dá nak sza va za tá val – leg alább 13 tag tá mo -
ga tá sá val – el fo ga dott és a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta tar tal maz za. A mi nisz ter a

szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sát csak ak -
kor ta gad hat ja meg, ha az jog sza bályt sért.

A közhasznú jogállásból fakadó szabályok

2.  §

(1) Az FTT mû kö dé sé re és gaz dál ko dá si rend jé re a köz -
hasz nú sá gi tör vény sza bá lyai irány adók.

(2) Az FTT a köz hasz nú sá gi tör vény 26.  §-a c) pont já -
nak 3–5. al pont ja sze rin ti kö vet ke zõ köz hasz nú te vé keny -
sé ge ket lát ja el: tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás; ne ve lés 
és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter jesz tés; kul tu rá lis 
te vé keny ség. Az FTT köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár ki
ré sze sül het.

(3) Az FTT szer ve ze te pár tok tól füg get len, azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt és tõ lük tá mo ga tást nem fo -
gad el, köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat.

(4) Az FTT gaz dál ko dá sá nak alap já ul a fel sõ ok ta tá si
tör vény 128.  § (5) be kez dé se sze rint biz to sí tott tá mo ga tás
szol gál, ame lyen kí vül az FTT-nek egyéb be vé te lei is le -
het nek (pél dá ul pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás, ado -
mány, esz kö ze i nek be fek te té sé bõl, il let ve vál lal ko zá si te -
vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel).

(5) Az FTT vál lal ko zá si te vé keny sé get csak köz hasz nú
cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez -
tet ve vé gez het; be fek te té si te vé keny sé get az FTT Tes tü le -
te ál tal el fo ga dott sza bály zat alap ján foly tat hat.

(6) Az FTT gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem
oszt ja fel, azt a fel sõ ok ta tá si tör vény ben és e ren de let ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re for dít ja.

(7) Az FTT te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg -
fon to sabb ada ta it az Ok ta tá si Köz löny ben is nyil vá nos ság -
ra hoz za.

Az FTT szervezete

3.  §

(1) Az FTT Tes tü let bõl és a Tes tü let mel lett mû kö dõ
Tit kár ság ból, to váb bá a köz hasz nú sá gi tör vény 10.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján az FTT Tes tü le té tõl és Tit kár sá gá tól
el kü lö nült Fel ügye lõ Bi zott ság ból áll.

(2) Az FTT el nö ke az FTT Tes tü le té nek el nö ke.

(3) Az FTT mel lett mû kö dõ, a fel sõ ok ta tá si tör vény
113.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti bi zott sá gok ra, azok
össze té te lé re és mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat az FTT szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz -
za meg. Az ál lan dó bi zott sá gok tag ja i ra vo nat ko zó össze -
fér he tet len sé gi sza bá lyok azo no sak az e ren de let ben az
FTT Tes tü le té nek tag ja i ra vo nat ko zó elõ írásokkal.
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Az FTT testületi mûködésére és tagjaira vonatkozó
szabályok

4.  §

(1) Az FTT Tes tü le té nek a fel sõ ok ta tá si tör vény
113.  §-a alap ján ti zen ki lenc tag ja van.

(2) A ka ma rák dön te nek a kép vi se le tük re jo go sult, ál ta -
luk de le gált hat tag sze mé lyé rõl. Amennyi ben a de le gá lás -
ra vo nat ko zó fel hí vás tól szá mí tott ki lenc ven na pon be lül
nem si ke rül je löl tet ál lí ta ni, az FTT el nö ke ad hoc tes tü le -
tet hív össze a ka ma rák el nö ke i nek rész vé te lé vel a dön tés -
ho za tal ra. Az ad hoc tes tü let ülé se a ta gok több mint fe lé -
nek je len lé te ese tén ha tá ro zat ké pes, a de le gá lás ról pe dig a
je len le võk több sé gé nek egyet ér té sé vel dönt.

(3) Az ok ta tá si mi nisz ter – az ál ta la de le gált ta gok kö -
zül – egy tag je lö lé sé hez be szer zi az egész ség ügyi mi nisz -
ter egyet ér té sét.

(4) Nem de le gál ha tó az FTT Tes tü le té be a fel sõ ok ta tá si
tör vény 113.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá -
ró oko kon túl az, aki

a) el len bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, vagy aki a
bün te tett elõ élet ha tá lya alól még nem men te sült,

b) az FTT Tit kár sá ga, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di -
tá ci ós Bi zott ság Tit kár sá ga, az Or szá gos Kre dit ta nács
 Irodája, va la mint a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia al kal ma -
zott ja.

5.  §

(1) Az FTT el nö ke az FTT Tes tü le te meg bí za tá sá nak le -
jár tát meg elõ zõ en leg ké sõbb hat hó nap pal fel hív ja a de le -
gá ló tes tü le te ket és szer ve ze te ket az új Tes tü let tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ra, de le gá lá sá ra.

(2) A je lö lõ tes tü le tek és szer ve ze tek az FTT el nö ké nek
fel hí vá sát kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül je löl te ket ál lí ta -
nak, akik nek nyi lat koz ni uk kell a meg bí za tás el vál la lá sá -
ról és ar ról, hogy a je lö lé sük nem üt kö zik ki zá ró okok ba.

(3) A de le gá ló tes tü le tek és szer ve ze tek a je löl tek meg -
vá lasz tá sá ról  szóló ira tot (hi te les jegy zõ köny vet, jegy zõ -
könyv ki vo na tot, le ve let vagy más do ku men tu mot) a dön -
tést kö ve tõ nyolc na pon be lül meg kül dik az FTT el nö ké -
nek.

(4) A je löl tek lis tá ját az FTT el nö ke fel ter jesz ti a mi -
nisz ter nek, aki – an nak át te kin té se és a jog sza bá lyok kal
való meg fe le lés vizs gá la ta után – har minc na pon be lül fel -
ter jesz ti a mi nisz ter el nök nek, ja vas la tot téve a ta gok meg -
bí zá sá ra. Amennyi ben jog sza bály ban meg ha tá ro zott ok
 miatt a tes tü le ti tag ság gal való össze fér he tet len ség áll
fenn, a meg bí zó le vél ki adá sá nak elõterjesz tését a mi nisz -
ter, an nak ki adá sát a mi nisz ter el nök meg ta gad ja.

(5) A de le gált ta go kat és az el nö köt a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 113.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a mi nisz ter el nök

bíz za meg há rom évre. Az FTT el nö ké nek és tag ja i nak
név so rát az Ok ta tá si Köz löny ben is köz zé kell ten ni.

(6) A de le gá lás ra jo go sult tes tü le tek, szer ve ze tek a vá -
lasz tás, de le gá lás rend je sze rint min den tag mel lé egy-egy
pót ta got is vá lasz ta nak. A pót tag meg bí za tá sa azon ta gok
meg bí za tá sá nak le jár tá ig tart, aki nek a he lyé be lép.

(7) Egy sze mély leg fel jebb két cik lu son ke resz tül
– meg sza kí tás nél kül hat évig – le het az FTT Tes tü le té nek
tag ja. Nem kell be szá mí ta ni a cik lus ide jé be a pót tag ként
de le gált, majd meg bí zott tag nak a ti zen nyolc hó nap nál rö -
vi debb meg bí za tá sát.

6.  §

(1) Az FTT tes tü le ti tag ság meg szû nik:
a) a meg bí za tás le jár tá val,
b) a tag ha lá lá val,
c) amennyi ben a mi nisz ter el nök – a mi nisz ter ja vas la -

tá ra – a tag meg bí zó le ve lét vissza von ja a tag írá sos le mon -
dá sa, fel men té sé nek kez de mé nye zé se, il let ve vissza hí vá sa 
ese tén.

(2) Amennyi ben a ta got jog erõ sen vég re hajt ha tó sza -
bad ság vesz tés re íté li a bí ró ság, il let ve a tag ság ide je alatt
ke let ke zett, a tag ság gal össze fér he tet len okot, tényt a tag
nem szün te ti meg, az arra ala pul szol gá ló ok ész le lé sét
köve tõen a mi nisz ter vagy az FTT el nö ke kez de mé nye zi
fel men té sét. Az FTT el nö ke a je len lé võ tes tü le ti ta gok két -
har ma dá nak sza va za tá val kez de mé nye zi a tag fel men té sét
ab ban az eset ben is, ha az FTT Tes tü le té nek meg íté lé se
sze rint a tag te vé keny sé gé ben, mun ká já ban rész re haj lást
mu tat, egy éven be lül az ülé sek több mint fe lén nem je lent
meg, ille tõ leg a tag tag sá gi vi szo nyá ból fa ka dó vé le mény -
al ko tá si kö te le zett sé gé nek har ma dik al ka lom mal nem tesz
ele get.

(3) Vissza hí vás ra a de le gá ló tes tü let, szer ve zet jo go sult, 
amennyi ben a tag egy éven be lül az ülé sek több mint fe lén
nem je le nik meg.

(4) A tag ság meg szû né se ese tén – az (1) be kez dés
a) pont ja ki vé te lé vel – a tag he lyé be a de le gá ló tes tü let,
szer ve zet ál tal je lölt pót tag lép.

(5) A tes tü le ti tag ság nem füg geszt he tõ fel és nem szü -
ne tel tet he tõ.

(6) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg szû né si okok
be kö vet ke zé se és a meg bí zó le vél vissza vo ná sa kö zöt ti
idõ szak ban a ta got nem ter he lik a tag ság gal járó kö te le -
zett sé gek, il let ve nem gya ko rol hat ja az ez zel járó jo go sult -
sá go kat.

7.  §

(1) Az FTT Tes tü le té nek tag jai és tiszt ség vi se lõi tisz te -
let díj ban és – az FTT szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá -
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ban meg ha tá ro zott mér té kû – költ ség té rí tés ben ré sze sül -
nek.

(2) A tisz te let dí jak mér té ke a fel sõ ok ta tá si tör vény
128.  §-a (5) be kez dé sé ben az FTT szá má ra meg ál la pí tott
tá mo ga tás nak

a) az el nök ese té ben ha von ta 6 ez re lé ke,
b) a tag ese té ben – az ülé sen kén ti rész vé tel után – 1 ez -

re lé ke.

(3) Az FTT ál tal fel kért bi zott sá gok el nö kei, tag jai és a
fel kért szak ér tõk dí ja zá sá ról az FTT szer ve ze ti és mû kö dé -
si sza bály za ta ren del ke zik.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl fél éven te
egy al ka lom mal az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga ve ze tõ jét és
tag ja it az FTT Tes tü let tag ja i nak ülé sen ként járó tisz te let -
díj jal azo nos össze gû tisz te let díj il le ti meg.

(5) Az FTT a köz hasz nú sá gi tör vény, va la mint a könyv -
ve ze tés és be szá mo lói, szám vi te li kö te le zett ség te kin te té -
ben a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény, va la mint
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 224/2000. (XII. 19.) Korm.
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen gaz dál ko dik.

8.  §

(1) Az FTT Tes tü le te el nö két a Tes tü let tag jai kö zül tit -
kos sza va zás sal vá laszt ja meg.

(2) Az FTT Tes tü le te el nö két meg vá lasz tó tes tü le ti ülés
ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a ta gok leg alább két har ma -
da (leg alább 13 fõ) je len van. Az el nök meg vá lasz tá sá hoz
a tes tü le ti ta gok több mint fe lé nek (leg alább 10 fõ) egyet -
ér tõ sza va za ta szük sé ges.

(3) Az el nök vá lasz tás ered mény te len sé ge ese tén ti zen öt 
na pon be lül újabb tes tü le ti ülést kell össze hív ni. El nök ké
az FTT Tes tü le té nek azon tag ja vá laszt ha tó meg, aki a je -
len lé võ ta gok sza va za tá nak több mint fe lét meg sze rez te.
Amennyi ben – töb bes je lö lés ese tén – egyik je lölt sem
kap ta meg a meg vá lasz tás hoz szük sé ges sza va za tot, a sza -
va zást oly mó don kell foly tat ni, hogy az elõ zõ for du ló ban
leg ke ve sebb sza va za tot ka pott je lölt az újabb for du lók ban
már nem ve het részt. A sza va zást ad dig kell foly tat ni, amíg 
egy je lölt a je len lé võ ta gok sza va za tá nak több mint fe lét
meg sze rez te. Amennyi ben két je lölt kö zül egyik sem kap ja 
meg a je len lé võ ta gok sza va za tá nak több mint fe lét, és az
újabb sza va zá si el já rás sem ve zet ered mény re, ti zen öt na -
pon be lül újabb ülést kell össze hív ni. Amennyi ben a har -
ma dik ülé sen sem si ke rül el nö köt vá lasz ta ni, a mi nisz ter el -
nök a mi nisz ter elõ ter jesz tésére az FTT Tes tü le tét – hat hó -
na pos ha tár idõ vel – fel osz lat ja, és a mi nisz ter újabb de le -
gá lá si el já rást in dít, mely nek ide jé re ügy ve ze tõ el nö köt
ne vez ki.

(4) Az FTT el nö ke – va la mint az en nek je lölt sze mély –
amennyi ben egy ide jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is
tölt be ve ze tõ tiszt sé get, er rõl kö te les va la mennyi érin tett
köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz tat ni.

(5) Nem le het az FTT el nö ke, aki a vá lasz tás idõ pont ját
meg elõ zõ két éven be lül meg szûnt olyan köz hasz nú szer ve -
zet nél töl tött be a meg szû nést meg elõ zõ két éven be lül leg -
alább egy évig ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl
 szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

(6) Az FTT Tes tü le te az el nök meg bí zá sá nak vissza vo -
ná sá ra tesz ja vas la tot, amennyi ben azt a mi nisz ter, il let ve
az FTT Tes tü le té nek va la mely tag ja írá sos in dok lás sal
kez de mé nye zi, és a ta gok leg alább két har ma dos je len lé te
(leg alább 13 fõ) mel lett a ta gok több sé ge azt tá mo gat ja. Az 
el nök meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ra a meg bí zás sal azo nos
rend ben ke rül sor.

9.  §

(1) Az FTT Tes tü le té nek ülé sei nyil vá no sak, ki vé ve, ha
azt tör vény ki zár ja. A sze mé lyi sé gi jo gok vé del mé re hi vat -
koz va a Tes tü let egyes na pi ren di pon tok zárt tár gya lá sá ról
dönt het je len lé võ tag ja i nak két har ma dos több sé gé vel.

(2) Az FTT Tes tü le te ülé se it szük ség sze rint, de leg -
alább két ha von ta (leg alább évi hat al ka lom mal) tart ja.

(3) Az FTT Tes tü le te ülé se it – az ala ku ló ülés ki vé te lé -
vel – a Tes tü let el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la ki -
je lölt tag hív ja össze. A na pi rend ter ve ze tét tar tal ma zó
írás be li meg hí vót a ta gok ré szé re leg ké sõbb az ülést meg -
elõ zõ nyol ca dik na pon meg kell kül de ni.

(4) Az FTT Tes tü le te ülé se it – az ala ku ló ülés ki vé te lé -
vel – az el nök, il let ve aka dá lyoz ta tá sa ese tén a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott más tag ve ze ti.

(5) Az FTT Tes tü le té nek ala ku ló ülé sét a Tes tü let ko -
ráb bi el nö ke hív ja össze és ve ze ti le a ta gok meg bí zá sát
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül. Fo lya ma tos mû kö dés mel lett a
ko ráb bi el nök az új el nök meg vá lasz tá sá ig, az új el nök pe -
dig – meg vá lasz tá sát köve tõen – el nö ki meg bí za tá sá nak
kéz hez vé te lé ig ügy ve ze tõ ként lát ja el fel ada ta it.

(6) Az FTT Tes tü le te ülé sén – ta nács ko zá si jog gal –
részt ve het:

a) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um kép vi se le té ben a fel sõ ok -
ta tá sért fe le lõs ve ze tõ vagy meg bí zott ja,

b) – amennyi ben nem tag ja a Tes tü let nek – a na pi ren -
den sze rep lõ elõterjesz tés ké szí tõ je,

c) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság és
az Or szá gos Kre dit ta nács kép vi se lõ je,

d) az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács kép vi se lõ je,
e) az FTT ál lan dó bi zott sá ga i nak el nö kei,
f) az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak el nö ke és tag jai,
g) az FTT fõ tit ká ra,
h) az FTT Tes tü le te vagy el nö ke kez de mé nye zé sé re

meg hí vot tak, amennyi ben azt az ülés na pi rend je in do kol ja,
i) a Nem ze ti Bo lo gna Bi zott ság el nö ke,
j) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok ál tal de le -

gált sze mély.
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(7) Az FTT Tes tü le té nek és bi zott sá ga i nak ülé sén az
FTT Tit kár sá gá nak mun ka tár sai az FTT szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za tá ban fog lal tak sze rint vesz nek részt. Az
FTT bi zott sá ga i nak ülé se in az FTT fõ tit ká ra ta nács ko zá si
jog gal részt vesz.

10.  §

(1) Az FTT tes tü le ti ülé sén min den tag ren del ke zik sza -
va za ti jog gal és min den sza va zat egyen lõ sú lyú. A sza va -
za ti jog és a tag ság gal össze füg gõ egyéb jo gok nem ru ház -
ha tók át.

(2) Az FTT Tes tü le te nyílt sza va zás sal, egy sze rû szó -
több ség gel hoz za meg dön té sét. Sza va zat egyen lõ ség ese -
tén az el nök sza va za ta dönt. A Tes tü let tit kos sza va zás sal
dönt sze mé lyi ügyek ben.

(3) Az FTT Tes tü le té nek dön té se i ben nem ve het részt az 
a sze mély, aki vagy aki nek a Ptk. 685.  § b) pont ja sze rint
kö ze li hoz zá tar to zó ja, il let ve élet tár sa a ha tá ro zat alap ján
kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy bár mi -
lyen más elõny ben ré sze sül. Nem mi nõ sül elõny nek a szer -
ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö -
tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás.

(4) Az FTT Tes tü le té nek ál lás fog la lá sá nak, ja vas la tá -
nak meg ho za ta lá ban nem él het sza va za ti jo gá val az FTT
Tes tü le té nek azon tag ja, aki az adott egye di in téz mé nyi
ügy ben érin tett. Érin tett nek te kin ten dõ kü lö nö sen az, aki
mun ka vi szony ban, köz al kal ma zot ti, meg bí zá sos vagy vál -
lal ko zá si jog vi szony ban áll a dön tés idõ pont já ban, az azt
meg elõ zõ öt éven be lül az zal a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel, 
amely re a dön tés vo nat ko zik. Az a tag, aki ese té ben va la -
mely ügy tár gya lá sá nál érin tett ség áll fenn, ezt az ülést le -
ve ze tõ el nök nek kö te les je lez ni, és e tényt az ülés rõl ve ze -
tett jegy zõ könyv ben is fel kell tün tet ni.

(5) Az FTT Tes tü le té nek tag ja kö te les – szó ban vagy
írás ban – a tes tü le ti ülé sek na pi rend jén sze rep lõ elõ ter jesz -
tésekrõl, va la mint az FTT el nö ké nek kü lön ké ré sé re az
FTT ha tás kö ré be tar to zó bár mely kér dés rõl szak mai vé le -
mé nyét in dok lás sal együtt ki fej te ni. A vé le mény adás ha -
tár ide jét az FTT el nö ke je lö li meg.

Az FTT feladatai

11.  §

(1) Az FTT fel ada tát fel ké rés re vagy hi va tal ból lát ja el a 
fel sõ ok ta tá si tör vény 112–113.  §-ának ren del ke zé sei alap -
ján.

(2) Az FTT a 112.  § (6) be kez dé se sze rin ti mi nisz te ri
fel ké rés ke re té ben, il let ve a 112.  § (7) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rint az érin tett in téz mény fel ké ré sé re vé le -
ményt ké szít az in téz mény in téz mény fej lesz té si ter vé rõl,

amely re irá nyu ló ké rel met az FTT el nö ké nek kell meg kül -
de ni. A vé le ményt az FTT – a ké re lem hi ány ta lan be ér ke -
zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül – ké szí ti el. A vé le -
mény mel lék le te ként csa tol ni kell az FTT ál tal fel kért
szak ér tõk vé le mé nyét, amennyi ben azt a ké rel me zõ kéri.
Az FTT Tes tü le té nek tag ja nem lát hat el az e be kez dés sze -
rin ti vé le mény el ké szí té se so rán szak ér tõi fel ada to kat.

Az FTT Titkárságára vonatkozó szabályok

12.  §

(1) Az FTT Tes tü le te mel lett mû kö dõ Tit kár ság lát ja el
az FTT ad mi niszt ra tív, jogi és szer ve zé si, va la mint pénz -
ügyi fel ada ta it.

(2) Az FTT Tit kár sá ga gon dos ko dik a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 113.  §-ában és az e ren de let ben fog lal tak nak meg -
fele lõen:

a) az FTT ügy in té zé si, elõ ké szí tõ, szer ve zõ, vég re haj -
tást tá mo ga tó tit kár sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ról,

b) az FTT Tes tü let és bi zott sá gai, va la mint az FTT fel -
adat- és te vé keny sé gi kö ré hez kap cso ló dó egyéb tes tü le -
tek, szer ve ze tek kö zöt ti köl csö nös in for má ció cse re fel té te -
le i nek meg te rem té sé rõl,

c) az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ille té kes szer ve ze ti egy sé -
ge i vel való ko or di ná ci ó ról,

d) az FTT Tes tü le te és bi zott sá gai ülé se i nek elõ ké szí té -
sé rõl, és az ülé sek do ku men tu ma i nak to váb bí tá sá ról, az
em lé kez te tõk el ké szí té sé rõl.

13.  §

(1) Az FTT Tit kár sá ga élén az FTT Tes tü le te el nö ké nek
alá ren delt fõ tit kár áll, aki re az FTT el nö ke át ru ház hat ja
egyes ha tás kö re it a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott ren del ke zé sek sze rint. A fõ tit kár mun ká ját
a fõ tit kár-he lyet tes és a gaz da sá gi ügyek vi te lé vel meg bí -
zott mun ka társ se gí ti.

(2) A fõ tit kár sze mé lyé rõl nyil vá nos pá lyá zat alap ján az
FTT Tes tü le te je len lé võ tag ja i nak több sé gé nek egyet ér té -
sé vel dönt. A fõ tit kár ral az FTT el nö ke köti meg a fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló szer zõ dést.

(3) A fõ tit kár-he lyet tes sel és a gaz da sá gi ügyek vi te lé -
vel meg bí zott mun ka társ sal a fõ tit kár elõ ter jesz tése alap -
ján az FTT el nö ke köti meg a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
szer zõ dést.

14.  §

(1) Az FTT Tit kár sá ga a fõ tit kár irá nyí tá sá val lát ja el
fel ada ta it. A fõ tit kár fe lel az FTT Tes tü le te és el nö ke ál tal
meg je lölt tit kár sá gi fel ada tok meg szer ve zé sé ért.
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(2) Az FTT pénz ügyi, gaz dál ko dá si, szám vi te li fel ada -
ta it, il let ve gaz da sá gi ad mi niszt rá ci ó ját a fõ tit kár irá nyí tá -
sá val az FTT Tit kár sá ga ré sze ként, an nak szak mai irá nyí -
tá sá val mû kö dõ gaz da sá gi egy ség, mun ka társ vagy szer zõ -
dés alap ján kül sõ szer ve zet lát ja el.

(3) A fõ tit kár fe le lõs a pénz ügyi ter ve zés sel, az elõ -
irány zat-fel hasz ná lás sal és -mó do sí tás sal, az üze mel te tés -
sel, fenn tar tás sal, mû köd te tés sel, be ru há zás sal, va gyon -
hasz ná lat tal, mun ka erõ-gaz dál ko dás sal, kész pénz ke ze lés -
sel, könyv ve ze tés sel és be szá mo lá si kö te le zett ség gel kap -
cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért.

Az FTT Felügyelõ Bizottsága

15.  §

(1) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga há rom tag ból áll, aki -
ket a mi nisz ter ne vez ki öt évre. A meg bí zás meg hosszab -
bít ha tó. A ta gok kö zül egy sze mély re a Ma gyar Rek to ri
Kon fe ren cia, egy sze mély re a ka ma rák tesz nek ja vas la tot.
Az FTT Tes tü le té nek tag ja i ra vo nat ko zó össze fér he tet len -
sé gi sza bá lyok az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak tag ja i ra is
vo nat koz nak.

(2) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga tag já nak meg bí za tá sa
meg szû nik

a) a meg bí za tás le jár tá val,
b) a tag írá sos le mon dá sá val,
c) a de le gá ló ja vas la tá ra tör té nõ, vagy az össze fér he tet -

len ség  miatti fel men tés sel,
d) a tag ha lá lá val.

(3) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga ügy rend jét maga ál la -
pít ja meg, mun ká ját az FTT Tit kár sá ga se gí ti. Az FTT Fel -
ügye lõ Bi zott sá ga ve ze tõ jét maga vá laszt ja.

(4) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga el len õr zi az FTT mû -
kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán az FTT el nö ké tõl
je len tést, az FTT Tit kár sá ga mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé -
koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá az FTT
köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja.

(5) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga kö te les az FTT Tes tü -
le te el nö két tá jé koz tat ni és a Tes tü let össze hí vá sát kez de -
mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

a) az FTT mû kö dé se so rán olyan jog sza bály sér tés vagy 
az FTT ér de ke it sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör -
tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé nye i nek
el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a Tes tü let dön té sét te szi szük -
sé ges sé,

b) az FTT el nö ké nek fe le lõs sé gét meg ala po zó tény me -
rült fel.

(6) Az FTT Tes tü le té nek ülé sét az FTT Fel ügye lõ Bi -
zott sá gá nak in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered -
mény te len el tel te ese tén a tes tü le ti ülés össze hí vá sá ra az
FTT Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak ve ze tõ je is jo go sult.

(7) Ha az FTT Tes tü le te a tör vényes mû kö dés hely re ál -
lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg,
az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga kö te les ha la dék ta la nul ér te -
sí te ni a tör vényességi el len õr zést el lá tó mi nisz tert.

(8) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá ga az FTT szak mai te vé -
keny sé gét nem vizs gál ja.

Az FTT szervezeti és mûködési szabályzata

16.  §

(1) Az FTT szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta tar tal -
maz za – az e ren de let ben sza bá lyo zot ta kon túl –

a) az FTT mû kö dé sé vel,
b) az FTT szer ve ze té vel,
c) az FTT Tit kár sá gá val,
d) az FTT Tes tü le té vel, a Tes tü let ál tal lét re ho zan dó

szak ér tõi bi zott sá gok kal, ta nács adó tes tü le tek kel, va la -
mint ezek össze té te lé vel, mû kö dé sé vel,

e) az FTT Tes tü le té nek el já rá si rend jé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.

(2) Az FTT szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ren del -
ke zik

a) az FTT Tes tü le te dön té se i nek nyil ván tar tá sá ról,
amely bõl a dön té sek tar tal ma, idõ pont ja, ha tá lya, il let ve a
dön tést tá mo ga tók és el len zõk ará nya (eset leg sze mé lye)
meg ál la pít ha tó,

b) az FTT Tes tü le te dön té se i nek az érin tet tek kel való
köz lé si, il let ve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód já ról,

c) az FTT mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let ke zett ira -
tok ba való be te kin tés rend jé rõl,

d) az FTT mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai igény be vé te le
mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá gá ról.

(3) Az FTT szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát a mi -
nisz ter az Ok ta tá si Köz löny ben is köz zé te szi.

Záró rendelkezések

17.  §

(1) E ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Fel sõ ok ta tá si Tu do má nyos
Ta nács szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl és meg vá lasz tá si rend -
jé rõl  szóló 15/1997. (III. 12.) MKM ren de let, va la mint az
ezt mó do sí tó 34/2000. (XII. 27.) OM ren de let.

(2) Az FTT e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 30 na pon be -
lül el ké szí ti a fel sõ ok ta tá si tör vény és e ren de let ren del ke -
zé se i nek meg fe le lõ szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát.

(3) Az FTT el nö ke 2006. jú li us 1-jéig fel ké ri a fel sõ ok -
ta tá si tör vény 113.  §-a (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
tes tü le te ket és szer ve ze te ket, hogy 2006. ok tó ber 1-jé ig
de le gál ják az FTT Tes tü le té nek új tag ja it. Az FTT el nö ke
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2006. de cem ber 1-jé ig elõ ter jesz ti a de le gál tak név so rát a
mi nisz ter nek, aki azt to váb bít ja a mi nisz ter el nök nek. Az új 
Tes tü let 2007. feb ru ár 1-jé tõl lát ja el fel ada ta it.

(4) Az FTT Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak tag ja it 2006. jú li us 
1-jé vel meg kell bíz ni.

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

A Kormány
69/2006. (III. 28.) Korm.

rendelete

a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs
Bizottságról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §-a
(1) be kez dé sé nek 19. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
jogállása

1.  §

(1) A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság
(a továb biak ban: MAB) a fel sõ ok ta tá si tör vény és a köz -
hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
(a továb biak ban: köz hasz nú sá gi tör vény) alap ján jogi sze -
mé lyi ség gel ren del ke zõ, füg get len, or szá gos szak ér tõi fel -
ada to kat el lá tó és a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel
nél kül ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve zet.

(2) Az ok ta tá si mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
tör vényességi el len õr zést gya ko rol a MAB mû kö dé se, te -
vé keny sé ge fe lett. En nek ke re té ben azt vizs gál ja, hogy a
MAB a fel sõ ok ta tá si tör vény ben és e ren de let ben meg ha -
tá ro zot tak sze rint mû kö dik-e, és a jog kö rét a jog sza bá -
lyok ban biz to sí tot tak sze rint gya ko rol ja-e. A mi nisz ter tör -
vényességi el len õr zé si jog kö ré ben – meg fe le lõ ha tár idõ
biz to sí tá sá val – fel hív ja a MAB-ot a jog sza bály sér tés
meg szün te té sé re, il let ve arra, hogy a jog sza bá lyok ban fog -
lalt kö te le zett sé ge i nek te gyen ele get. A MAB a fel hí vás -
ban fog lal ta kat kö te les meg vizs gál ni és a ki tû zött ha tár -
idõn be lül ál lás pont já ról a mi nisz tert tá jé koz tat ni.

(3) A köz hasz nú mû kö dés te kin te té ben a tör vényességi
fel ügye le tet a reá irány adó sza bá lyok sze rint az ügyész ség
lát ja el a MAB fe lett.

(4) A MAB mû kö dé sé vel, szer ve ze té vel és a 20.  §-ban
fog lal tak kal kap cso la tos sza bá lyo kat a MAB tes tü le ti ta -
gok két har ma dá nak sza va za tá val el fo ga dott és a mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta tar -
tal maz za. A mi nisz ter a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat
jó vá ha gyá sát csak ak kor ta gad hat ja meg, ha az jog sza bályt 
sért.

A közhasznú jogállásból fakadó szabályok

2.  §

(1) A MAB mû kö dé sé re és gaz dál ko dá si rend jé re a köz -
hasz nú sá gi tör vény sza bá lyai irány adók.

(2) A MAB a köz hasz nú sá gi tör vény 26.  §-a c) pont já -
nak 3–5. al pont ja sze rin ti kö vet ke zõ köz hasz nú te vé keny -
sé ge ket lát ja el: tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás; ne ve lés 
és ok ta tás, ké pes ség fej lesz tés, is me ret ter jesz tés; kul tu rá lis 
te vé keny ség. A MAB köz hasz nú szol gál ta tá sa i ból bár ki
ré sze sül het.

(3) A MAB szer ve ze te pár tok tól füg get len, azok nak
anya gi tá mo ga tást nem nyújt és tõ lük tá mo ga tást nem fo -
gad el, köz vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat.

(4) A MAB gaz dál ko dá sá nak alap já ul a fel sõ ok ta tá si
tör vény 128.  §-ának (5) be kez dé se sze rint biz to sí tott tá mo -
ga tás szol gál, ame lyen kí vül a MAB-nak egyéb be vé te lei
is le het nek (kü lö nö sen pá lyá za ti úton el nyert tá mo ga tás,
szak ér tõi el já rá si díj, ado mány, esz kö ze i nek be fek te té sé -
bõl, il let ve vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé -
tel).

(5) A MAB vál lal ko zá si te vé keny sé get csak köz hasz nú
cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez -
tet ve vé gez; be fek te té si te vé keny sé get a MAB Tes tü le te
ál tal el fo ga dott sza bály zat alap ján foly tat.

(6) A MAB gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem
oszt ja fel, azt a fel sõ ok ta tá si tör vény ben és e ren de let ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re for dít ja.

(7) A MAB te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg -
fon to sabb ada ta it az Ok ta tá si Köz löny ben is nyil vá nos ság -
ra hoz za.

A MAB szervezete

3.  §

(1) A MAB Tes tü let bõl és a Tes tü let mel lett mû kö dõ
Tit kár ság ból, to váb bá a köz hasz nú sá gi tör vény 10.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján a MAB Tes tü le té tõl és Tit kár sá gá tól 
el kü lö nült Fel ügye lõ Bi zott ság ból áll.

(2) A MAB el nö ke a MAB Tes tü le té nek el nö ke.
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(3) A MAB fel ada ta i nak el lá tá sá hoz a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 111.  §-ának (3)–(4) be kez dé se sze rint bi zott sá go kat,
ta nács adó tes tü le te ket hoz hat lét re, va la mint szak ér tõ ket
ve het igény be.

(4) A MAB Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá got, mi nõ ség fej -
lesz té si és pe da gó gus kép zé si szak ér tõi bi zott sá got hoz lét -
re, to váb bá a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket fenn tar tó egy há -
zi jogi sze mé lyek kez de mé nye zé sé re hit tu do má nyi szak ér -
tõi bi zott sá got hoz hat lét re.

A MAB testületi mûködésére és tagjaira vonatkozó
szabályok

4.  §

(1) A MAB Tes tü le té nek a fel sõ ok ta tá si tör vény
111.  §-a alap ján hu szon ki lenc tag ja van.

(2) A Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia a fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ok ta tói kö zül de le gál ti zen öt ta got, oly mó don,
hogy a de le gál tak kö zül egy-egy fõ az egy há zi fenn tar tá sú, 
a ma gán (nem ál la mi, nem egy há zi fenn tar tá sú) és a mû vé -
sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek, va la mint öt fõ a fõ is ko lák
kép vi se lõ je.

(3) A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia az ál ta la de le gált
há rom ta got sa ját bel sõ el já rás rend je sze rint, a ku ta tó in té -
ze tek ál tal de le gált öt ta got az Aka dé mi ai Ku ta tó he lyek
Ta ná csa vá laszt ja meg.

(4) A fel sõ ok ta tás mû kö dé sé ben ér de kelt ka ma rák és az
or szá gos szak mai szer ve ze tek az ál ta luk de le gált négy ta -
got a MAB el nö ké nek – leg ké sõbb az ülést meg elõ zõ egy
hó nap pal köz zé tett – hir det mé nye alap ján össze hí vott ülé -
sen vá laszt ják meg. Az ülés a je len lé võk szá má tól füg get -
le nül ha tá ro zat ké pes, a de le gál tak sze mé lyé rõl a je len le -
võk egy sze rû szó több ség gel dön te nek.

(5) A MAB Tes tü le té be a fel sõ ok ta tá si tör vény 111.  §
(1) be kez dé se sze rint egy ta got az Or szá gos Köz ne ve lé si
Ta nács, egy ta got az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság
 delegál.

(6) Nem de le gál ha tó a MAB Tes tü le té be a fel sõ ok ta tá si
tör vény 111.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá -
ró oko kon túl az, aki

a) el len bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, vagy aki bün -
te tett elõ élet ha tá lya alól még nem men te sült,

b) a MAB Tit kár sá gá nak, a Fel sõ ok ta tá si és Tudo -
mányos Ta nács Tit kár sá gá nak, az Or szá gos Kre dit ta nács
 Irodája, va la mint a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia al kal ma -
zott ja.

5.  §

(1) A MAB el nö ke a MAB Tes tü le te meg bí za tá sá nak le -
jár tát meg elõ zõ en leg ké sõbb négy hó nap pal fel hív ja a de -

le gá ló tes tü le te ket és szer ve ze te ket az új Tes tü let tag ja i nak 
meg vá lasz tá sá ra, de le gá lá sá ra.

(2) A je lö lõ tes tü le tek és szer ve ze tek a MAB el nö ké nek
fel hí vá sát kö ve tõ hat van na pon be lül je löl te ket ál lí ta nak,
akik nek nyi lat koz ni uk kell a meg bí za tás el vál la lá sá ról és
ar ról, hogy a je lö lé sük nem üt kö zik ki zá ró okok ba.

(3) A de le gá ló tes tü le tek és szer ve ze tek a je löl tek meg -
vá lasz tá sá ról  szóló ira tot (hi te les jegy zõ köny vet, jegy zõ -
könyv ki vo na tot, le ve let vagy más do ku men tu mot) a dön -
tést kö ve tõ nyolc na pon be lül meg kül dik a MAB el nö ké -
nek.

(4) A je löl tek lis tá ját a MAB el nö ke fel ter jesz ti a mi -
nisz ter nek, aki – an nak át te kin té se és a jog sza bá lyok kal
való meg fe le lés vizs gá la ta után – har minc na pon be lül fel -
ter jesz ti a mi nisz ter el nök nek, ja vas la tot téve a ta gok meg -
bí zá sá ra. Amennyi ben jog sza bály ban meg ha tá ro zott ok
 miatt a tes tü le ti tag ság gal való össze fér he tet len ség áll
fenn, a meg bí zó le vél ki adá sá nak elõterjesz tését a mi nisz -
ter, an nak ki adá sát a mi nisz ter el nök meg ta gad ja.

(5) A de le gált ta go kat és az el nö köt a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 111.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök
bíz za meg há rom évre. A MAB el nö ké nek és tag ja i nak
név so rát az Ok ta tá si Köz löny ben is köz zé kell ten ni.

(6) Egy sze mély meg sza kí tás nél kül leg fel jebb két cik -
lu son ke resz tül le het a MAB Tes tü le té nek tag ja.

6.  §

(1) A MAB tes tü le ti tag ság meg szû nik:
a) a meg bí za tás le jár tá val,
b) a tag ha lá lá val,
c) amennyi ben a mi nisz ter el nök – a mi nisz ter ja vas la -

tá ra – a tag meg bí zó le ve lét vissza von ja a tag írá sos le mon -
dá sa vagy fel men té sé nek kez de mé nye zé se ese tén.

(2) Amennyi ben a ta got jog erõ sen vég re hajt ha tó sza -
bad ság vesz tés re íté li a bí ró ság, il let ve a tag ság ide je alatt
ke let ke zett, a tag ság gal össze fér he tet len okot, tényt a tag
nem szün te ti meg, az arra ala pul szol gá ló ok ész le lé sét
köve tõen a mi nisz ter vagy a MAB el nö ke kez de mé nye zi
fel men té sét. Amennyi ben a MAB el nö ke ezt el mu laszt ja, a 
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke kez de mé nye zi a fel men tést. A
MAB el nö ke a je len lé võ tes tü le ti ta gok két har ma dá nak
sza va za tá val kez de mé nye zi a tag fel men té sét ab ban az
eset ben is, ha a MAB Tes tü le té nek meg íté lé se sze rint a tag
te vé keny sé gé ben, mun ká já ban rész re haj lást mu tat vagy
egy éven be lül az ülé sek több mint fe lén nem je le nik meg.
Amennyi ben a MAB Tes tü le te el mu laszt ja a tag fel men té -
sé nek kez de mé nye zé sét, ezt a de le gá ló tes tü let, szer ve zet,
to váb bá a MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga is kez de mé nyez he ti
a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

(3) A tag ság meg szû né se ese tén – az (1) be kez dés
a) pont ja ki vé te lé vel – a de le gá ló tes tü let, szer ve zet az ere -
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de ti tag meg bí za tá sá ból hát ra lé võ idõ tar tam ra új ta got de -
le gál.

(4) A tes tü le ti tag ság nem füg geszt he tõ fel és nem szü -
ne tel tet he tõ.

(5) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti meg szû né si okok
be kö vet ke zé se és a meg bí zó le vél vissza vo ná sa kö zöt ti
idõ szak ban a ta got nem ter he lik a tag ság gal járó kö te le -
zett sé gek, il let ve nem gya ko rol hat ja a tag ság gal járó jo go -
sult sá go kat.

7.  §

(1) A MAB Tes tü le té nek tag jai és tiszt ség vi se lõi tisz te -
let díj ban ré sze sül nek.

(2) A tisz te let dí jak ma xi má lis havi mér té ke a MAB szá -
má ra meg ál la pí tott költ ség ve té si tá mo ga tás éves össze gé -
nek

a) az el nök ese té ben 2,3 ez re lé ke,
b) a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro -

zott tiszt ség vi se lõ ese té ben 1,4 ez re lé ke,
c) a tag ese té ben 0,7 ez re lé ke.

(3) A szak ér tõk dí ja zá sá ról a MAB szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za ta ren del ke zik.

(4) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga ve ze tõ jét és tag ja it
fél éven te a (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti tisz te let díj jal
azo nos össze gû tisz te let díj il le ti meg.

(5) A MAB a köz hasz nú sá gi tör vény, va la mint a könyv -
ve ze tés és be szá mo lói, szám vi te li kö te le zett ség te kin te té -
ben a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény, va la mint
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 224/2000. (XII. 19.) Korm.
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen gaz dál ko dik.

8.  §

(1) A MAB el nö két a Tes tü let tag jai kö zül tit kos sza va -
zás sal vá laszt ja meg.

(2) A MAB el nö két meg vá lasz tó tes tü le ti ülés ak kor ha -
tá ro zat ké pes, ha azon a ta gok leg alább két har ma da je len
van.

(3) Az el nök vá lasz tás ered mény te len sé ge ese tén ti zen öt 
na pon be lül újabb tes tü le ti ülést kell össze hív ni. El nök ké a 
MAB Tes tü le té nek azon tag ja vá laszt ha tó meg, aki a je len
lévõ ta gok sza va za ta i nak több mint fe lét meg sze rez te.
Amennyi ben – töb bes je lö lés ese tén – egyik je lölt sem
kap ta meg a meg vá lasz tás hoz szük sé ges sza va za tot, a sza -
va zást oly mó don kell foly tat ni, hogy az elõ zõ for du ló ban
leg ke ve sebb sza va za tot ka pott je lölt az újabb for du lók ban
már nem ve het részt. A sza va zást ad dig kell foly tat ni, amíg 
egy je lölt a je len lé võ ta gok sza va za ta i nak több mint fe lét
meg sze rez te. Amennyi ben két je lölt kö zül egyik sem kap ja 
meg a je len lévõ ta gok sza va za tá nak több mint fe lét, és az
újabb sza va zá si el já rás sem ve zet ered mény re, ti zen öt na -

pon be lül újabb ülést kell össze hív ni. Amennyi ben a har -
ma dik ülé sen sem si ke rül el nö köt vá lasz ta ni, a mi nisz ter el -
nök a mi nisz ter elõ ter jesz tésére a MAB Tes tü le tét – négy
hó na pos ha tár idõ vel – fel osz lat ja, és a mi nisz ter újabb de -
le gá lá si el já rást in dít.

(4) A MAB el nö ke – va la mint az en nek je lölt sze mély –
amennyi ben egy ide jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is
tölt be ve ze tõ tiszt sé get, er rõl kö te les va la mennyi érin tett
köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz tat ni.

(5) Nem le het a MAB el nö ke, aki a vá lasz tás idõ pont ját
meg elõ zõ két éven be lül meg szûnt olyan köz hasz nú szer ve -
zet nél töl tött be a meg szû nést meg elõ zõ két éven be lül leg -
alább egy évig ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl
 szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

(6) Amennyi ben a MAB el nö ke jog sza bály ba üt kö zõ
cse lek ményt vagy mu lasz tást kö vet el, a MAB Tes tü le te az 
el nök meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ra tesz ja vas la tot. A
MAB Tes tü le té nek ál lás fog la lá sát a vissza vo nás ról a
MAB Tes tü le té nek bár mely tag ja, il let ve a Fel ügye lõ Bi -
zott ság írá sos in dok lás sal kez de mé nyez he ti. A vissza vo -
ná si ja vas la tot a MAB Tes tü le te a ta gok leg alább két har -
ma dos je len lé te mel lett a ta gok több sé gé nek tá mo ga tá sá -
val te szi meg. Az el nök meg bí zá sá nak vissza vo ná sá ra a
meg bí zás sal azo nos rend ben ke rül sor.

9.  §

(1) A MAB Tes tü le té nek ülé sei nyil vá no sak, ki vé ve, ha
azt tör vény ki zár ja. A sze mé lyi sé gi jo gok vé del mé re hi vat -
koz va a Tes tü let egyes na pi ren di pon tok zárt tár gya lá sá ról
dönt het je len lé võ tag ja i nak két har ma dos több sé gé vel.

(2) A MAB Tes tü le te ülé se it szük ség sze rint, de – jú li us
és au gusz tus hó na pok ki vé te lé vel – leg alább ha von ta (leg -
alább évi tíz al ka lom mal) tart ja.

(3) A MAB Tes tü le te ülé se it – az ala ku ló ülés ki vé te lé -
vel – a MAB el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la ki je -
lölt tag hív ja össze. A na pi rend ter ve ze tét tar tal ma zó írás -
be li meg hí vót a ta gok ré szé re leg ké sõbb az ülést meg elõ zõ
nyol ca dik na pon meg kell kül de ni.

(4) A MAB Tes tü le te ülé se it – az ala ku ló ülés ki vé te lé -
vel – az el nök, il let ve aka dá lyoz ta tá sa ese tén a szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott más tag ve ze ti.

(5) A MAB Tes tü le té nek ala ku ló ülé sét a MAB ko ráb bi
el nö ke hív ja össze és ve ze ti le a ta gok meg bí zá sát kö ve tõ
ti zen öt na pon be lül. Fo lya ma tos mû kö dés mel lett a ko ráb -
bi el nök az új el nök meg vá lasz tá sá ig, az új el nök pe dig
– meg vá lasz tá sát köve tõen – el nö ki meg bí za tá sá nak kéz -
hez vé te lé ig ügy ve ze tõ ként lát ja el fel ada ta it.

(6) A MAB Tes tü le te ülé sén – ta nács ko zá si jog gal –
részt ve het:

a) a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Konferen -
ciájának kép vi se lõ je,
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b) a Dok to ran du szok Or szá gos Szö vet sé gé nek kép -
viselõje a dok to ri kép zés sel kap cso la tos na pi rend tárgya -
lásán,

c) a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács kép vi se lõ je,

d) a MAB fõ tit ká ra,

e) a MAB Tes tü le te vagy el nö ke kez de mé nye zé sé re
meg hí vot tak, amennyi ben azt az ülés na pi rend je indo -
kolja.

(7) A MAB Tes tü le te ülé sén, amennyi ben az a szer ve ze -
ti és mû kö dé si sza bály zat tal kap cso la tos vagy gaz da sá gi
kér dést tár gyal, a MAB Fel ügye lõ Bi zott ság ve ze tõ je és
tag ja részt vesz nek.

(8) A MAB Tes tü le te dön té sé nek elõ ké szí té se kor biz to -
sí ta ni kell az egyes tu do mány te rü le tek és kép zé si te rü le tek
kép vi se le tét. En nek ér de ké ben a MAB Tes tü le te ál lan dó
meg hí vot tak sze mé lyé rõl dönt het, akik a MAB Tes tü le te
ülé se in ta nács ko zá si jog gal vesz nek részt.

10.  §

(1) A MAB tes tü le ti ülé sén min den tag ren del ke zik sza -
va za ti jog gal és min den sza va zat egyen lõ sú lyú. A sza va -
za ti jog és a tag ság gal össze füg gõ egyéb jo gok nem ru ház -
ha tók át.

(2) A MAB Tes tü le te nyílt sza va zás sal, egy sze rû szó -
több ség gel ala kít ja ki szak ér tõi vé le mé nyét és hoz za meg
ha tá ro za tát. Sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta 
dönt. A Tes tü let tit kos sza va zás sal dönt

a) sze mé lyi ügyek ben,

b) a fel sõ ok ta tá si tör vény 110.  §-a sze rin ti, a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény mû kö dé sé vel kap cso la tos mi nõ ség hi te le sí -
tés ke re té ben el ké szí tett ér té ke lés rõl.

(3) A MAB Tes tü le té nek dön té se i ben nem ve het részt
az a sze mély, aki vagy aki nek a Ptk. 685.  § b) pont ja sze rint 
kö ze li hoz zá tar to zó ja, il let ve élet tár sa a ha tá ro zat alap ján
kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy bár mi -
lyen más elõny ben ré sze sül. Nem mi nõ sül elõny nek a szer -
ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö -
tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás.

(4) A MAB Tes tü le té nek szak ér tõi vé le mé nye ki ala kí tá -
sá ban és ha tá ro zat ho za ta la kor nem él het sza va za ti jo gá val
a MAB Tes tü le té nek azon tag ja, aki az adott ügy ben érin -
tett. Érin tett nek te kin ten dõ kü lö nö sen az, aki bár mi lyen
(így pél dá ul köz al kal ma zot ti, meg bí zá sos) jog vi szony ban
áll a dön tés idõ pont já ban, az azt meg elõ zõ öt éven be lül
vagy az elõ ter jesz tés alap ján vár ha tó an áll ni fog az zal a
fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel, amely re a dön tés vo nat ko zik.
Az a tag, aki ese té ben va la mely ügy tár gya lá sá nál érin tett -
ség áll fenn, ezt az ülést le ve ze tõ el nök nek kö te les je lez ni
és e tényt az ülés rõl ve ze tett jegy zõ könyv ben is fel kell
tün tet ni.

A MAB eljárása

11.  §

(1) A MAB a fel sõ ok ta tá si tör vény 106–110.  §-ának
ren del ke zé sei alap ján fel ké rés re vagy hi va tal ból lát ja el
fel ada ta it.

(2) A MAB vál lal ko zás ként nem foly tat hat olyan mi nõ -
ség hi te le sí té si te vé keny sé get, mely össze fér he tet len a fel -
sõ ok ta tá si tör vény sze rint el lá tott mi nõ ség hi te le sí té si fel -
ada ta i val.

12.  §

(1) A MAB szak ér tõi vé le ményt

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mény, a re giszt rá ci ós köz pont
vagy a mi nisz ter fel ké ré sé re, va la mint

b) hi va tal ból ké szít.

(2) A fel ké rés re ké szí ten dõ szak ér tõi vé le mény irán ti
ké rel met a MAB el nö ké nek kell meg kül de ni.

(3) A szak ér tõi vé le ményt a MAB – a for mai kö ve tel mé -
nyek nek való meg fe le lés ese tén – a ké re lem ér kez te té sé tõl
szá mí tott száz húsz na pon be lül kö te les el ké szí te ni. Ezen
idõ pont – a fel sõ ok ta tá si tör vény 110.  §-a (6) be kez dés ben
fog lalt el já rás ki vé te lé vel – egy al ka lom mal újabb har minc 
nap pal meg hosszab bít ha tó. Az el já rás meg hosszab bí tá sá -
ról a MAB kö te les írás ban tá jé koz tat ni a szak ér tõi vé le -
mény kez de mé nye zõ jét. A ha tó sá gi el len õr zés so rán kért
szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé nek ha tár ide je har minc nap.

(4) Ha a ké re lem nem fe lel meg a for mai kö ve tel mé -
nyek nek, a MAB Tit kár sá ga a ké rel me zõt hi ány pót lás ra
hív ja fel ha tár idõ tû zé sé vel. A ha tár idõ ered mény te len el -
tel tét köve tõen a MAB Tit kár sá ga a ké rel met vissza kül di a 
ké rel me zõ nek a szak ér tõi vé le mény meg ta ga dá sá val.

(5) A szak ér tõi vé le mény el len nincs he lye fel leb be zés -
nek, azon ban a fel sõ ok ta tá si tör vény 106.  §-a sze rin ti el já -
rás ban írás ba fog lalt in dok lás sal fe lül vizs gá la ta kér he tõ. A 
szak ér tõi vé le mény mel lék le te ként csa tol ni kell a MAB ál -
tal fel kért szak ér tõk írá sos szak vé le mé nyét, ha azt az elõ -
ter jesz tõ kér te.

13.  §

(1) A MAB a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö dé sé vel
kap cso la tos, a fel sõ ok ta tá si tör vény 110.  §-a sze rin ti mi nõ -
ség hi te le sí tés ke re té ben mun ka ter vet ké szít a kép zé si, az
az zal össze füg gõ tu do má nyos, va la mint a mû vé sze ti al ko -
tó te vé keny ség rend sze res ér té ke lé sé re, amely ben meg ha -
tá roz za a vizs gá la tok vár ha tó idõ pont ját. A vizs gá la tok ról
írás be li ér té ke lést ké szít.
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(2) A mi nõ ség hi te le sí té si vizs gá la tok ban részt ve võ
szak ér tõ ket (a to váb bi ak ban: lá to ga tó bi zott ság) az el nök
elõ ter jesz tése alap ján a MAB Tes tü le te je lö li ki.

(3) A lá to ga tó bi zott ság ér té ke lõ je len té sét a vizs gá lat
meg kez dé sé tõl szá mí tott száz húsz na pon be lül kell el ké -
szí te ni. A MAB el nö ke a je len tést, an nak el ké szül tét kö ve -
tõ har minc na pon be lül meg kül di az érin tett in téz mény ve -
ze tõ jé nek, aki nek to váb bi har minc na pon be lül joga van
írás be li ész re vé telt ten ni. Amennyi ben szük sé ges az ész re -
vé tel lel kap cso la tos újabb ada tok be szer zé se, erre a MAB
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban le írt mó don le he tõ -
sé get kell nyúj ta ni. Az ér té ke lést és a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ész re vé te lét tar tal ma zó ira tot a Tes tü let tag jai együtt
kap ják meg, és az ér té ke lés rõl vita után, tit ko san sza vaz -
nak.

A szakértõi díj

14.  §

(1) A MAB fel ada tai el lá tá sa so rán a nem köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás ke re té ben adott szak ér tõi vé le mény ki adá -
sá ért az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí ja zás ban 
ré sze sül.

(2) A dí jat a szak ér tõi vé le mény ki adá sa elõtt, a ké rel -
me zõ kö te les meg fi zet ni.

(3) A díj ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a MAB és az Ok -
ta tá si Mi nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni, be le ért ve
an nak vál to zá sa it is (leg ké sõbb a vál to zást meg elõ zõ ti -
zen öt na pon be lül).

A MAB Titkárságára vonatkozó szabályok

15.  §

(1) A MAB Tes tü le te mel lett mû kö dõ Tit kár ság lát ja el
a MAB ad mi niszt ra tív, jogi és szer ve zé si, va la mint pénz -
ügyi fel ada ta it.

(2) A MAB fõ tit ká ra át adott ha tás kör ben gon dos ko dik a 
fel sõ ok ta tá si tör vény 111.  §-ában és az e ren de let ben fog -
lal tak nak meg fele lõen:

a) a MAB ügy in té zé si, elõ ké szí tõ, szer ve zõ, vég re haj -
tást tá mo ga tó tit kár sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ról,

b) a MAB Tes tü let és bi zott sá gai, va la mint a MAB fel -
adat- és te vé keny sé gi kö ré hez kap cso ló dó egyéb tes tü le -
tek, szer ve ze tek kö zöt ti in for má ció cse re MAB-on be lü li
fel té te le i nek meg te rem té sé rõl.

16.  §

(1) A MAB Tit kár sá ga élén a MAB el nö ké nek alá ren -
delt fõ tit kár áll, aki re a MAB el nö ke át ru ház hat ja egyes

ha tás kö re it a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott ren del ke zé sek sze rint. A fõ tit kár mun ká ját a fõ -
tit kár-he lyet tes és a gaz da sá gi igaz ga tó se gí ti.

(2) A fõ tit kár és a gaz da sá gi igaz ga tó sze mé lyé rõl nyil -
vá nos pá lyá zat alap ján a MAB Tes tü le te je len lé võ tag ja i -
nak két har ma dos egyet ér té sé vel dönt. A fõ tit kár ral és a
gaz da sá gi igaz ga tó val a MAB el nö ke köti meg a fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló szer zõ dést.

(3) A fõ tit kár-he lyet tes sel a fõ tit kár elõ ter jesz tése alap -
ján a MAB el nö ke köti meg a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
szer zõ dést.

17.  §

(1) A MAB Tit kár sá ga a fõ tit kár irá nyí tá sá val lát ja el
fel ada ta it. A fõ tit kár fe lel a MAB Tes tü le te és el nö ke ál tal
meg je lölt tit kár sá gi fel ada tok meg szer ve zé sé ért.

(2) A MAB pénz ügyi, gaz dál ko dá si, szám vi te li fel ada -
ta it, il let ve gaz da sá gi ad mi niszt rá ci ó ját a gaz da sá gi igaz -
ga tó irá nyí tá sá val a MAB Tit kár sá ga ré sze ként, an nak
szak mai irá nyí tá sá val mû kö dõ gaz da sá gi egy ség vagy
szer zõ dés alap ján kül sõ szer ve zet lát ja el.

(3) A gaz da sá gi igaz ga tó fe le lõs a pénz ügyi ter ve zés sel,
az elõ irány zat-fel hasz ná lás sal és -mó do sí tás sal, az üze -
mel te tés sel, fenn tar tás sal, mû köd te tés sel, be ru há zás sal,
va gyon hasz ná lat tal, mun ka erõ-gaz dál ko dás sal, kész pénz -
ke ze lés sel, könyv ve ze tés sel és be szá mo lá si kö te le zett ség -
gel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ért.

A MAB Felülvizsgálati Bizottsága

18.  §

(1) A MAB a fel sõ ok ta tá si tör vény 111.  §-a (7) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá -
got hoz lét re.

(2) A MAB Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá ga tag ja i ra a MAB
Tes tü le té nek tag ja i ra vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi sza -
bá lyo kat al kal maz ni kell.

(3) A ta go kat a MAB el nö ke bíz za meg há rom éves idõ -
tar tam ra. A ta gok ma guk kö zül el nö köt vá lasz ta nak, a
 Felülvizsgálati Bi zott ság ügy rend jét a jog sza bá lyok és a
MAB szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ke re te in be lül
maga ál la pít ja meg, mun ká ját a MAB Tit kár sá ga se gí ti.

(4) A MAB Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá ga a fel sõ ok ta tá si
tör vény 106.  §-a (8) be kez dé se alap ján az új szak ér tõi vé -
le mény el ké szí té se kor jár el.

(5) A MAB Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá ga szak ér tõi vé le -
mé nyé nek el ké szí té sé nek ha tár ide je har minc nap.
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(6) Nem ve het részt a dön tés ho za tal ban az a tag, aki a
fe lül vizs gá lat alá vont ügy ben – a MAB tag ja ként ko ráb -
ban – el járt.

A MAB Felügyelõ Bizottsága

19.  §

(1) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga há rom tag ból áll, aki -
ket a mi nisz ter ne vez ki öt éves idõ tar tam ra. A meg bí zás
meg hosszab bít ha tó. A ta gok kö zül egy sze mély re a Ma -
gyar Rek to ri Kon fe ren cia, egy sze mély re a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia el nö ke tesz ja vas la tot. A MAB Tes tü le -
té nek tag ja i ra vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi sza bá lyok a
MAB Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak tag ja i ra is vo nat koz nak.

(2) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga tag já nak meg bí za tá sa
meg szû nik

a) a meg bí za tás le jár tá val,
b) a tag írá sos le mon dá sá val,
c) a de le gá ló ja vas la tá ra tör té nõ, vagy az össze fér he tet -

len ség  miatti fel men tés sel,
d) a tag ha lá lá val.

(3) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga ügy rend jét maga ál la -
pít ja meg, mun ká ját a MAB Tit kár sá ga se gí ti. A MAB Fel -
ügye lõ Bi zott sá ga ve ze tõ jét maga vá laszt ja.

(4) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga el len õr zi a MAB mû -
kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a MAB el nö ké tõl
je len tést, a MAB Tit kár sá ga mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé -
koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a MAB
köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja.

(5) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga kö te les a MAB el nö -
két tá jé koz tat ni és a Tes tü let össze hí vá sát kez de mé nyez ni, 
ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

a) a MAB mû kö dé se so rán olyan jog sza bály sér tés vagy 
a MAB ér de ke it sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör -
tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé nye i nek
el há rí tá sa, il let ve eny hí té se a Tes tü let dön té sét te szi szük -
sé ges sé,

b) a MAB el nö ké nek fe le lõs ség re vo ná sát meg ala po zó
tény me rült fel.

(6) A MAB Tes tü le té nek ülé sét a MAB Fel ügye lõ Bi -
zott sá gá nak in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered -
mény te len el tel te ese tén a tes tü le ti ülés össze hí vá sá ra a
MAB Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak ve ze tõ je is jo go sult.

(7) Ha a MAB Tes tü le te a tör vényes mû kö dés hely re ál -
lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg,
a MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga kö te les ha la dék ta la nul ér te -
sí te ni a tör vényességi el len õr zést el lá tó mi nisz tert.

(8) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá ga a MAB szak mai te vé -
keny sé gét nem vizs gál ja.

A MAB szervezeti és mûködési szabályzata

20.  §

(1) A MAB szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta tar tal -
maz za – az e ren de let ben sza bá lyo zot ta kon túl –

a) a MAB mû kö dé sé vel,
b) a MAB szer ve ze té vel,
c) a MAB Tit kár sá gá val,
d) a MAB Tes tü le té vel, a Tes tü le ten be lül lét re ho zan dó 

szak ér tõi bi zott sá gok kal, ta nács adó tes tü le tek kel – kü lö -
nö sen a hit tu do má nyi, a pe da gó gus kép zés sel fog lal ko zó
és a mi nõ ség fej lesz té si szak ér tõi bi zott ság gal –, va la mint
ezek össze té te lé vel, mû kö dé sé vel,

e) a MAB Tes tü le té nek el já rá si rend jé vel
kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat.

(2) A MAB szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ren del -
ke zik

a) a MAB Tes tü le te dön té se i nek nyil ván tar tá sá ról,
amely bõl a dön té sek tar tal ma, idõ pont ja, ha tá lya, il let ve a
dön tést tá mo ga tók és el len zõk ará nya (eset leg sze mé lye)
meg ál la pít ha tó,

b) a MAB Tes tü le te dön té se i nek az érin tet tek kel való
köz lé si, il let ve nyil vá nos ság ra ho za ta li mód já ról,

c) a MAB mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let ke zett ira -
tok ba való be te kin tés rend jé rõl,

d) a MAB mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai igény be vé te le
mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá gá ról.

(3) A MAB szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát a mi -
nisz ter az Ok ta tá si Köz löny ben is köz zé te szi.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) E ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba, és ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi -
zott ság ról  szóló 199/2000. (XI. 29.) Korm. ren de let.

(2) A MAB 2006. ok tó ber 31-ig el ké szí ti a fel sõ ok ta tá si
tör vény és e ren de let ren del ke zé se i nek meg fe le lõ szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tát.

(3) A MAB el nö ke 2006. szep tem ber 1-jé ig fel ké ri a fel -
sõ ok ta tá si tör vény 111.  §-a (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott tes tü le te ket és szer ve ze te ket, hogy 2006. no vem ber
1-jéig de le gál ják a MAB Tes tü le té nek új tag ja it. A MAB
el nö ke 2006. de cem ber 1-jéig elõ ter jesz ti a de le gál tak
 névsorát a mi nisz ter nek, aki azt to váb bít ja a mi nisz ter el -
nök nek. Az új Tes tü let a ko ráb bi el nök és ta gok man -
dátumának le jár tát köve tõen, 2007. ja nu ár 1-jé tõl lát ja el
fel ada ta it.

(4) A MAB Fel ügye lõ Bi zott sá gá nak tag ja it 2006. jú li us 
1-jé vel meg kell bíz ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 69/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
részére – a nem közigazgatási hatósági eljárás
keretében adott szakértõi véleménye alapján –

fizetendõ szakértõi díjak

Az el já rás kez de mé nye zé se kor ér vé nyes mi ni mál bér
két sze re se il le ti meg a MAB-ot:

a) az alap- és mes ter kép zés in dí tá sa ese tén a szak ér tõi
vé le mé nye zés [Ftv. 106.  § (2) bek.],

b) a dok to ri is ko la lé te sí té se elõtt be kért szak ér tõi vé le -
mé nye zés [Ftv. 106.  § (3) bek.]

dí ja ként.

A Kormány
70/2006. (III. 28.) Korm.

rendelete

a közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
végrehajtásáról rendelkezõ

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek h) és j) pont ja i ban fog lalt 
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 12.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jegy zõ, fõ jegy zõ a köz ok ta tás ról  szóló tör vény
91.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján köz re mû kö dik
a KIR lét re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez szük sé ges ada -
tok, in for má ci ók gyûj té sé ben, fel dol go zá sá ban. Éven te
egy al ka lom mal össze sí tõ je len tést ké szít az ille té kességi
kö ré be tar to zó köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mé nyek lé -
te sí té sé rõl, il let ve meg szû né sé rõl, ame lyet meg küld az Iro -
da ré szé re. Az Iro da ész re vé telt tesz az ille té kes jegy zõ,
 fõjegyzõ felé, ha az adat szol gál ta tás ban rend el le nes sé get
ész lel.

(2) Az in téz mény fenn tar tó he lyi ön kor mány zat – in téz -
mény fenn tar tó tár su lás ese té ben a szék hely sze rin ti te le pü lés 
ön kor mány za tá nak – jegy zõ je, fõ jegy zõ je a fel vé te li kör zet -
ha tá rok meg ál la pí tá sá ról, il let ve a meg vál toz ta tá sá ról  szóló
ön kor mány za ti dön tést kö ve tõ har minc na pon be lül meg kül -
di a KIR ré szé re a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó óvo da és is ko la 
kör zet ha tá ra it tar tal ma zó jegy zõ köny vi ki vo na tot, va la mint
az e ren de let 6. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban meg ha tá -

ro zott ada to kat a 11.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint el jut tat ja az Iro da ré szé re.”

(2) Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az Iro da, ha a KIR adat bá zis mû köd te té se so rán a
köz ok ta tás ról  szóló tör vény 40.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett ség mu lasz tá sát
ész le li, elekt ro ni kus úton ér te sí ti az Or szá gos Köz ok ta tá si
Ér té ke lé si és Vizs ga köz pon tot (a továb biak ban: OKÉV).
Az OKÉV a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 95/A.  §-ának
(5) be kez dé se sze rint jár el.”

2.  §

Az R. 12/B.  §-a a kö vet ke zõ új (8)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (8)–(9) be kez dé se szá mo zá -
sa (10)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(8) Az Iro da az OM azo no sí tót a köz ok ta tá si in téz -
mény törzs bõl – leg fel jebb egy ne ve lé si évig, tan évig –
vissza von ja, ha

a) olyan fenn tar tó-vál tás sal, át szer ve zés sel kap cso la tos 
je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sá ról ér te sül, amely
e ren de let sze rint új OM azo no sí tó igény lé sé vel jár,

b) az OM azo no sí tó val ren del ke zõ in téz mény jog utód -
dal vagy anél kül meg szûnt, de en nek bi zo nyí tá sa, il le tõ leg
az adat szol gál ta tás az (5)–(6) be kez dés ben elõ ír tak sze rint
nem tör tént meg,

c) a fenn tar tó az in téz mé nyét egy ne ve lé si évig, tan évig 
szü ne tel te ti.

(9) Az OM azo no sí tó vissza vo ná sá ról az Iro da ér te sí ti
az in téz mény fenn tar tó ját és az OM-et. Ha e ren de let ben
elõ ír tak sze rint az adat szol gál ta tás meg tör tént, az Iro da az
OM azo no sí tót vissza ál lít ja a köz ok ta tá si in téz mény törzs -
ben, vagy tör li, és ez zel egy ide jû leg újat ad ki. Ha bi zo -
nyít ha tó an meg ál la pít ha tó, hogy a köz ok ta tá si fel ada tot el -
lá tó in téz mény meg szûnt, az Iro da a (7) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint jár el.”

3.  §

Az R. 12/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pe da gó gus-mun ka kör ben, il let ve a ne ve lõ- és ok -
ta tó mun kát köz vet le nül se gí tõ al kal ma zot ti mun ka kör ben, 
a pe da gó gi ai elõ adó vagy a pe da gó gi ai szak ér tõ mun ka -
kör ben fog lal koz ta tot tak (a továb biak ban: al kal ma zot tak)
ada ta it az in téz mény ve ze tõ a jog vi szony lé te sí tés nap ját
kö ve tõ ti zen öt na pon be lül be je len ti az Iro dá nak az azo no -
sí tó szám igény lé se cél já ból. Az azo no sí tó szám igény lé se
a 12/F.  §-ban meg ha tá ro zott mó don tör té nik. Az Iro da ti -
zen egy je gyû azo no sí tó szá mot ké pez, és azt az igény lés
be fo ga dá sa nap já tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül a KIR
on-li ne rend sze rén ke resz tül el ér he tõ vé te szi az in téz -
mény ve ze tõ ré szé re. Az in téz mény ve ze tõ gon dos ko dik
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 arról, hogy va la mennyi érin tett sze mély meg is mer je a ré -
szé re ki adott azo no sí tó szá mot. Ha az érin tett sze mély kéri
az azo no sí tó ról  szóló iga zo lás ki adá sát, a köz ok ta tá si fel -
ada tot el lá tó in téz mény kö te les té rí tés men te sen az iga zo -
lást nyolc na pon be lül ki ál lí ta ni. Az iga zo lá son sze rep lõ
ada to kat és az iga zo lás for má tu mát az Iro da te szi köz zé a
KIR hon lap ján.”

4.  §

Az R. 12/E.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ta nu lói jog vi szonyt lé te sí tõ ta nu ló ada ta it a
12/F.  §-ban meg ha tá ro zott mó don a köz ok ta tá si fel ada tot
el lá tó in téz mény ve ze tõ je a jog vi szony lé te sí tést kö ve tõ ti -
zen öt na pon be lül meg kül di az Iro dá nak az azo no sí tó szám 
ki adá sa cél já ból. Az Iro da a ta nu ló nak ti zen egy je gyû azo -
no sí tó szá mot ké pez, és azt az igény lés be fo ga dá sa nap já -
tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül a KIR on-li ne rend sze rén
ke resz tül el ér he tõ vé te szi az in téz mény ve ze tõ ré szé re. Az
in téz mény ve ze tõ gon dos ko dik ar ról, hogy a ta nu ló vagy
an nak tör vényes kép vi se lõ je meg is mer je a ki adott azo no -
sí tó szá mot. Amennyi ben a ta nu ló vagy tör vényes kép vi se -
lõ je kéri az azo no sí tó ról  szóló iga zo lás ki adá sát, a köz ok -
ta tá si fel ada tot el lá tó in téz mény kö te les az iga zo lást té rí -
tés men te sen nyolc na pon be lül ki ál lí ta ni. Az iga zo lá son
sze rep lõ ada to kat és az iga zo lás for má tu mát az Iro da te szi
köz zé a KIR hon lap ján.”

5.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ak tu á lis igény lé si la pot az OM feb ru ár 15-éig,
il le tõ leg au gusz tus 31-éig kül di meg az Igaz ga tó ság ré szé -
re, az Igaz ga tó ság pe dig feb ru ár 25-éig, il le tõ leg szep tem -
ber 15-éig kül di meg a fenn tar tó nak.”

(2) Az R. 13.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont -
tal egé szül ki:

[Az új fenn tar tó az igény lé si lap hoz kö te les csa tol ni:]
„g) nyi lat ko za tot ar ról, hogy sem neki, sem az in téz mé -

nyé nek har minc na pon túli köz tar to zá sa nincs.”

(3) Az R. 13.  §-a (8) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a fenn tar tó új in téz ményt, új te lep he lyet lé te sít, az
igény lé si lap hoz csa tol ni kell a (7) be kez dés a), b), f) és
g) pont já ban meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal egé szül ki:
„13/A.  § Nem le het a nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga -

tás igény lé sé nél, va la mint az el szá mo lás nál figye lembe

ven ni azt a fel nõtt ok ta tás ban részt vevõ ta nu lót, aki nek a
ta nu lói jog vi szo nya fél év kor meg szûnt, vagy a ta nu lói jog -
vi szony meg szû né sét – jog sza bály alap ján – meg kel lett
vol na ál la pí ta ni. Ezt a ren del ke zést kell al kal maz ni ab ban
az eset ben is, ha a fel nõtt ok ta tás ban részt vevõ ta nu ló a
mu lasz tá sok  miatt fél év kor nem volt osz tá lyoz ha tó, és az
osz tá lyo zó vizs gán nem je lent meg, tá vol ma ra dá sát há rom
mun ka na pon be lül nem iga zol ta; ez ál tal tíz ta ní tá si órá nál
iga zo lat la nul töb bet mu lasz tott.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
b) pont tal egé szül ki, és a je len le gi b) pont je lö lé se c) pont -
ra vál to zik:

[Az Igaz ga tó ság – az igény lé si lap és a ren del ke zés re
álló ok ira tok alap ján, a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény ben (a továb biak ban: Ket.) sza bá lyo zott el já rás ke -
re té ben –]

„b) az el szá mo lás ban kö zölt szep tem ber 15-ei tény lét -
szám, va la mint – szük ség ese tén – az új jog cí mek re vo nat -
ko zó ki egé szí tõ fel mé rés ada tai alap ján ja nu ár hó nap ra,”

(2) Az R. 14.  §-ának (4) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ mon dat lép:

„Ha év köz ben a tény le ges lét szám az egyes feladatellá -
tási he lyek (szék hely, te lep hely) szint jén – bár mely ok ból,
tá mo ga tá si jog cí men ként – 10%-ot meg ha la dó mér ték ben
csök ken, er rõl a hoz zá já ru lást és tá mo ga tást fo lyó sí tó ille -
té kes Igaz ga tó sá got nyolc na pon be lül ér te sí te ni kell.”

8.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fenn tar tó a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro -
zott nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás igény be vé te lé nek
jo gos sá gá ról és fel hasz ná lá sá ról in téz mény szék he lyen -
kén ti és te lep he lyen kén ti, va la mint össze sí tett – az OM ál -
tal el ké szí tett és az Igaz ga tó ság hoz ja nu ár 10-éig to váb bí -
tott, va la mint az Igaz ga tó ság ál tal hi va tal ból meg kül dött –
adat la po kon, a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár 31-éig kö te les
el szá mol ni. A 14.  § (4) be kez dés ki vé te lé vel az el szá mo lás 
az el lá tott, ok ta tott lét szám 1/12, 7/12, il let ve 4/12 ré szé -
nek fenn tar tói szin ten, jog cí men ként figye lembe vett át la -
ga alap ján tör té nik. Az el szá mo lás so rán a mu ta tó szám és
az éves át lag lét szám meg ha tá ro zá sa a ke re kí tés ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint két ti ze des jegy re tör té nik. Amennyi ben a 
fenn tar tó az el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, a fi nan szí ro zást az Igaz ga tó ság fel füg gesz ti.”

(2) Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ ren del -
ke zés sel egé szül ki:

„A ha tá ro zat ban rög zí tett több let tá mo ga tás össze gé rõl az
Igaz ga tó ság már ci us 20-áig tá jé koz tat ja az OM-et, amely
gon dos ko dik a tá mo ga tás – áp ri lis havi elõ leg gel egy ide jû -
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leg tör té nõ – át uta lá sá ról. Az éves el szá mo lás kor fel me rü lõ
ezer fo rint alat ti több let tá mo ga tá si igényt az Igaz ga tó ság
nem utal ja át, il let ve a vissza fi ze té si, kamat fizetési kö te le -
zett sé get a fenn tar tó nak nem kell tel je sí te nie.”

(3) Az R. 16.  §-ának (6) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ mon dat lép:

„Az Igaz ga tó ság a nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás
el szá mo lá sá nak fel dol go zá sa után a jó vá ha gyott költ ség -
ve té si hoz zá já ru lá sok ról és az elõ zõ évi tény le ge sen igény -
be vett nor ma tív hoz zá já ru lás ról és tá mo ga tás ról a tárgy -
évet kö ve tõ év már ci us 20-áig adat szol gál ta tást nyújt az
OM és a Pénz ügy mi nisz té ri um ré szé re a mi nisz té ri u mok
ál tal meg ha tá ro zott, és már ci us 1-jé ig az Igaz ga tó ság ré -
szé re meg kül dött for má ban.”

(4) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Az in téz mény fenn tar tó a költ ség ve té si év vé gét

köve tõen az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el szá mo lá sa
so rán ér vé nye sít he ti jo go sult sá gát azon elõ irány za tok ra,
ame lyek re a tárgy év ben jo go sult volt, és e jo go sult sá ga az
el szá mo lás idõ pont já ban is fenn áll.”

9.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek „I. Tá jé koz ta tó ada tok 
a köz ok ta tá si in téz mé nyek rõl” címû ré sze az e ren de let
2. szá mú mel lék le té nek meg fele lõen mó do sul.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek OM–0010-es,
OM–0011-es, OM–0020-as, OM–0021-es, OM–0022-es,
OM–0012/140-es és az OM–0012/200-as szá mú adat lap -
jai he lyé be az e ren de let 3. szá mú mel lék le té ben fog lalt
adat la pok lép nek.

(4) Az R. 3. szá mú mel lék let „Rész le tes ki töl té si út mu -
ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az OM–0010 szá mú adat lap hoz”
és a Rész le tes ki töl té si út mu ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az
OM–0020 szá mú adat lap hoz címû rész az e ren de let
4. szá mú mel lék le te sze rint mó do sul.

(5) Az R. – az e ren de let 5. szá mú mel lék le te ként ki -
adott – 6. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a ki hir -
de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott R. 12.  §-ának (2) be kez dé se 2006. má jus 2-án lép ha -
tály ba. Az Iro da 2006. má jus 2-ától biz to sít ja in ter ne ten
ke resz tül a hoz zá fé rést az. R. 6. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott adat tar tal mú adat bá zis hoz.

(3) Az e ren de let 5.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott R. 13.  § (7) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zott
nyi lat ko za tot a nem ál la mi, nem ön kor mány za ti in téz -

mény fenn tar tó elsõ al ka lom mal a 2006. szep tem be ri
igény lés nél kül di meg az Igaz ga tó ság ré szé re.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 14.  §-ának (8) be kez dé se, to váb bá

a) az R. 12/G.  §-ában az „Or szá gos Köz ok ta tá si és Ér -
té ke lé si Vizs ga köz pont (a továb biak ban: OKÉV)” szö veg -
rész he lyé be „OKÉV” szö veg rész lép;

b) az R. 3. szá mú mel lék let, „Rész le tes ki töl té si út mu -
ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az OM–0010 szá mú adat lap hoz”
címû rész ben a „030 he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö -
veg rész he lyé be a „030 te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány -
zat” szö veg rész, a „122 több cé lú kis tér sé gi tár su lás (az
OM–0011 adat la pot is ki kell töl te ni!)” szö veg rész he lyé -
be a „122 több cé lú kis tér sé gi tár su lás” szö veg rész, a
„Rész le tes ki töl té si út mu ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az
OM–0021 szá mú adat lap hoz” címû rész ben a „030 he lyi
ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg rész he lyé be a „030 te -
le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg rész lép;

c) az R. 3. szá mú mel lék let, „Rész le tes ki töl té si út mu -
ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az OM–0010 szá mú adat lap hoz”
címû rész a „032 te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö -
veg résszel, a „Rész le tes ki töl té si út mu ta tó, Ki töl té si út mu -
ta tó az OM–0021 szá mú adat lap hoz” címû rész a „032 te -
rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány zat” szö veg résszel egé szül ki;

d) az R. 13.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „– feb ru ár
15-éig –” szö veg rész he lyé be „– már ci us 12-éig –” szö -
veg rész, a 13.  §-ának (6) be kez dés „feb ru ár ban” szö veg -
rész he lyé be „már ci us ban” szö veg rész, a 14.  § (1) be kez -
dés a) pont já ban a „ja nu ár” szö veg rész he lyé be „de cem -
ber” szö veg rész, az e ren de let 14.  § (1) be kez dés új je lö lés
sze rin ti c) pont já ban „feb ru á ri” szö veg rész he lyé be „már -
ci u si” szö veg rész, az R. 15.  § (2) be kez dés a) pont já ban az
„ok tó ber” szö veg rész he lyé be „no vem ber” szö veg rész, a
15.  § (3) be kez dé sé ben „no vem ber” szö veg rész he lyé be
„de cem ber” szö veg rész, a 17/A.  §-ának (1) be kez dés
b) pont já ban „feb ru á ri igény lés” szö veg rész he lyé be a
„már ci u si igény lés” szö veg rész lép;

e) az R. 2. szá mú mel lék le té nek I. Tá jé koz ta tó ada tok a
köz ok ta tá si in téz mé nyek rõl címû rész ben „Az in téz mény
az em lí tett ada to kon kí vül tá jé koz ta tást nyújt hat mind -
arról, amit fon tos nak ítél.” szö veg ré szek he lyé be „Az in -
téz mény az em lí tett ada to kon kí vül tá jé koz ta tást nyújt hat
mind ar ról, amit fon tos nak ítél, a sze mé lyes ada tok ki vé te -
lé vel.” szö veg ré szek, „Az óvo da az em lí tett ada to kon kí -
vül egyéb ként tá jé koz ta tást nyújt hat mind ar ról, amit fon -
tos nak ítél.” szö veg rész he lyé be „Az óvo da az em lí tett
ada to kon kí vül tá jé koz ta tást nyújt hat mind ar ról, amit fon -
tos nak ítél, a sze mé lyes ada tok ki vé te lé vel.” szö veg rész,
„A kol lé gi um az em lí tett ada to kon kí vül tá jé koz ta tást
nyújt hat mind ar ról, amit fon tos nak ítél.” szö veg rész he -
lyé be „A kol lé gi um az em lí tett ada to kon kí vül tá jé koz ta -
tást nyújt hat mind ar ról, amit fon tos nak ítél, a sze mé lyes
ada tok ki vé te lé vel.” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet
a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

Jegyzék a Magyar Államkincstár
Területi és Regionális Igazgatóságainak

bankszámlájáról

Bu da pes ti és Pest me gye
100320000028914600000000

Ba ra nya me gye
100240030028912200000000

Bács-Kis kun me gye
100250040028910800000000

Bé kés me gye
100260050028908100000000

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
100270060028906700000000

Csong rád me gye
100280070028904300000000

Fej ér me gye
100290080028902900000000

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
100330010028900500000000

Haj dú-Bi har me gye
100340020028898700000000

He ves me gye
100350030028896300000000

Ko má rom-Esz ter gom me gye
100360040028894900000000

Nóg rád me gye
100370050028892500000000

So mogy me gye
100390070028890100000000

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye
100440010028888400000000

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
100450020028886000000000

Tol na me gye
100460030028884600000000

Vas me gye
100470040028882200000000

Veszp rém me gye
  100480050028880800000000

Zala me gye
100490060028878100000000

2. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet
 a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek „I. Tá jé koz ta tó ada tok
a köz ok ta tá si in téz mé nyek rõl” címe he lyé be a kö vet ke zõ
cím lép:

„I. Tá jé koz ta tó ada tok a köz ok ta tá si in téz mé nyek rõl
és fenn tar tó ik ról”

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té nek elsõ mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A köz ok ta tá si fel ada to kat el lá tó in téz mé nyek, il let ve
azok fenn tar tói a KIR rend sze ré ben fel dol go zott köz ér de -
kû ada ta i kat az Iro da ál tal fenn tar tott hon la pon a kö vet ke -
zõk sze rint hoz zák nyil vá nos ság ra.”

3. Az R. 2. szá mú mel lék le te, I. Tá jé koz ta tó ada tok a
köz ok ta tá si in téz mé nyek rõl és fenn tar tó ik ról címû rész a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek kel egé szül ki:

„Fenn tar tók

1. Fel kell tün tet ni a fenn tar tó ne vét, a hon lap ja cí mét;
a kép vi se lõ ne vét, be osz tá sát, te le fon szá mát, pos tai
és e-ma il cí mét; a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó in téz -
mé nye i nek az in ter net el ér he tõ sé ge it, az in téz mé -
nye i nek az OM szá mát.

2. Fenn tar tói tár su lás ese tén meg kell adni a tár su lás -
ban részt vevõ ta gok szá mát és a ta gok elérhetõsé -
geit (név, pos tai cím). Meg kell je löl ni az ügy vi või
fel ada to kat el lá tó fenn tar tói ta got.

3. Az in téz mény fenn tar tó elekt ro ni kus úton tá jé koz ta -
tást kér het az Iro dá tól az ál ta la fenn tar tott in téz -
mény utol só adat köz lé sé nek dá tu má ról.

4. Ha az in téz mény fenn tar tó nem ren del ke zik sa ját
hon lap pal, a KIR hon lap ján köz zé te he ti, hogy az
igény be vett nor ma tív hoz zá já ru lás és tá mo ga tás a
tel jes in téz mé nyi költ ség ve tés hány szá za lé kát fe -
dez te.

5. Meg kell adni a kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó óvo da és 
is ko la kör zet ha tá ra it.

6. Az in téz mény fenn tar tó egyéb ként elekt ro ni kus úton 
tá jé koz ta tást nyújt hat mind ar ról, amit fon tos nak
ítél, a sze mé lyes ada tok ki vé te lé vel.”
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3. számú melléklet a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let  a 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let hez]
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4. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez]

(3) Az R. 3. szá mú mel lék let „Rész le tes ki töl té si út mu -
ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az OM–0010 szá mú adat lap hoz”
és a Rész le tes ki töl té si út mu ta tó, Ki töl té si út mu ta tó az
OM–0020 szá mú adat lap hoz címû rész ben a

„– 010 egy köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó intézmény 
( óvoda);

– 100 egy sé ges is ko la;
– 110 össze tett is ko la;
– 170 kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény;
– 180 ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont;
– 220 egy sé ges gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz -

mény;
– 230 egyéb (mel lé ír va az in téz mény tí pu sát).”

szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„010 óvo da

020 ál ta lá nos is ko la

040 szak is ko la

050 spe ci á lis szak is ko la

060 kész ség fej lesz tõ spe ci á lis szak is ko la

070 elõ ké szí tõ szak is ko la

080 9. év fo lya mon kez dõ dõ gim ná zi um

081 7. év fo lya mon kez dõ dõ gim ná zi um

082 5. év fo lya mon kez dõ dõ gim ná zi um

090 9. év fo lya mon kez dõ dõ szak kö zép is ko la

091 7. év fo lya mon kez dõ dõ szak kö zép is ko la

092 5. év fo lya mon kez dõ dõ szak kö zép is ko la

120 alap fo kú mû vé szet ok ta tás in téz mény

130 kol lé gi um vagy di ák ott hon

140 egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá lat*

141 ne ve lé si ta nács adó

142 lo go pé di ai in té zet

143 gyógy pe da gó gi ai ta nács adó, ko rai fej lesz tõ és gon -
do zó köz pont

144 ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá -
ci ós bi zott ság

145 or szá gos szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós te vé keny sé get
vég zõ bi zott ság

146 to vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si ta nács adó

147 kon duk tív pe da gó gi ai in téz mény

150 pe da gó gi ai-szak mai szol gál ta tást nyúj tó in téz -
mény*

160 köz pon ti mû hely

190 ko rai fej lesz tés ben, gon do zás ban részt vevõ nem
köz ok ta tá si in téz mény, böl csõ de

191 ko rai fej lesz tés ben, gon do zás ban részt vevõ nem
köz ok ta tá si in téz mény, fo gya té ko sok ápo ló, gon do -
zó ott ho na

192 ko rai fej lesz tés ben, gon do zás ban részt vevõ nem
köz ok ta tá si in téz mény, gyer mek ott hon

193 ko rai fej lesz tés ben, gon do zás ban részt vevõ nem
köz ok ta tá si in téz mény, egyéb

200 fej lesz tõ fel ké szí tés ben részt vevõ nem köz ok ta tá si
in téz mény, fo gya té ko sok ápo ló, gon do zó ott ho na

201 fej lesz tõ fel ké szí tés ben részt vevõ nem köz ok ta tá si
in téz mény, fo gya té ko sok re ha bi li tá ci ós in téz mé nye

202 fej lesz tõ fel ké szí tés ben részt vevõ nem köz ok ta tá si
in téz mény, fo gya té ko sok nap pa li in téz mé nye

203 fej lesz tõ fel ké szí tés ben részt vevõ nem köz ok ta tá si
in téz mény, egyéb

204 fej lesz tõ is ko la

210 tar tós gyógy ke ze lés alatt álló gyer me kek/ta nu lók
köz ok ta tá si fel ada ta i nak el lá tá sa

100 egy sé ges is ko la*

110 össze tett is ko la*

170 kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény*

180 ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont*

220 egy sé ges gyógy pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz -
mény*

221 egy sé ges kon duk tív pe da gó gi ai mód szer ta ni in téz -
mény*

230 egyéb (mel lé ír va az in téz mény tí pu sát, pl. több cé lú
kö zös igaz ga tá sú in téz mény*)

231 gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény*

232 kon duk tív pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény*

233 ki egé szí tõ nyelv ok ta tó ki sebb sé gi is ko la

* Több cé lú fel ada to kat el lá tó in téz mény”

5. számú melléklet
a 70/2006. (III. 28.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet
 a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelethez

A kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó óvo da és is ko la
kör zet ha tá ra it tar tal ma zó nyil ván tar tás adattartalma

Az Iro da az ál ta la fel ügyelt hon la pon az e mel lék let sze -
rin ti adat tar ta lom mal ké szí ti el, il let ve tart ja kar ban a kör -
zet ha tá ro kat tar tal ma zó adat bá zist. Az 1–2. pont ban sze -
rep lõ ada to kat az Iro da – a fenn tar tói adat bá zis ban sze rep -
lõ ada tok kal – töl ti fel. A 3. pont ban sze rep lõ ada to kat az
in téz mény fenn tar tó ön kor mány zat jegy zõ je, fõ jegy zõ je
szol gál tat ja.
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Az adat bá zis tar tal maz za:

1. az in téz mény fenn tar tó ön kor mány zat jegy zõ jé nek,
fõ jegy zõ jé nek a hi va ta li el ér he tõ sé ge it:
a) Hi va tal ne vét, irá nyí tó szá mát, te le pü lés ne vét,

köz te rü let cí mét,
b) be kül dõ fe le lõs sze mély ne vét, be osz tá sát, te le -

fon szá mát, e-ma il cí mét, fax szá mát, és
c) a KIR bel sõ mû köd te té sé hez szük sé ges fenn tar -

tói kó do kat;

2. a fenn tar tott in téz mény ada ta it:
a) az OM azo no sí tó szá mot,
b) fel adat el lát ási he lyek cí me it,
c) a KIR bel sõ mû köd te té sé hez szük sé ges fel adat -

el lát ási he lyek kód szá ma it,
d) el lá tott fel ada tok tí pu sa it/in téz mény egy sé ge ket,
e) a KIR bel sõ mû köd te té sé hez szük sé ges in téz -

mény egy sé gek kód szá ma it.

3. Óvo dai és is ko lai kör zet ha tá rok kal kap cso lat ban
nyil ván tart ja az Iro da
a) a kör zet ha tá ro kat meg ál la pí tó ön kor mány za ti

dön tést tar tal ma zó jegy zõ köny vi ki vo na tot,
an nak szá mát, il let ve az el fo ga dás ide jét,

b) az adott in téz mény hez tar to zó te le pü lés rész kö -
rül ha tá ro lá sa it és an nak ada ta it (te le pü lés ne -
vét, irá nyí tó szá mát, köz te rü let cí mét).”

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügy-miniszter
14/2006. (III. 28.) IM

rendelete

egyes igazságügy-miniszteri rendeletek
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban, a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban:
Bv. tvr.) 127.  §-ának (1) be kez dé sé ben és a bí ró sá gi vég re -
haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 307.  §-a (2) be kez -
dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a leg -
fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de lem:

A szabadságvesztés és az elõ ze tes letartóztatás
végrehajtásának szabályairól  szóló

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

1.  §

A sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -

let (a továb biak ban: Bszr.) 79.  §-ának (1) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el ítélt rõl ér té ke lõ vé le ményt kell ké szí te ni a ha -
tó sá gok in do kolt meg ke re sé sé re, to váb bá – tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban – 

a) a sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko za tá nak meg -
vál toz ta tá sá ra,

b) az eny hébb vég re haj tá si sza bá lyok al kal ma zá sá nak,
il let ve meg szün te té sé nek az el ren de lé sé re,

c) a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás ra,
d) a párt fo gó fel ügye let alá he lye zés re,
e) az át me ne ti cso port ba he lye zés re,
f) a gyó gyí tó-ne ve lõ cso port ba uta lás ra, il let ve az on -

nan tör té nõ ki he lye zés re,
g) a kü lön le ges biz ton sá gú kör let re való he lye zés re,

an nak fenn tar tá sá ra, il let ve a meg szün te té sé re,
h) a ke gyel mi ké re lem re és a bün te tés fél be sza kí tá si ké -

re lem re,
i) az át szál lí tás ra

vo nat ko zó elõ ter jesz tések el ké szí té se elõtt.”

2.  §

A Bszr. 167.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Ha az eny hébb vég re haj tá si sza bá lyok al kal ma zá sa

irán ti ké rel met az el ítélt vagy vé dõ je az in té zet nél ter jesz -
tet te elõ és az ér té ke lõ vé le mény mel lõz he tõ [Bv. tvr.
7/A.  § (2) bek.], a ké rel met nyolc na pon be lül kell a bv. bí -
ró hoz to váb bí ta ni. Az in té zet eb ben az eset ben is tá jé koz -
tat ja a bv. bí rót a vég re haj tott és a vég re haj tás ra váró sza -
bad ság vesz tés rõl, va la mint ar ról, ha az el ítélt el len új bün -
te tõ el já rás van fo lya mat ban.”

3.  §

A Bszr. 194.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, 
és a je len le gi ren del ke zés az (1) be kez dés je lö lést kap ja:

„(2) Ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko za tá nak
meg vál toz ta tá sa irán ti ké rel met az el ítélt vagy vé dõ je az
in té zet nél ter jesz tet te elõ és az ér té ke lõ vé le mény mel lõz -
he tõ [Bv. tvr. 7.  § (2) bek.], a ké rel met nyolc na pon be lül
kell a bv. bí ró hoz to váb bí ta ni. Az (1) be kez dés ren del ke -
zé se eb ben az eset ben is meg fele lõen al kal ma zan dó.”

4.  §

A Bszr. a kö vet ke zõ 199/A.  §-sal egé szül ki:
„199/A.  § Ha a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás irán ti ké -

rel met az el ítélt vagy vé dõ je az in té zet nél ter jesz tet te elõ
és az ér té ke lõ vé le mény mel lõz he tõ [Bv. tvr. 8.  § (4) bek.],
a ké rel met nyolc na pon be lül kell a bv. bí ró hoz to váb bí ta -
ni. Az in té zet eb ben az eset ben is tá jé koz tat ja a bv. bí rót a
vég re haj tott és a vég re haj tás ra váró sza bad ság vesz tés rõl,
va la mint ar ról, ha az el ítélt el len új bün te tõ el já rás van
folya matban.”
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A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló
feladatokról  szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

módosítása

5.  §

A bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa so -
rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let (a továbbiak ban: Bhr.)
40.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(7) Ha a bv. bíró az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
re ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sát mel lõz te, a bv. in -
té zet a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás ról a Bv. tvr.
8.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti idõ sza kon ként elõter jesz -
tést ké szít.”

6.  §

(1) A Bhr. 84.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„84.  § (1) Ha a bí ró ság az el ítél tet az ál lam ja vá ra bûn -
ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te lez te, az egy sé ges ér te sí tõ -
la pon fel tün te ti, hogy a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé ig
fel me rült bûn ügyi költ ség bõl az el ítélt mi lyen össze get tar -
to zik meg fi zet ni.”

(2) A Bhr. 84.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Ha a bûn ügyi költ sé get az ügyész ál la pí tot ta meg,
vég re hajt ha tó ha tá ro za tá nak egy ki ad má nyát meg kül di az
ille té kes BGH-nak. A BGH a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa
ér de ké ben a ha tá ro za tot olyan zá ra dék kal lát ja el, amely
sze rint a ha tá ro zat az 1994. évi LIII. tör vény 10.  §-a sze rin -
ti vég re hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül, és azt meg kül di a vég -
re haj tó nak.”

7.  §

A Bhr. 85.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az ügyész ál tal meg ál la pí tott bûn ügyi költ ség ese -

tén az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé se it ér te lem sze rû en kell 
al kal maz ni az zal, hogy ha lasz tás vagy rész let fi ze tés nem
en ge dé lyez he tõ.”

8.  §

A Bhr. 91.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„91.  § (1) A bün te tõ ügy ben a bí ró ság ál tal al kal ma zott

rend bír ság [Be. 161.  § (1) be kez dés], az elõ ve ze tés sel [Be.
69.  § (1) bek. és 162. §], va la mint a kí sé rés sel kap cso lat -
ban fel me rült költ ség, va la mint a pol gá ri el já rás so rán ki -
sza bott pénz bír ság, a pol gá ri el já rás ban a fél és a szak ér tõ
elõ ve ze té sé vel fel me rült költ ség ese tén az egy sé ges ér te sí -
tõ la pot az ille té kes BGH-nak kell meg kül de ni. A BGH el -
já rá sá ra a 77.  § (1), (3), (4) be kez dé sé ben és a 79.  § (1) be -

kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(2) Ha a bí ró ság a bün te tõ ügy ben rend bír sá got al kal ma -
zott, az egy sé ges ér te sí tõ la pon azt is fel tün te ti, ha a rend -
bír ság meg nem fi ze té se ese tén el zá rás ra át vál toz ta tás nak
van he lye [Be. 161.  § (5) bek.]. Ha a kö te le zett a rend bír sá -
got a fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ ben nem fi zet te meg, a
BGH ér te sí ti azt a bí ró sá got, amely nek el já rá sá ban a rend -
bír ság vég re hajt ha tó vá vált [Be. 590.  § (1) bek.]. A bí ró ság 
a rend bír ság el zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sá ról ha tá roz.

(3) A bí ró ság a rend bír sá got he lyet te sí tõ el zá rás ról ér te -
sí tõ la pot ál lít ki, és azt az át vál toz ta tó vég zés egy ki ad má -
nyá val a bv. cso port nak, az át vál toz ta tó vég zés egy ki ad -
má nyát a BGH-nak kül di meg. A bv. cso port a továb biak -
ban a 39.  § ér te lem sze rû al kal ma zá sá val jár el.

(4) A bün te tõ ügy ben az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó -
ság az ál ta la al kal ma zott elõ ve ze tés sel, va la mint a kí sé rés -
sel kap cso lat ban fel me rült költ ség meg fi ze té sé re a ter hel -
tet az ön kén tes tel je sí tés re utal va hív ja fel. Ha a ter helt az
elõ ve ze tés sel, il let ve kí sé rés sel fel me rült költ sé get a fel -
hívásban meg je lölt ha tár idõ ben nem fi zet te meg, a vég re -
hajt ha tó ha tá ro zat egy ki ad má nyát az ille té kes BGH-nak
kell meg kül de ni. A BGH a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa
 érdekében a ha tá ro za tot olyan zá ra dék kal lát ja el, amely
sze rint a ha tá ro zat az 1994. évi LIII. tör vény 10.  §-a sze rin -
ti vég re hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül, és azt meg kül di a vég -
re haj tó nak. A BGH el já rá sá ra a 77.  § (1) be kez dé sé ben és
a 79.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele -
lõen al kal maz ni kell.

(5) Ha a rend bír sá got az ügyész szab ta ki [Be. 161.  §
(3) be kez dés], an nak meg fi ze té sé re a kö te le zet tet az ön -
kén tes tel je sí tés re utal va hív ja fel. Ha a kö te le zett a rend -
bír sá got a fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ ben nem fi zet te
meg, és a Be. 161.  §-ának (6) be kez dé se sze rint el zá rás ra
át vál toz ta tás nak van he lye, az ügyész in dít vá nyoz za a bí -
ró ság nál a rend bír ság el zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sát.
A bí ró ság a rend bír ság el zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sá ról
ha tá roz, a továb biak ban pe dig a (3) be kez dés sze rint jár el.

(6) Ha az ügyész ál tal ki sza bott rend bír sá got a kö te le -
zett a fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ ben nem fi zet te meg,
és a Be. 161.  §-ának (5) be kez dé se alap ján nincs he lye el -
zá rás ra át vál toz ta tás nak, az ügyész a vég re hajt ha tó ha tá ro -
zat egy ki ad má nyát meg kül di az ille té kes BGH-nak.
A BGH a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa ér de ké ben a ha tá ro za -
tot olyan zá ra dék kal lát ja el, amely sze rint a ha tá ro zat az
1994. évi LIII. tör vény 10.  §-a sze rin ti vég re hajt ha tó ok -
irat nak mi nõ sül, és azt meg kül di a vég re haj tó nak.”

A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl
 szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosításáról

9.  §

A bí ró sá gi vég re haj tá si ügy vi tel rõl és pénz ke ze lés rõl
 szóló 1/2002. (I. 17.) IM ren de let 30.  §-a a kö vet ke zõ
(6) be kez dés sel egé szül ki:
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„(6) Ha a zá log jo go sult a vég re haj tás ba tör té nõ be kap -
cso ló dá sa irán ti ké rel mé hez nem csa tol ta a zá log tárgy le -
fog la lá sá ról  szóló ok ira tot, a vég re haj tó a ké rel met az in -
gó ság le fog la lá sá ról  szóló jegy zõ könyv, il let ve az in gat -
lan ra vo nat ko zó vég re haj tá si jog be jegy zé sé rõl  szóló föld -
hi va ta li ha tá ro zat má so la tá val együtt to váb bít ja a bí ró ság -
nak.”

10.  §

(1) A Bhr. mel lék le té ben a 317. sz. ér te sí tõ lap he lyé be
az e ren de let mel lék le te sze rin ti 317. szá mú ér te sí tõ lap lép.

(2) A Bhr. mel lék le té ben a 320/a. sz. ér te sí tõ lap he lyé be 
az e ren de let mel lék le te sze rin ti 320/a. szá mú ér te sí tõ lap
lép.

11.  §

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

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter
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Melléklet a 14/2006. (III. 28.) IM rendelethez

Egységes értesítés
pénzbüntetésrõl, pénzmellékbüntetésrõl, a vagyonelkobzásról, a büntetõeljárás során lefoglalt dolog

elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésrõl, az államot illetõ bûnügyi költségrõl, az elõvezetés, a kísérés
költségérõl és nem szabálysértés  miatt kiszabott rendbírságról

Az el ítélt
(a rend bír ság ra kö te le zett)

neve (asszo nyok nál
a le ány ko ri név is)

Szü le té si he lye, éve, 
hó nap ja és nap ja

Any ja neve La kó he lye
(pos tai irá nyí tó szám mal)

Ál lan dó:
Tar tózk. h.:

Mun ka he lye neve és címe
(pos tai irá nyí tó szám mal)

Fog lal ko zá sa Ke re se te Va gyo na

Az el ítél tet fog va tar tó bv-in té zet

Az elsõ fo kon el járt bí ró ság 
meg ne ve zé se, ha tá ro za tá -
nak kel te és száma:

...........................................................................................................................................
20.............. évi ......................................... hó ............ nap
....................../20................./............... sz.

Ha elsõ fo kon jog erõs, a
jog erõ nap ja: 20.............. évi ......................................... hó ............ nap

A jog erõs ha tá ro za tot hozó
bí ró ság meg ne ve zé se, ha tá -
ro za tá nak kelte és száma

...........................................................................................................................................
20.............. évi ......................................... hó ............ nap
....................../20................./............... sz.

A ki sza bott sza bad ság-
vesz tés

Fel füg geszt ve
igen   nem

A ki sza bott pénz bün te tés össze ge: .................................................................. fo rint
a napi té tel szá ma: ............................................................
egy napi té tel össze ge ........................................... fo rint

Elõz. fog va tar tás, ille tõ leg
házi õri zet be szá mí tá sa:
........................... nap, azaz
................................. fo rint

A ki sza bott pénzmellék -
büntetés és meg nem fi ze tés 
ese tén az át vál toz ta tás
kulcsa

össze ge: .................................................................. fo rint
...................................................................... fo rin ton ként 
1 nap

Elõz. fog va tar tás, ille tõ leg
házi õri zet be szá mí tá sa:
........................... nap, azaz
................................. fo rint



317. Egy sé ges ér te sí tés

Az ed dig fel me rült bûn ügyi 
költ ség bõl az elít él tet ter -
heli ................................................................................................................................ fo rint

A pénz bün te tés/
pénz mel lék bün te tés ese tén
en ge dé lye zett

Rész let fi ze tés: 20...................................-tól .................. havi ........................... fo rint
rész let/hó
Ha lasz tás: 20.........................................-ig

A bûn ügyi költ ség egye tem le ge sen ter he li ........................................................ Ft ere jé ig

1. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) la kost,
  aki 19............................................... nap ján .............................................................................................. szü le tett,
  any ja neve: .................................................................................................................................................................

2. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) la kost,
  aki 19............................................... nap ján .............................................................................................. szü le tett,
  any ja neve: .................................................................................................................................................................

3. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) la kost,
  aki 19............................................... nap ján .............................................................................................. szü le tett,
  any ja neve: .................................................................................................................................................................

4. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) la kost,
  aki 19............................................... nap ján .............................................................................................. szü le tett,
  any ja neve: .................................................................................................................................................................

5. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) la kost,
  aki 19............................................... nap ján .............................................................................................. szü le tett,
  any ja neve: .................................................................................................................................................................

6. .............................................................................. (................................................ u. ..................... sz. a.) la kost,
  aki 19............................................... nap ján .............................................................................................. szü le tett,
  any ja neve: .................................................................................................................................................................

Va gyon el kob zás:

Zár alá vé telt el ren de lõ bí ró ság meg ne ve zé se: ...............................................................................................................
 ha tá ro za tá nak kel te és szá ma:
   20.................... évi ..................................................... hó .......................... nap ........................ szám.
A zár alá vé telt fo ga na to sí tó vég re haj tói iro da meg ne ve zé se: ........................................................................................
vég re haj tói irodai ügy szám: .............................................................................................................................................

A ki sza bott rend bír ság ............................... Ft, azaz .............................................................................................. Ft.

A bí ró ság a ki sza bott rend bír ság meg nem fi ze té se ese tén, annak el zá rás ra át vál toz ta tá sa/vég re haj tá sa felõl
intézkedik.

A bün te tõ el já rás so rán fel me rült elõ ve ze tés, kí sé rés költ sé ge, ille tõ leg a pol gá ri el já rás so rán fel me rült elõ ve ze té si
költ ség: ................................................................... Ft, azaz ................................................................................ Ft.

2006/34. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2937



El kob zott bûn jel(ek) Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük)

Meg sem mi sí te ni ren delt bûn jel(ek) Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük)

Ki ad ni ren delt bûn jel(ek) Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük)
Ki nek (név, la kó hely)

(pos tai irá nyí tó szám mal)

Ki ad ni ren delt, de
visszatar tan dó bûn jel(ek)

Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük)
Ki nek (név, la kó hely)

(pos tai irá nyí tó szám mal)

Az ér te sí tés ki ál lí tá sá nak he lye és idõ pont ja:

......................................................, 20......... évi ............................................... hó ..... nap ján.

P. H.

Mel lék let:   db bûn jel át vé te li el is mer vény
Meg jegy zés:

...............................................................................
a ta nács el nö ke – bí ró – bí ró sá gi ügy in té zõ

317.  Egy sé ges ér te sí tés.
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Értesítés
rendbírság elzárásra átváltoztatásáról

....................................................................................................... el ítél tet, aki ...........................................................-n,
19.................... évi ................................................... hó ................. nap ján szü le tett,
any ja neve: ........................................................................................................................................................................
la kó he lye: ..........................................................................................................................................................................

a ............................................ Ügyész ség / Bí ró ság / Íté lõ táb la a 20.......... évi .............................. hó ...... nap ján kelt
............./20................../.................. szá mú, il let ve a .............................................................. Ügyész ség / Bí ró ság, mint 
má sod fo kú bí ró ság/Íté lõ táb la a 20............ évi ................................................ hó ........... nap ján jog erõ re emel ke dett
......................................../20...................../................... szá mú vég zé sé vel .............................................................  mi att 
jog erõ sen ......................................................................... Ft rend bír ság meg fi ze té sé re kö te lez te.

A rend bír sá got a ........................................................... BGH Rb ........................./20............. té tel szám alatt elõ ír ta.

A ter helt a rend bír sá got – nem – csak rész ben – fi zet te meg.

A jog erõs ha tá ro zat sze rint a rend bír sá got meg nem fi ze té se ese tén ................................................... fo rin ton ként
egy-egy napi el zá rás ra kell át vál toz tat ni.

Ezért a bí ró ság a 20............ évi ................................. hó ........... nap ján kelt ............../20.............../........ szá mú

vég zé sé vel a meg nem fi ze tett rend bír sá got ......................./......................./ nap el zá rás ra vál toz tat ta át.

.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............ nap ján.

........................................................................
a ta nács el nö ke – bí ró sá gi ügy in té zõ

320/a.  Ér te sí tés rend bír ság el zá rás ra át vál toz ta tá sá ról.

Lás sa:

A bün te tés-vég re haj tá si In té zet Pa rancs no ka!

Az át vál toz ta tó vég zés vég re haj tan dó.

A rend bír ság he lyé be lépõ el zá rást hajt sa vég re!

Az el zá rás ból az idõ köz ben tör tént ................................................................................. fo rint be fi ze tés re fi gye lem mel

..................................................... na pot hajt son vég re.

.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............. nap ján.

..............................................................................
a ta nács el nö ke – bí ró
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A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
1/2006. (III. 28.) MeHVM

rendelete

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjainak illetményérõl,

valamint egyéb pénzbeli és természetbeni
ellátásáról  szóló 4/1997. (II. 28.) TNM rendelet

módosításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak il let mé -
nyé rõl, va la mint egyéb pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sá -
ról  szóló 4/1997. (II. 28.) TNM ren de le tet (a továb biak -
ban: R.) az aláb bi ak sze rint mó do sí tom:

1.  §

Az R. 8/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(3) A ht. ál lo mány ak ció szol gá la ti pót lék ra, il let ve
köz te rü le ti pót lék ra jo go sult tag ja gép jár mû ve ze tõi pót -
lék ra nem jo go sult.”

2.  §

Az R. az aláb bi al cím mel és az azt kö ve tõ 11/A.  §-sal
egé szül ki:

„Közterületi pótlék

11/A.  § (1) A Hi va tal mû ve le ti fel ada to kat el lá tó szer ve -
ze ti egy sé ge i nél a ht. ál lo mány – mun ka kö ré bõl adó dó an – 
köz te rü le ten kü lön le ges szol gá la ti fel ada tot el lá tó tag ja
köz te rü le ti pót lék ra jo go sult.

(2) A ht. ál lo mány ve ze tõi pót lék ra, il let ve ak ció szol gá -
la ti pót lék ra jo go sult tag ja köz te rü le ti pót lék ra nem jo go -
sult.”

3.  §

Az R. 18.  §-a az aláb bi (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A (4) be kez dés b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en

szü ne tel tet ni kell a pót lék fo lyó sí tá sát a 30 na pot meg ha la -
dó tan fo lyam ra ve zény lés ide jé re, amennyi ben ez szol gá -
lat tel je sí tés aló li men te sí tés sel tör té nik, va la mint egész -
ség ügyi sza bad ság ese tén a 61. nap tól.”

4.  §

Az R. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(3) Az alap il let ményt és a rend sze res pót lé kot, va la -
mint a meg bí zá si dí jat min den hó nap ban egy összeg ben
kell szám fej te ni.”

5.  §

Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se az aláb bi k) és l) pon tok -
kal egé szül ki:

[20.  § (1) A tá vol lé ti díj szá mí tá sa szem pont já ból rend -
sze res il let mény pót lék nak mi nõ sül:]

„k) köz te rü le ti pót lék,
l) szol gá la ti idõ pót lék.”

6.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„22.  § (1) A ht. ál lo mány tag já nak ti zen har ma dik havi

il let mény re jo go sult sá gát a Hszt. 109.  §-a ál la pít ja meg.
(2) Nem jo go sult ti zen har ma dik havi il let mény re a ht.

ál lo mány tag ja, ha a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján más
ál la mi szerv hez tar tó san ve zé nyel ték, és a ve zény lés ide jé -
re il let mé nyét – a más ál la mi szerv vel kö tött meg ál la po dás
alap ján – nem a Hi va tal fo lyó sít ja.

(3) A ki fi ze tés szem pont já ból a jo go sult ság fenn ál lá sát
nap tá ri na pok ban kell szá mol ni.”

7.  §

Az R. 27.  §-a az aláb bi (5) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg a je len le gi (5) be kez dés je lö lé se (6) be kez dés re
mó do sul:

„(5) Sa ját tu laj do nú gép jár mû alatt a ht. ál lo mány tag ja
vagy há zas tár sa (élet tár sa) tu laj do ná ban vagy üze mel te té -
sé ben lévõ gép jár mû vet kell ér te ni.”

8.  §

Az R. 59.  §-a az aláb bi (12)–(13) be kez dé sek kel egé szül ki:
„(12) A hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zés kor

meg kell ál la pí ta ni a Hszt. 326.  § (1) be kez dé sé ben, to váb -
bá a Hszt. 100/A.  §-ában meg ha tá ro zott szem pont ból be -
szá mít ha tó szol gá la ti vi szony, il let ve szol gá la ti idõ kez de -
tét, és azt a ki ne ve zé si ok mány ban rög zí te ni kell.

(13) A szol gá la ti idõ pót lék ra jo go sult ság kez de té nek
meg ál la pí tá sa kor a tény le ge sen hi va tá sos ál lo mány ban
töl tött idõ ket össze kell szá mí ta ni.”

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) A ren de let ki hir de té sé vel egy ide jû leg az R. 20.  §-ának
(2) be kez dé sé ben „a 22.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel -
lel,”, va la mint a 41.  §-ának elsõ mon da tá ban a „má jus 15-ig,
il let ve ok tó ber 31-ig” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Az oktatási miniszter
12/2006. (III. 28.) OM

rendelete

a közoktatás minõségbiztosításáról
és minõségfejlesztésérõl  szóló

3/2002. (II. 15.) OM rendelet módosításáról

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

1.  §

A köz ok ta tás mi nõ ség biz to sí tá sá ról és mi nõ ség fej lesz -
té sé rõl  szóló 3/2002. (II. 15.) OM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 10.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet ke zõ cím
lép, egy ide jû leg az R. 10–14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
10–14/F.  § lép:

„Az alapfokú mûvészetoktatási intézmény nevelési
és oktatási tevékenységének szakmai minõsítési eljárása

10.  § (1) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény fenn -
tar tó ja kez de mé nyez he ti az ál ta la fenn tar tott alap fo kú mû -
vé szet ok ta tá si in téz mény ben fo lyó ne ve lõ és ok ta tó te vé -
keny ség szak mai mi nõ sí té sét (a továb biak ban: mi nõ sí té si
el já rás).

(2) A mi nõ sí té si el já rás az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si
in téz mény va la mennyi fel adat-el lá tá si he lyé re és mû vé -
sze ti ágá ra ki ter jed.

(3) A mi nõ sí té si el já rás költ sé ge it a fenn tar tó fe de zi.
(4) Az e ren de let mel lék le té ben fel so rolt szak mai szer -

ve ze tek (a továb biak ban: szak mai szer ve ze tek) Szak mai
Mi nõ sí tõ Tes tü le tet (a továb biak ban: mi nõ sí tõ tes tü let)
hoz hat nak lét re.

(5) A mi nõ sí té si el já rást a mi nõ sí tõ tes tü let szer ve zi és
bo nyo lít ja le.

(6) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ne ve lé si és 
ok ta tá si te vé keny sé ge szak mai mi nõ sí té sé nek cél ja, hogy

a) egy sé ges mi nõ sí té si szem pon tok alap ján ta nú sít sa az 
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény te vé keny sé gé nek
szak mai mi nõ sé gét,

b) se gít se az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek
szak mai mun ká já nak fej lesz té sét, a mi nõ ség fej lesz tõ te vé -
keny sé gét,

c) tá mo gas sa az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé -
nyek ben fo lyó ne ve lõ és ok ta tó mun ka szak mai szem pon tú 
fenn tar tói ér té ke lé sét,

d) szol gál ja az érin tet tek tá jé koz ta tá sát, se gít se az alap -
fo kú mû vé szet ok ta tá si szol gál ta tást igény be ve võ ket az is -
ko la vá lasz tás ban.

11.  § (1) A mi nõ sí tõ tes tü let húsz fõ bõl áll, amely be
– mû vé sze ti ágan ként – egy-egy fõt de le gál nak a szak mai
szer ve ze tek. A mi nõ sí tõ tes tü let el nö ké nek és tag ja i nak

meg bí zá sa – ha e ren de let más képp nem ren del ke zik – há -
rom évre szól, a meg bí zás meg hosszab bít ha tó.

(2) A mi nõ sí tõ tes tü let tag ja az le het, aki a mû vé sze ti
tárgy nak meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri vagy mû vész vég -
zett ség gel és szak kép zett ség gel, to váb bá leg alább tíz év
pe da gó gi ai gya kor lat tal ren del ke zik vagy mû vész, vagy
aki az adott mû vé sze ti ág or szá go san, il let ve nem zet kö zi -
leg el is mert szak te kin té lye.

(3) A de le gá lás hoz mel lé kel ni kell:

a) a de le gált nyi lat ko za tát a de le gá lás el fo ga dá sá ról és
a 12.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró fel té te lek -
rõl,

b) a de le gált szak mai ön élet raj zát,

c) a de le gá ló szer ve zet szak mai aján lá sát.

(4) A de le gá ló szak mai szer ve zet a mi nõ sí tõ tes tü le ti ta -
gok két har ma dá nak egyet ér té sé vel vissza hív hat ja az ál ta la 
de le gált ta got.

12.  § (1) A mi nõ sí tõ tes tü let meg ha tá roz za mû kö dé sé -
nek rend jét (a továb biak ban: Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -
bály za tát), meg vá laszt ja ve ze tõ it az zal a meg kö tés sel,
hogy ak kor ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak mû vé sze ti ágan -
ként leg alább a két har ma da je len van.

(2) Ha a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat más ként
nem ren del ke zik, a mi nõ sí tõ tes tü let nek nem le het tag ja az, 
aki alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja vagy 
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je, to váb bá,
aki a szak mai szer ve zet ben vá lasz tott tiszt sé get vi sel.

(3) A mi nõ sí tõ tes tü let mû vé sze ti ágan ként össze ál lít ja
az ér té ke lést vég zõ szak em be rek jegy zé két (a továb biak -
ban: jegy zék). A jegy zék nek mû vé sze ti ágan ként leg alább
hat van-hat van szak em bert kell tar tal maz nia. A jegy zék re a 
szak em be rek pá lyá zat út ján ke rül het nek fel.

(4) A jegy zék be az ve he tõ fel, aki a mû vé sze ti tárgy nak
meg fe le lõ szak irá nyú ta ná ri vagy mû vész vég zett ség gel és 
szak kép zett ség gel, to váb bá leg alább tíz év pe da gó gi ai
gya kor lat tal ren del ke zik vagy mû vész, vagy a mû vé sze ti
ág or szá go san el is mert sza kem be re.

(5) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény szak mai
te vé keny sé gét mû vé sze ti ágan ként leg alább há rom tag ból
álló mi nõ sí tõ cso port ér té ke li.

(6) A mi nõ sí tõ tes tü let a mi nõ sí tõ cso port tag ja it a mû -
vé sze ti ágan ként össze ál lí tott jegy zék bõl je lö li ki.

(7) Az adott mi nõ sí té si el já rás ban nem le het a mi nõ sí tõ
cso port tag ja az, aki tõl az ügy tár gyi la gos meg íté lé se nem
vár ha tó, így kü lö nö sen

a) az érin tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ve -
ze tõ je vagy a ve ze tõ kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §
b) pont],

b) az érin tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz ménnyel
vagy fenn tar tó já val fog lal koz ta tá si jog vi szony ban áll, il -
let ve a mi nõ sí tést meg elõ zõ há rom év ben fog lal koz ta tá si
jog vi szony ban állt,

c) az adott alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény nél a
mi nõ sí tést meg elõ zõ há rom év ben szak ér tõi, szak ta nács -
adói fel ada tot lá tott el.
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(8) A mi nõ sí tõ cso port tag ja it az alap fo kú mû vé szet ok -
ta tá si in téz mény ér té ke lé sé re a mi nõ sí tõ tes tü let el nö ké nek 
dön té se alap ján a mû köd te tõ szak mai szer ve zet el nö ke
kéri fel és bíz za meg.

13.  § (1) A mi nõ sí té si el já rás meg in dí tá sát a fenn tar tó a
mi nõ sí tõ tes tü let nél kez de mé nyez he ti írás ban.

(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû vé sze ti
ne ve lõ és ok ta tó te vé keny sé gé nek mi nõ sí té se a kö vet ke zõ
do ku men tu mok ban be jegy zett ada tok ala pul vé te lé vel tör -
té nik:

a) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok -
ira ta,

b) nem he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott alap fo kú
mû vé szet ok ta tá si in téz mény ese tén a mû kö dés meg kez dé -
sé hez szük sé ges ér vé nyes, jog erõs mû kö dé si en ge dély,

c) ön kor mány zat ál tal fenn tar tott alap fo kú mû vé szet -
ok ta tá si in téz mény ese tén az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si
in téz mény ala pí tó ok ira tá nak jó vá ha gyá sá ról  szóló kép vi -
se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku men tu mok
hi te les má so la tát a mi nõ sí té si el já rás ké rel me zõ jé nek a ké -
re lem hez mel lé kel nie kell. A ké rel me zõ nek csa tol nia kell
to váb bá a fenn tar tá sá ban mû kö dõ alap fo kú mû vé szet ok ta -
tá si in téz mény pe da gó gi ai prog ram ját és a tan tárgy fel osz -
tá sát, to váb bá nyi lat ko za tát ar ról, hogy az in téz mény nem
áll ha tó sá gi el já rás alatt.

(4) A mi nõ sí tõ tes tü let az ér té ke lés sel és mi nõ sí té si el já -
rás sal kap cso lat ban to váb bi do ku men tu mo kat is kér het.

(5) A mi nõ sí tõ cso port tag jai a hely szí ni szem le so rán az 
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû kö dé sét meg ha -
tá ro zó egyéb szak mai do ku men tu mok ba is be te kint het nek.

(6) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény kö te les a
mi nõ sí tõ cso port ve ze tõ jé nek át ad ni azo kat a jegy zõ köny -
ve ket, ame lyek a mi nõ sí té si el já rás évét meg elõ zõ öt éven
be lül a fenn tar tó, a fõ jegy zõ, az OKÉV ál tal vég zett el len -
õr zé sek alap ján ké szül tek.

(7) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény öt évig kö -
te les meg õriz ni azo kat az ira to kat, ame lyek alap ján el len -
õriz ni le het a mi nõ sí tés alap já ul szol gá ló ada tok valódi -
ságát.

14.  § (1) A szak mai szer ve ze tek kö zö sen dol goz zák ki a
mi nõ sí tés – mû vé sze ti ágan kén ti – szak mai ér té ke lé si
szem pont rend sze rét és a mi nõ sí té si el já rás me ne tét. A
szem pont rend szer ki dol go zá sá nál figye lembe kell ven ni a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat.

(2) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mû vé sze ti
ne ve lõ és ok ta tó te vé keny sé gé nek szak mai mi nõ sí té si
szem pont jai kü lö nö sen:

a) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai
cél ja i nak a pe da gó gi ai mun ka ered mé nye i vel való össze -
ha son lí tá sa, az alap fo kú mû vé szet ok ta tás kö ve tel mé nyei
és tan ter vi prog ram já nak be ve ze té sé rõl és ki adá sá ról  szóló 
27/1998. (VI. 10.) MKM ren de let ben és az alap fo kú mû -
vé szet ok ta tá si in téz mény pe da gó gi ai prog ram já ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé se a ta ní tá si órák lá to -
ga tá sa so rán szer zett ta pasz ta la tok alap ján,

b) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ál tal pe da -
gó gus mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak ese té ben ren del ke -
zés re áll nak-e meg fe le lõ pe da gó gi ai kom pe ten ci ák, ren -
del ke zik-e az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény a fog -
lal koz ta tá si kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott sze mé lyi
fel té te lek kel,

c) a tár gyi kör nye zet, a tár gyi fel té te lek al kal ma sak-e a
pe da gó gi ai prog ram ban és egyéb köz pon ti kö ve tel mé -
nyek ben meg ha tá ro zot tak tel je sí té sé re,

d) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény tel je sí ti-e a
jog sza bály ban fog lal tak és pe da gó gi ai prog ram já ban el fo -
ga dott esély egyen lõ sé gi és egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé -
nyé nek meg tar tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat,

e) az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ered mé -
nyes sé ge (mû vé sze ti ver se nye ken való rész vé tel, a ta nu ló
meg tar tó ké pes sé ge, szak irá nyú to vább ta nu lás),

f) az ér de kel tek elé ge dett sé ge (te le pü lés, fenn tar tó,
szü lõ, pe da gó gus, ta nu ló).

(3) A szak mai szer ve ze tek ál tal ki dol go zott mi nõ sí tés
szak mai szem pont rend sze rét és a mi nõ sí té si el já rás me ne -
tét a mi nõ sí tõ tes tü let az Ok ta tá si Mi nisz té ri um hi va ta los
lap já ban és a hon lap ján hoz za nyil vá nos ság ra.

14/A.  § (1) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény te -
vé keny sé gét a mi nõ sí tõ cso port hely szí ni vizs gá lat alap ján 
ér té ke li. A mi nõ sí tõ cso port tag jai a mi nõ sí té si el já rás ke -
re té ben jo go sul tak a tan órák lá to ga tá sá ra is.

(2) A mi nõ sí tõ cso port az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in -
téz mény ér té ke lé sét, va la mint a mi nõ sí té si ja vas la tát meg -
kül di az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény nek és fenn -
tar tó já nak, ame lyek ti zen öt na pon be lül ész re vé telt te het -
nek. A mi nõ sí tõ cso port az ér té ke lést és mi nõ sí té si ja vas la -
tát – az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény és fenn tar tó -
ja ész re vé te lé vel együtt – meg kül di a mi nõ sí tõ tes tü let nek.

(3) A mi nõ sí tõ tes tü let a mi nõ sí tõ cso port ja vas la ta, va -
la mint az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény igaz ga tó ja 
és fenn tar tó ja ész re vé te lé nek mér le ge lé se, ille tõ leg az ész -
re vé te lek szük ség sze rin ti tisz tá zá sa, ki vizs gá lá sa után
dönt az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény mi nõ sí té sé -
rõl vagy a mi nõ sí tés el uta sí tá sá ról.

14/B.  § (1) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény -
ben a kü lön bö zõ mû vé sze ti ágak ban fo lyó te vé keny ség el -
té rõ mi nõ sí tést is kap hat.

(2) A „Mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mény” cí met az az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény
nyer he ti el, ame lyik az ál ta la ok ta tott va la mennyi mû vé -
sze ti ág ban meg fe lel a mi nõ sí tõ tes tü let ál tal nyil vá nos ság -
ra ho zott szak mai kö ve tel mé nyek nek.

(3) Az az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény, ame lyik
a szak mai kö ve tel mé nyek nek az ál ta la ok ta tott va la mennyi
mû vé sze ti ág ban ki vá ló an meg fe lel, el nye ri a „Ki vá ló ra mi -
nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény” cí met.

(4) Ha a mi nõ sí té si el já rás nem ve ze tett ered mény re, a
fenn tar tó ti zen két hó nap el tel te után újabb mi nõ sí té si el já -
rást kez de mé nyez het.

(5) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény szak mai
te vé keny sé gé nek mi nõ sí té sét – két éven be lül – csak ab -
ban a mû vé sze ti ág ban kell le foly tat ni, ame lyik a ko ráb bi
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el já rás ban nem fe lelt meg a mi nõ sí tés szak mai követel -
ményeinek.

14/C.  § (1) Az egyes mi nõ sí té si el já rá sért fi ze ten dõ mi -
nõ sí té si díj mér té két a mi nõ sí tõ tes tü let ál la pít ja meg. A
mi nõ sí té si díj össze gét a mi nõ sí tõ tes tü let éven te te szi köz -
zé az Ok ta tá si Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és a hon -
lap ján.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mi nõ sí té si dí jat
alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyen ként kell meg fi -
zet ni.

(3) Ha a fenn tar tó mi nõ sí tés irán ti ké rel mét a hely szí ni
vizs gá lat meg kez dé se elõtt nyolc nap pal vissza von ja, a
mi nõ sí té si díj hat van szá za lé kát ré szé re vissza kell fi zet ni.

(4) A mi nõ sí té si díj össze gét a ké re lem be nyúj tá sá val
egy ide jû leg kell meg fi zet ni.

(5) A mi nõ sí té si díj meg fi ze té sé bõl szár ma zó díj be vé -
telt el kü lö ní tett szám lán kell ke zel ni.

(6) A díj be vé tel bõl kell biz to sí ta ni az alap fo kú mû vé -
szet ok ta tá si in téz mény mi nõ sí té sé vel kap cso la tos kö vet -
ke zõ költ sé ge ket:

a) a mi nõ sí tõ tes tü let mû kö dé si költ sé ge it, a mi nõ sí tés -
sel össze füg gõ sze mé lyi, do lo gi és fel hal mo zá si és egyéb
ki adá so kat,

b) a mi nõ sí tõ cso port tag ja i nak mun ka dí ját, to váb bá a
mi nõ sí té si el já rás sal kap cso lat ban fel me rült és iga zolt
egyéb ki adá so kat,

c) a mi nõ sí tõ tes tü let mû kö dé sét biz to sí tó szak mai
szer ve zet iga zolt költ sé ge it.

14/D.  § (1) A szak mai szer ve ze tek ál la pod nak meg ab -
ban, hogy kö zü lük me lyik biz to sít ja a mi nõ sí tõ tes tü let
mû kö dé sé hez szük sé ges fel té te le ket (a továb biak ban: mû -
köd te tõ szak mai szer ve zet).

(2) A mi nõ sí té si el já rás sal kap cso lat ban fel me rü lõ ki -
adá sok ki fi ze té sé nek rend jét a mû köd te tõ szak mai szer ve -
zet gaz dál ko dá si sza bály za ta ha tá roz za meg.

(3) A be fi ze tett díj ke ze lé se és nyil ván tar tá sa az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i nek bank szám la-ve ze té si, költ ség ve -
té si, be fi ze té si és le té ti ke ze lé si, va la mint kö te le zett ség -
vál la lá si rend jé rõl  szóló jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint tör té nik.

14/E.  § (1) A mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mé nyek jegy zé két az OKÉV ve ze ti, és éven te köz zé te szi az
Ok ta tá si Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és a hon lap ján.

(2) A mi nõ sí tett alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé -
nyek jegy zék be vé te le a mû köd te tõ szak mai szer ve zet
meg ke re sé sé re tör té nik, a fel vé tel a be jegy zés tõl szá mí tott
öt évre szól.

(3) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mé nyek jegy -
zékében sze rep lõ alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény
ré szé re a mû köd te tõ szak mai szer ve zet és a mi nõ sí tõ tes tü -
let a mi nõ sí tést és a mi nõ sí tés évét fel tün te tõ ok le ve let és
táb lát ado má nyoz.

14/F.  § (1) Az OKÉV a mi nõ sí té si el já rást köve tõen le -
foly ta tott ha tó sá gi el len õr zés sel kap cso lat ban ho zott ha tá -
ro za tá ban kez de mé nyez he ti a mi nõ sí tés meg vo ná sát, és a
jegy zék bõl tör té nõ tör lést.

(2) Az OKÉV a mi nõ sí té si el já rás elõtt le foly ta tott ha tó -
sá gi el len õr zé se, il let ve a fõ jegy zõ ál tal le foly ta tott tör -

vényességi el len õr zés ered mé nye alap ján – ha tá ro zat ban –
el ren del he ti a mi nõ sí tés meg vo ná sát és a jegy zék bõl való
tör lést, ha az el len õr zés jegy zõ köny vét a mi nõ sí té si el já rás 
so rán nem bo csá tot ták a mi nõ sí tõ tes tü let ren del ke zé sé re.”

2.  §

Az R. – az e ren de let mel lék le te ként ki adott – mel lék let -
tel egé szül ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg az R. 10–14.  §-ait meg elõ zõ cí mek ha tá lyu kat vesz -
tik, és az R. 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „OKÉV” szö -
veg rész he lyé be az ,,Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és
Vizs ga köz pont (a továb biak ban: OKÉV)” szö veg rész lép.

(2) Szak mai mi nõ sí té si el já rás meg in dí tá sát a mi nõ sí tés
szak mai szem pont rend szer köz zé té te lé tõl szá mí tott hat va -
na dik nap el tel tét köve tõen le het kez de mé nyez ni.

(3) A mi nõ sí tõ tes tü let lét re ho zá sá val kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sá ra a szak mai szer ve ze tek e ren de let ha tály -
ba lé pé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül elõ ké szí tõ bi -
zott sá got hoz nak lét re. Az elõ ké szí tõ bi zott ság ba min den
szak mai szer ve zet egy-egy fõt de le gál. Az elõ ké szí tõ bi -
zott ság meg ha tá roz za mû kö dé sé nek rend jét. Az elõ ké szí tõ 
bi zott ság dönt a mi nõ sí tõ tes tü let tag ja i ról.

(4) Az elsõ al ka lom mal meg bí zott mi nõ sí tõ tes tü le ti
tag ság ket tõ, ket tõ és fél, há rom, il let ve há rom és fél évre
szól, és a de le gá ló szer ve zet ha tá roz za meg, hogy az ál ta la
de le gált ta gok kö zül me lyik tag nak mennyi idõ re szól a
meg bí zá sa.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

Melléklet
a 12/2006. (III. 28.) OM rendelethez

„Melléklet
a 3/2002. (II. 15.) OM rendelethez

Szakmai szervezetek jegyzéke

1. Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia

2. Mû vé sze ti Szak kö zép is ko lák Szö vet sé ge

3. Ala pít vá nyi és Ma gán is ko lák Egye sü le te

4. A Ma gyar Mû vé szet ok ta tá sért Or szá gos Szak mai
Szer ve zet

5. Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szövet -
sége”
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
39/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõterjesztésére

a ha zai iro da lom tu do mány te rü le tén ki fej tett több év ti -
ze des ki emel ke dõ tu do má nyos, ok ta tói és tu do mány szer -
ve zõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Abá di Nagy Zol tán iro da lom tör té nész nek, az iro da -
lom tu do mány dok to rá nak, a Deb re ce ni Egye tem An -
gol–Ame ri kai In té ze te Észak-Ame ri kai Tan szék rek tor he -
lyet te sé nek, egye te mi ta nár nak,

a ha zai vál la lat irá nyí tá si kul túr a fej lesz té se te rén el ért
ered mé nyei, ki emel ke dõ szak mai és vál la lat ve ze tõi mun -
ká ja el is me ré se ként

Baj nai Gor don nak, a Wal lis Rt. ve zér igaz ga tó já nak,

a hír köz lé si sza bá lyo zás meg szer ve zé sé ben vég zett ki -
emel ke dõ szak mai és ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

dr. Bán kú ti Er zsé bet nek, az In for ma ti kai és Hír köz lé si
Mi nisz té rium he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a ha zai fel sõ ok ta tás te rü le tén a bo lo gnai fo lya mat ér vé -
nye sü lé sé ért, a stra té gi ai ter ve zé sért és stra té gi ai me nedzs -
men tért vég zett is ko la te rem tõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ba ra ko nyi Ká roly nak, a köz gaz da ság tu do mány dok -
to rá nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Köz gaz da ság tu do má -
nyi Kar tszv. egye te mi ta ná rá nak,

a kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra dio ak tív hul la dé kok el he -
lye zé sét elõ ké szí tõ ered mé nyes szak ér tõi mun ká ban vég -
zett te vé keny sé ge, tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Bár dos sy György nek, az MTA r. tag já nak, a Ra dio ak tív
Hul la dé ko kat Ke ze lõ Kht. Szak ér tõi Bi zott sá ga tag já nak,
ny. egye te mi ta nár nak, Szé che nyi-dí jas nak,

több év ti ze des ki emel ke dõ gaz da sá gi te vé keny sé gé ért,
a ha zai vál lal ko zói és mun kál ta tói ér dek kép vi se let ér de ké -
ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Bart ha Fe renc nek, a Bart ha Pénz ügyi Ta nács adó Rt.
ve zér igaz ga tó já nak,

a ma gyar pe da gó gus kép zés ben vég zett több év ti ze des
ki emel ke dõ tu do má nyos és tu do mány szer ve zõ te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Bé ké si Im ré nek, a nyelv tu do mány dok to rá nak, a
Sze ge di Tu do mány egye tem Ju hász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ -
is ko lai Kar Ma gyar Nyel vi Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai fa ipa ri mér nök kép zés te rü le tén vég zett több év -
ti ze des ok ta tói, tu do má nyos és ve ze tõi mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Bo ron kai Lász ló nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
kan di dá tu sá nak, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem ny.
egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des ki emel ke dõ ku ta tó és ok ta tó mun ká ja, a
he lyi tár sa dal mak, az ön kor mány za tok mû kö dé se, az or -
szág gyû lé si és ön kor mány za ti vá lasz tá sok ér té ke lé se tár -
gyá ban vég zett ku ta tá sai el is me ré se ként

dr. Bõhm An tal szo ci o ló gus nak, po li to ló gus nak, a po li -
ti ka tu do mány dok to rá nak, az MTA Po li ti kai Tu do má nyok 
In té ze te tu do má nyos ta nács adó já nak, a Szé che nyi Ist ván
Egye tem tszv. egye te mi ta ná rá nak,

em lé ke ze tes ala kí tá sai, több mint fél év szá za dos mû vé -
szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Cser nus Ma ri ann-nak, a Pes ti Ma gyar Szín ház Já szai
Ma ri-dí jas szín mû vé szé nek, Ér de mes Mû vész nek,

az idõs ko ri kog ni tív vál to zá sok me cha niz mu sa i nak tu -
do má nyos fel tá rá sa, az idõs kor ban nö vek võ je len tõ sé gû
„szak ér tõi tu dás” elem zé se, a „böl cses ség” tu do má nyos
ku ta tá sa te rén el ért ered mé nyei el is me ré se ként

dr. Czig ler Ist ván pszi cho ló gus nak, a pszi cho ló gi ai tu -
do mány dok to rá nak, az MTA Pszi cho ló gi ai Ku ta tó in té zet
igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak,

iro dal mi mun kás sá ga, élet út ja el is me ré se ként

Da los György író, köl tõ nek,

nem zet kö zi leg is szá mon tar tott, mély hu má num ról ta -
nús ko dó do ku men tum- és já ték film je i ért, mû vé szi mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Elek Ju dit Ba lázs Bé la-dí jas film ren de zõ nek, író nak,
dra ma turg nak,

a Veszp rém me gye köz igaz ga tá sá ban több mint 30 éve
vég zett ered mé nyes ve ze tõi te vé keny sé ge, ér dem dús köz -
szol gá la ta el is me ré se ként

dr. Éllõ Má ri á nak, a Veszp rém Me gyei Köz igaz ga tá si
Hi va tal ve ze tõ jé nek,
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az épí té szet sok ol da lú fej lõ dé se ér de ké ben vég zett több
mint há rom év ti ze des mun kás sá ga el is me ré se ként

El tér Ist ván nak, a Ma gyar Épí tész Ka ma ra el nö ké nek,

a ma gyar vál lal ko zá sok fej lesz té sé ért, az ál lam ál tal kí -
nált tá mo ga tá si és hi tel konst ruk ci ók ki ala kí tá sa és mû köd -
te té se te rén vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Erõs Já nos nak, a Ma gyar Fej lesz té si Bank ve zér igaz ga -
tó já nak,

a köz szol gá la ti ér dek kép vi se le ti struk tú ra ki ala kí tá sá -
ban be töl tött sze re pe és a köz szol gá la ti ér dek egyez te tés -
ben fo lya ma to san vég zett ma gas szin tû te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Fe hér Jó zsef nek, a Ma gyar Köz tiszt vi se lõk és Köz -
al kal ma zot tak Szak szer ve ze te fõ tit ká rá nak,

a ma gyar or vos kép zés ben vég zett több év ti ze des ki -
emel ke dõ tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Fis cher Emil nek, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Far ma ko ló gi ai és Far ma -
ko te rá pi ai In té zet egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai fog lal koz ta tás po li ti kai stra té gia ter ve zé se, va la -
mint az Eu ró pai Szo ci á lis Alap fel hasz ná lá sa te rén vég zett
ki emel ke dõ szín vo na lú, in no va tív szak mai irá nyí tó mun -
ká ja el is me ré se ként

dr. Gar zó Lil lá nak, a Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar ener gia szek tor ban és a ma gyar ipar közép-
 európai ter jesz ke dé sé ben vál lalt ki emel ke dõ sze re pe el is -
me ré se ként

Her ná di Zsolt nak, a MOL Rt. el nök-ve zér igaz ga tó já -
nak,

a bel ügyi igaz ga tás ban több mint há rom év ti ze de vég -
zett ki emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Hor váth Ist ván nak, a Bel ügy mi nisz té ri um he lyet tes
ál lam tit ká rá nak,

a ha zai szak kép zés igaz ga tá sa te rü le tén vég zett ma gas
szín vo na lú szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ja kab Já nos nak, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um he lyet tes ál -
lam tit ká rá nak,

több év ti ze des, sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga, pél da -
ér té kû ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ja ná ky Ist ván Ybl Mik lós-dí jas épí tész nek, a Ma gyar
Ipar mû vé sze ti Egye tem egye te mi do cen sé nek,

több mint négy év ti ze des épí té szi mun kás sá ga, kor sze rû 
szel le mi sé get tük rö zõ al ko tói, ok ta tói te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Ké vés György épí tész nek, a Ké vés és Épí tész tár sai Rt.
el nö ké nek,

több mint négy év ti ze des si ke res szín há zi mun kás sá ga,
ered mé nyes szín ház te rem tõ és mû vé szet ok ta tói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Kon ter Lász ló And rás nak, a Bé kés Me gyei Jó kai Szín -
ház igaz ga tó já nak, Já szai Ma ri-dí jas fõ ren de zõ nek,

a ma gyar fo tó- és vi deo mû vé szet te rén vég zett mun kás -
sá gá ért, to váb bá a mo dern vi zu á lis kom mu ni ká ci ó nak a
mû vé sze ti fel sõ ok ta tás ba tör té nõ meg ho no sí tá sá ért

Ko pek Gá bor fo tó- és vi deo mû vész nek, a Ma gyar Ipar -
mû vé sze ti Egye tem rek tor he lyet te sé nek,

a Veszp ré mi Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Kara meg -
ala pí tá sa, új sza kok in dí tá sa ér de ké ben vég zett te vé keny -
sé gé ért, tu do má nyos és ku ta tó-fej lesz tõ mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Ko vács Zol tán nak, a ké mi ai tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Veszp ré mi Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Kar Szer -
ve zé si és Ve ze té si Tan szék dé kán já nak, egye te mi ta nár -
nak,

ki emel ke dõ ok ta tói, tu do má nyos ku ta tói, ve ze tõi, va la -
mint a sze ge di egy sé ges be teg el lá tás ki mun ká lá sá ért foly -
ta tott te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Lo no vics Já nos nak, az or vos tu do mány dok to rá nak,
a Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK I. sz. Bel gyó gyá sza ti
Kli ni ka tszv. egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai ma ga tar tás tu do má nyi ok ta tás és ku ta tás te rén
vég zett is ko la te rem tõ, nem zet kö zi leg el is mert több év ti ze -
des mun kás sá ga el is me ré se ként

prof. dr. Mol nár Pé ter nek, az or vos tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do -
má nyi Cent rum Ál ta lá nos Or vos tu do má nyi Kar Ma ga tar -
tás tu do má nyi In té zet igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak,

a pénz ügyi jog ma gyar or szá gi ok ta tá sá nak meg ala po zá -
sá ért, nem zet kö zi pénz ügyi jogi ku ta tá sa i ért, va la mint
több év ti ze des ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Nagy Ti bor nak, az ál lam- és jog tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Pénz ügyi
Jogi Tan szék egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,
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a klasszi kus és mo dern szo ci o ló gi ai el mé le tek tör té ne té -
nek ok ta tá sa, kö zel négy év ti ze des tu do má nyos mun kás sá -
ga el is me ré se ként

dr. Né me di Dé nes nek, a szo ci o ló gi ai tu do mány dok to rá -
nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Tár sa da lom tu -
do má nyi Kar Szo ci o ló gi ai In té ze te egye te mi ta ná rá nak, a
Dok to ri Is ko la ve ze tõ jé nek,

a szo ci o ló gia ha zai egye te mi ok ta tá sa meg szer ve zé se,
kö zel négy év ti ze des ered mé nyes ve ze tõi, egye te mi ok ta -
tói és tu do má nyos ku ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ne mes Fe renc szo ci o ló gus nak, a szo ci o ló gi ai tu do -
mány kan di dá tu sá nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Szent Ist ván Egye tem Gaz da ság- és Tár sa da lom tu -
do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

a ha zai nép rajz tu do mány ban ki emel ke dõ je len tõ sé gû
Ma gyar Nép raj zi At lasz, va la mint a Ma gyar Nép rajz címû
ké zi könyv lét re ho zá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge,
sok ré tû tu do má nyos élet mû ve el is me ré se ként

Pa lá di-Ko vács At ti lá nak, az MTA lev. tag já nak, az
MTA Nép raj zi Ku ta tó in té zet tu do má nyos ta nács adó já nak,

a „Rába” jár mû ipa ri vál la lat fej lesz té sé ben, ver seny ké -
pes sé gé nek nö ve lé sé ben, nem zet kö zi pi a cai po zí ci ó i nak
ja ví tá sá ban be töl tött ki emel ke dõ sze re pe, a tér ség mun ka -
erõ-meg tar tó ké pes sé gé nek nö ve lé se, gaz da sá gi fej lõ dé se
ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Pin tér Ist ván nak, a Rába Jár mû ipa ri Hol ding Nyrt. el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a Sze ge di Tu do mány egye tem ha té kony sá gá nak és ver -
seny ké pes sé gé nek nö ve lé se ér de ké ben vég zett ki emel ke -
dõ te vé keny sé ge, tu do má nyos és ok ta tói mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Rácz Bé lá nak, a fi zi kai tu do mány dok to rá nak, a Sze -
ge di Tu do mány egye tem rek tor he lyet te sé nek, a TTK Op ti -
kai és Kvan tum elekt ro ni kai Tan szék egye te mi ta ná rá nak,

a kör nye zet vé de lem ér de ké ben hosszú idõn át vég zett
ma gas szín vo na lú szak mai és ve ze tõi mun ká ja, ha zai és
nem zet kö zi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ra kics Ró bert nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té ri um he lyet tes ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar úszó sport ered mé nyes sé ge ér de ké ben több év -
ti ze den ke resz tül vég zett ki emel ke dõ mun kás sá ga, élet -
mû ve el is me ré se ként

Sá ro si Imre edzõ nek,

több mint négy év ti ze des mér nök ge ne rá ci ó kat fel ne ve -
lõ, pél da ér té kû tu do má nyos ku ta tói, ve ze tõi és szak mai
köz éle ti mun kás sá ga el is me ré se ként

Schmidt Já nos nak, az MTA lev. tag já nak, a Nyugat-
 Magyarországi Egye tem Me zõ gaz da ság- és Élelmiszer -
tudományi Kar egye te mi ta ná rá nak,

a far ma ko ló gia te rü le tén ki ma gas ló szín vo na lú, nem zet -
kö zi leg is el is mert tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sza bó Csa bá nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
SOTE Tech no ló gi ai Transz fer Iro da igaz ga tó já nak, a
SOTE Kli ni kai Kí sér le ti Ku ta tó és Hu mán Élet ta ni In té zet
tu do má nyos ta nács adó já nak,

több év ti ze des ok ta tói és sok irá nyú szak mai mun kás sá -
ga, va la mint a sze ge di fel sõ ok ta tás in teg rá ci ó já ban vég zett 
ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sza bó Im ré nek, az ál lam- és jog tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog tu do -
má nyi Kar dé kán já nak, tszv. egye te mi do cens nek,

a film mû vé szet ben vég zett több év ti ze des munkássá -
gáért, mû vé szet ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szé csé nyi Fe renc né Klár Má ria Ba lázs Bé la-dí jas film -
vá gó nak, Ér de mes Mû vész nek, a Szín ház- és Film mû vé -
sze ti Egye tem ny. egye te mi do cen sé nek,

a ma gyar or szá gi ve ge tá ció és er dé sze ti ter mõ he lyi ku ta -
tás ban vég zett is ko la te rem tõ te vé keny sé ge, si ke res szak -
mai mun kás sá ga, élet mû ve el is me ré se ként

dr. Szodf ridt Ist ván er dõ mér nök nek, a me zõ gaz da sá gi
tu do mány kan di dá tu sá nak, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi
Egye tem ny. tszv. egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus -
nak,

több év ti ze des ma gas szín vo na lú pe da gó gi ai és tu do má -
nyos mun ká ja, va la mint a Nem ze ti Bo lo gna Bi zott ság ban
vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Te me si Jó zsef nek, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá -
tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Ope rá ció ku ta tás
Tan szék tszv. egye te mi ta ná rá nak,

az épí tõ i parban vég zett kö zel há rom év ti ze des sok ol da -
lú mun kás sá ga el is me ré se ként

Tol nay Ti bor nak, az Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szö -
vet sé ge el nö ké nek, a Ma gyar Épí tõ Rt. el nök-ve zér igaz ga -
tó já nak,
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a Ker té szet tu do má nyi Kar gra du á lis és poszt gra du á lis
ok ta tó mun ká já nak fej lesz té sé hez való te võ le ges hoz zá já -
ru lá sá ért, a gyü mölcs ne me sí tés és a gyü mölcs is me ret tu -
do mány ágak ban vég zett is ko la te rem tõ mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Tóth Mag dol ná nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
kan di dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Ker té -
szet tu do má nyi Kar dé kán já nak, tszv. egye te mi ta nár nak,

több mint négy év ti ze des ok ta tói te vé keny sé ge, nem zet -
kö zi leg is el is mert ku ta tói és tu do má nyos mun kás sá ga el -
is me ré se ként

dr. Val ki Lász ló nak, az ál lam- és jog tu do mány dok to rá -
nak, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Ál lam- és Jog -
tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar kul tú ra és mû vé szet ér té ke i nek kül föl di el is -
mer te té sé ben szer zett ér de mei, a ma gyar mû vé szet, kü lö -
nö sen a kö zép ko ri ma gyar mû vé szet ta nul má nyo zá sa te rén 
vég zett ki emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Végh Já nos nak, a mû vé szet tör té net-tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem egye te mi
ta ná rá nak, az MTA Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té zet tu do -
má nyos fõ mun ka tár sá nak,

több év ti ze des ok ta tá si, ku ta tá si te vé keny sé ge, hosszú
idõn át vég zett ered mé nyes ve ze tõi mun ká ja, va la mint a
ma gyar jog fej lesz tés ben be töl tött ak tív sze re pe el is me ré -
se ként

dr. Wi e ner A. Im ré nek, az ál lam- és jog tu do mány dok to -
rá nak, az MTA Jog tu do má nyi In té zet tu do má nyos ta nács -
adó já nak,

ered mé nyes mun kás sá ga el is me ré se ként

Zám bo ri Mi hály nak, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um he -
lyet tes ál lam tit ká rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata;

be osz tá sá ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ mun -
kás sá ga el is me ré se ként

Bucz kó Imre dan dár tá bor nok nak, az MH Lé gi erõ Pa -
rancs nok ság pa rancs no ka elsõ he lyet te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

katonai tagozata;

több év ti ze des ki emel ke dõ ok ta tói, szak mai mun kás sá -
ga, si ke res ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ág fal vi Mi hály nak, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye -
tem Geo in for ma ti kai Fõ is ko lai Kar fõ igaz ga tó-he lyet te sé -
nek, fõ is ko lai ta nár nak,

több év ti ze des ki emel ke dõ ha zai és ha tá ron túli szín ház -
mû vé sze ti te vé keny sé ge és szí nész pe da gó gu si mun kás sá -
ga el is me ré se ként

Ár ko si Ár pád Já szai Ma ri-dí jas ren de zõ nek,

a ma gyar gra fi ka egye te mes mû vé szet ben be töl tött he -
lyé nek nem zet kö zi el is mer te té sé ért vég zett mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Ba kos Ka ta lin nak, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria fõ mu -
ze o ló gu sá nak,

ki ma gas ló mû vé sze ti mun kás sá ga, a ha zai al ter na tív ze -
ne kul tú rá ban és a kí sér le ti, vi zu á lis mû vé sze tek te rén el ért
ered mé nyei el is me ré se ként

Bak sa Soós Já nos ze nész nek, kép zõ mû vész nek,

Mun ká csy Mi hály mû ve it be mu ta tó ki ál lí tás kon cep ci ó -
já nak ki dol go zá sa, a ki ál lí tás meg ren de zé se ér de ké ben
vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Bakó Zsu zsan na mû vé szet tör té nész-mu ze o ló gus -
nak, a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

ér dem dús és ered mé nyes köz szol gá la ti mun kás sá ga el -
is me ré se ként

Bal la Lász ló né dr.-nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Költ -
ség ve té si Fõ osz tá lya fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

dr. Be csey Ti bor nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Par la -
men ti Tit kár sá ga ve ze tõ jé nek, fõ osz tály ve ze tõ nek,

G. Ko csis Ma ri an ná nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Elet ro ni kus kor mány zat-köz pont fõ igaz ga tó já nak,

dr. Pá lin kás Lász ló nak, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor -
mány iro dá ja kor mány fõ ta nács adó já nak,

több év ti ze des ma gas szín vo na lú szak mai mun kás sá ga
és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ba logh Mi hály Já nos nak, az Or szá gos Pe da gó gi ai
Könyv tár és Mú ze um fõ igaz ga tó já nak,

a nyelv tu do mány, a ne u ro ling visz ti kai ku ta tá sok fej -
lesz té se, új ku ta tá si irá nya i nak meg ho no sí tá sa, új tu dós -
nem ze dé kek ne ve lé se és ve ze tõi mun ká ja so rán el ért ér de -
mei el is me ré se ként

Bán ré ti Zol tán nak, az MTA Nyelv tu do má nyi In té ze te
igaz ga tó he lyet te sé nek,
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si ke res ve ze tõi te vé keny sé ge, az in téz mény ered mé nyes 
kon szo li dá ci ó ja és re or ga ni zá ci ó ja, to váb bá a kép al ko tó
di ag nosz ti ka te rü le tén vég zett tu do má nyos mun kás sá ga
el is me ré se ként

prof. dr. Ba ra nyai Ti bor nak, az or vos tu do mány kan di -
dá tu sá nak, Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór há za
fõ igaz ga tó já nak, egye te mi ta nár nak,

a zsi dó ság tör té ne té nek áb rá zo lá sá ért tett erõfeszíté -
seiért, mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Bá rány Lász ló ren de zõ-ope ra tõr nek,

a re gi o ná lis te rü le ti tu do má nyok ku ta tá sa és szer ve zé se
ér de ké ben vég zett sok ol da lú te vé keny sé gé ért, oktató-
 nevelõ mun ká já ért

dr. Ba ra nyi Bé lá nak, a tör té ne lem tu do mány dok to rá -
nak, a Deb re ce ni Egye tem Ag rár tu do má nyi Cent rum Me -
zõ gaz da ság tu do má nyi Kar Föld mû ve lés ta ni és Te rü let fej -
lesz té si Tan szék tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

a gyer mek egész ség ügyi el lá tás szer ve zé sé ben és irá nyí -
tá sá ban vég zett négy év ti ze des ki emel ke dõ mun kás sá ga,
gyó gyí tó te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Bé ke fi De zsõ nek, az esz ter go mi Va sza ry Ko los Kór -
ház fõ or vo sá nak,

a Nagy Könyv címû te le ví zi ós mû sor lét re ho zá sá ban
vég zett te vé keny sé gé ért, sok ol da lú iro dal mi mun kás sá ga
el is me ré se ként

Bé kés Pál Jó zsef At ti la-dí jas író nak, drá ma író nak, mû -
for dí tó nak,

több év ti ze des pub li cisz ti kai, tény fel tá ró ri por te ri mun -
kás sá gá ért

Ben cze Já nos köz író nak, új ság író nak,

a Jó zsef At ti la Szín ház ban vég zett öt év ti ze des mun kás -
sá ga, si ke res ren de zé sei el is me ré se ként

Be ne dek Ár pád nak, a bu da pes ti Jó zsef At ti la Szín ház
Já szai Ma ri-dí jas ren de zõ jé nek, Ér de mes Mû vész nek,

ki emel ke dõ ok ta tói, gyó gyí tói, tu do má nyos ku ta tói te -
vé keny sé ge, va la mint egye tem ve ze tõi te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Be ne dek György nek, az or vos tu do mány dok to rá nak, 
a Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Élet ta ni In té ze te tszv.
egye te mi ta ná rá nak,

a szín ház mû vé szet és a társ mû vé sze tek te rü le tén vég -
zett sok ol da lú al ko tói, szer ve zõi és pe da gó gu si mun kás sá -
ga el is me ré se ként

Bér czes Lász ló nak, a Bár ka Szín ház ren de zõ jé nek, dra -
ma turg nak,

a kis tér sé gi fej lesz té sek te rén vég zett ered mé nyes te vé -
keny sé ge, te le pü lés ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Be ren csi Bé lá nak, Ib rány pol gár mes te ré nek,

a ta laj mû ve lés kor sze rû ok ta tá sá nak fej lesz té se ér de ké -
ben vég zett több év ti ze des ki emel ke dõ ok ta tó és tu do má -
nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bir kás Már tá nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány dok -
to rá nak, a Szent Ist ván Egye tem Me zõ gaz da ság- és Kör -
nye zet tu do má nyi Kar tszv. egye te mi ta ná rá nak,

a jogi in for má ció szol gál ta tás te rü le tén vég zett több év -
ti ze des ki emel ke dõ szak mai mun ká já ért, a ci vil szer ve ze -
tek mû kö dé sé nek elõ se gí té se ér de ké ben vég zett ered mé -
nyes te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Biró End re ügy véd nek,

ne gyed szá za dos, sa já tos egyé ni hang zás- és szö veg vi lá -
gú, si ke rek ben gaz dag mun kás sá ga el is me ré se ként

Bor nai Ti bor ze ne szer zõ nek, a KFT Ze ne kar tag já nak,

Laár And rás ze ne szer zõ nek, éne kes nek, szö veg író nak,
a KFT Ze ne kar tag já nak,

II. Len gyel fi Mik lós éne kes nek, a KFT Ze ne kar tag já -
nak,

Már ton And rás do bos nak, éne kes nek, a KFT Ze ne kar
ve ze tõ jé nek,

a ha zai ûr ku ta tás ban vég zett ki emel ke dõ tevékenysé -
géért, a ma gyar ûr ku ta tás ered mé nyes nem zet kö zi kép -
viseletéért

dr. Both Elõd nek, a Ma gyar Ûr ku ta tá si Iro da igaz ga tó -
já nak,

a köz mû ve lõ dés ben és az is me ret ter jesz tés ben vég zett
ki ma gas ló mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bõ sze Sán dor le vél tá ros nak, a So mogy Me gyei Le -
vél tár igaz ga tó já nak,

az ál lam ház tar tás eu ró pai nor mák sze rint tör té nõ át ala -
kí tá sá ban vég zett ki ma gas ló tel je sít mé nye el is me ré se ként

dr. Bõ sze Zol tán nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te sé nek,

sok irá nyú tu do má nyos ku ta tói és elem zõ mun kás sá ga,
ok ta tói és köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bruszt Lász ló szo ci o ló gus nak, az MTA Szo ci o ló gi ai
Inté zete mun ka tár sá nak, a Kö zép-Eu ró pai Egye tem egye -
te mi ta ná rá nak,
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a táp lál ko zás tu do mány és a di e te ti ka te rü le tén vég zett
sok ol da lú tu do má nyos mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Cseh Ist ván né nak, a Pé csi Tu do mány egye tem
Egész ség ügyi Fõ is ko lai Kar Hu mán Táp lál ko zás tu do má -
nyi és Di e te ti kai In té zet fõ is ko lai ta ná rá nak,

több mint há rom év ti ze des ok ta tói, tu do má nyos és ok ta -
tásszer ve zõi mun kás sá ga el is me ré se ként

Cser Va lé ri usz né nak, a Pé csi Tu do mány egye tem Pe da -
gó gi ai In té zet mb. ál ta lá nos dé kán he lyet te sé nek, egye te mi 
do cens nek,

a ma gyar kul tú ra kül ho ni meg is mer te té sé ben, nép sze rû -
sí té sé ben vég zett mun ká ja, to váb bá tu do mány szer ve zõ te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Cser nus Sán dor nak, a pá ri zsi Ma gyar In té zet igaz -
ga tó já nak,

ki emel ke dõ pub li cisz ti kai mun kás sá ga és ok ta tói te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Deb re cze ni Jó zsef po li to ló gus nak, pub li cis tá nak, a
 Miskolci Egye tem egye te mi ad junk tu sá nak,

hosszú idõn át vég zett ki vá ló szak mai mun ká ja és ve ze -
tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Do bos Gyu lá nak, a Tol na Me gyei Le vél tár igaz ga tó -
já nak,

in téz mény ve ze tõi, tu do má nyos ku ta tói mun kás sá ga,
köz éle ti sze rep vál la lá sa és ki ma gas ló hely tör té né szi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Dob ros sy Ist ván nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me -
gyei Le vél tár igaz ga tó já nak,

ki emel ke dõ szí nész-ren de zõi és szín ház ve ze tõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

dr. Éles Bé lá nak, a Bu da ör si Já ték szín igaz ga tó-mû vé -
sze ti ve ze tõ jé nek,

a ma gyar szo ci ál pszi cho ló gi ai ku ta tást és szem lé let mó -
dot nem zet kö zi szint re eme lõ te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Erõs Fe renc nek, a pszi cho ló gi ai tu do mány dok to rá -
nak, az MTA Pszi cho ló gi ai In té zet igaz ga tó he lyet te sé nek,

hosszú idõn át vég zett ki emel ke dõ egy ház szer ve zõ
mun ká ja el is me ré se ként

Fá bi án At ti lá nak, az Evan gé li u mi Pün kös di Kö zös ség
el nö ké nek,

az Egye te mi Szín pad lét re ho zá sá ban való te võ le ges
köz re mû kö dé sé ért, köl té sze tünk nép sze rû sí té sé ért, gyö -
nyö rû vers mon dá sá ért, mû vé szi élet út ja el is me ré se ként

Fáb ri né Su rá nyi Ibo lya elõ adó mû vész nek,

több év ti ze des ki emel ke dõ ok ta tó, ku ta tó és tu do má -
nyos mun kás sá ga, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fal kay György gyógy sze rész nek, az or vos tu do mány 
dok to rá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem GYTK Gyógy -
szer ha tás ta ni és Bi o far má ci ai In té zet tszv. egye te mi ta ná -
rá nak,

az új szö vet ke ze ti tör vény elõ ké szí té sé ben, ki dol go zá -
sá ban vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

Far kas Ta más nak, a La kás szö vet ke ze tek és Tár sas há -
zak Or szá gos Szö vet sé ge el nö ké nek,

az élel mi szer tu do má nyi ok ta tás te rü le tén vég zett ki ma -
gas ló szak mai, ku ta tói te vé keny sé ge, is ko la te rem tõ mun -
kás sá ga el is me ré se ként

dr. Fe ke te And rás nak, a me zõ gaz da sá gi tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Élel mi szer tu -
do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des ma gas szín vo na lú szak mai mun kás sá ga
el is me ré se ként

dr. Fi a la Ist ván nak, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um be ru há zá -
si mi nisz te ri biz to sá nak,

hosszú idõn át vég zett szak mai, ok ta tói és ku ta tói te vé -
keny sé ge, kü lö nö sen a te rü let fej lesz tés, a gaz da sá gi szer -
ke zet vál tás kör nye zet vé del mi vo nat ko zá sai te rén vég zett
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Fo dor Ist ván nak, a föld rajz tu do mány dok to rá nak, a
Pé csi Tu do mány egye tem ny. egye te mi ta ná rá nak,

a ha zai ag rár köz gaz da sá gi szak ma nem zet kö zi kap cso -
la ta i nak fej lesz té se ér de ké ben vég zett irá nyí tó-szer ve zõ
mun ká ja, va la mint a több év ti ze des ok ta tó-, ne ve lõ- és ku -
ta tó mun ká ja el is me ré se ként

dr. For gács Csa bá nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di -
dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Gaz dál ko dás tu -
dom nyi Kar egye te mi do cen sé nek,

a tánc mû vé szet te rén el ért nem zet kö zi leg is szá mon tar -
tott ered mé nyei, a tár su lat épí tõ és mû vé szet ok ta tó te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Fre nák Pál Liszt Ferenc-dí jas ko re og rá fus nak, tánc mû -
vész nek, a Fre nák Pál Tár su lat mû vé sze ti ve ze tõ jé nek,

a kor sze rû in for ma ti kai meg ol dá sok ha zai be ve ze té se és 
el ter jesz té se te rü le tén vég zett mun ká ja, a ma gyar in for ma -
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ti kai ága zat re gi o ná lis sze re pé nek erõ sí té se ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Fü zes Pé ter nek, az Orac le Hun ga ry Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

a ma gyar or szá gi in no vá ció ösz tön zé se, a ha zai in no vá -
ci ós tel je sít mény nö ve lé se ér de ké ben foly ta tott te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

dr. Gre i ner Ist ván nak, a Rich ter Ge de on Ve gyé sze ti
Gyár Rt. ku ta tá si igaz ga tó he lyet te sé nek,

az adó zás, adóz ta tás és adó igaz ga tás te rü le tén vég zett
több mint két év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

dr. Hadi Lász ló nak, a Pénz ügy mi nisz té ri um fõ osz tály -
ve ze tõ jé nek,

a könyv tár tu do mány te rén vég zett több év ti ze des tu do -
má nyos és ok ta tó mun ká ja, to váb bá az ol va só kö rök új já -
szer ve zé sé ben be töl tött ki emel ke dõ sze re pe el is me ré se -
ként

dr. Haj du Gé zá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
 Juhász Gyu la Ta nár kép zõ Fõ is ko lai Kar ny. könyv tár igaz -
ga tó já nak,

több év ti ze des ren de zõi mun kás sá ga, hi te les és ered mé -
nyes mû vé szet ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Haj du fy Mik lós ren de zõ nek, Ér de mes Mû vész nek, a
The at rum Mû vé sze ti Szak is ko la igaz ga tó já nak,

több év ti ze des mû vé szi, ba lett mes te ri és pe da gó gi ai te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Han del Edit Liszt Fe renc-dí jas tánc mû vész nek, ba lett -
mes ter nek, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la fõ is ko lai
do cen sé nek,

a ha zai inf ra struk tú ra-há ló zat pán-eu ró pai kap cso ló dá -
sá nak fej lesz té se, az EU csat la ko zás szak mai elõ ké szí té se
és a ha tá ron túli eMa gyar in for ma ti kai há ló zat ki ala kí tá sa
so rán vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Har dy And rás nak, az In for ma ti kai és Hír köz lé si
 Minisztérium fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a ma gyar iro da lom és kul tú ra ha zai és nem zet kö zi ter -
jesz té sé ben el töl tött há rom év ti ze des sok ol da lú mun kás sá -
ga el is me ré se ként

dr. Ha vas Ju dit elõ adó mû vész nek, iro dal mi szer kesz tõ -
nek, a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um tu do má nyos fõ mun ka tár -
sá nak,

a hal bi o ló gia te rü le tén több év ti ze den át vég zett tu do má -
nyos, pub li ká ci ós és ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Hor váth Lász ló bi o ló gus nak, a me zõ gaz da sá gi tu do -
mány dok to rá nak, a Szent Ist ván Egye tem Me zõ gaz da ság- 
és Kör nye zet tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak,

több nagy si ke rû ma gyar film lét re ho zá sá ban való te võ -
le ges, ér de mes és ered mé nyes mun ká já ért

Hra nitz ky Ág nes vá gó nak,

több év ti ze des pe da gó gi ai és kul tú ra szer ve zõ mun kás -
sá ga el is me ré se ként

In kei Pé ter kul tu rá lis me ne dzser nek, a Bu da pes ti Kul tu -
rá lis Ob szer va tó ri um és CEV Könyv ki adó ki adó-ve ze tõ jé -
nek,

a ha zai inf lu en za ol tó anyag ku ta tás és gyár tás te rü le tén
vég zett több év ti ze des te vé keny sé ge, va la mint a ma dár inf -
lu en za el le ni hu mán ol tó anyag ki fej lesz té se te rén vég zett
út tö rõ mun ká ja el is me ré se ként

dr. Jan ko vics Ist ván nak, az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai
Köz pont Epi de mi o ló gi ai Fõ osz tály, Lég úti Ví rus Osz tály
osz tály ve ze tõ jé nek,

a ha zai nagy vál la la tok re or ga ni zá ci ó já ban vég zett si ke -
res mun ká ja, a ma gyar pénz ügyi kul tú ra fej lesz té sé ben be -
töl tött sze re pe el is me ré se ként

Jend ro lo vics Pál nak, a Bu da pest In vest ment Rt. el -
nök-ve zér igaz ga tó já nak,

a köz igaz ga tás ban több mint há rom év ti ze de vég zett
mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ka dók Fe renc né nek, a Ma gyar Ál lam kincs tár igaz ga tó -
já nak,

a me tal lur gi ai és anyag tu do má nyi al kal ma zott fi zi kai
ké mi ai ku ta tás ban el ért ered mé nye i ért, ok ta tói és egye -
tem ve ze tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Kap tay György nek, a mû sza ki tu do mány dok to rá -
nak, a Mis kol ci Egye tem Mû sza ki Ag rár tu do má nyi Kar
egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar ví zi lab da-után pót lás ne ve lé sé ben, va la mint a
fel sõ fo kú edzõ kép zés ben több év ti ze de vég zett mun kás sá -
ga el is me ré se ként

Ke mény Fe renc nek, a Ma gyar Ví zi lab da Szö vet ség
után pót lás igaz ga tó já nak,

Ka zinc bar ci ka fej lõ dé sé ért, ok ta tá si-ne ve lé si in téz -
mény há ló za tá nak mû kö dé sé ért, a sport élet fel len dí té sé ért
vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ki rály Bál int nak, Ka zinc bar ci ka pol gár mes te ré nek,
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a föld ügyi szak igaz ga tás ban el töl tött ér dem dús élet pá -
lyá ja el is me ré se ként

Kiss Sán dor nak, a Bé kés Me gyei Föld hi va tal ny. hi va -
tal ve ze tõ jé nek,

a szo ci o ló gi ai ku ta tá sai, ok ta tói mun kás sá ga el is me ré -
se ként

Ko vács And rás szo ci o ló gus nak, a Kö zép-eu ró pai Egye -
tem egye te mi ta ná rá nak,

az egész ség ügyi in for ma ti ka ha zai el fo gad ta tá sa és
egye te mi szin tû ok ta tá sá nak ki dol go zá sa ér de ké ben vég -
zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Koz mann György vil la mos mér nök nek, a mû sza ki tu -
do mány kan di dá tu sá nak, a Veszp ré mi Egye tem Mû sza ki
In for ma ti kai Kar In for má ci ós Rend sze rek Tan szék tszv.
egye te mi ta ná rá nak,

mun ka tu do má nyi ku ta tá sa i ért, ku ta tásszer ve zõi és ok ta -
tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Köl lõ Já nos nak, a köz gaz da ság tu do mány kan di dá -
tu sá nak, az MTA Köz gaz da ság tu do má nyi In té zet ku ta tá si
igaz ga tó já nak,

a fo gya té kos ügy te rü le tén, a komp lex re ha bi li tá ció el -
mé le té nek ki dol go zá sá ban vég zett több év ti ze des tu do má -
nyos és ok ta tói mun kás sá gá ért

dr. Kön czei György nek, az ELTE Bár czi Gusz táv
Gyógy pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar egye te mi ta ná rá nak,

a me zõ gaz da sá gi gé pé szet ok ta tá sa te rü le tén nem zet kö -
zi szin ten is új sze rû és el is mert tan tár gyak ki dol go zá sá ért,
több év ti ze des ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Laib La jos nak, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Szent Ist ván Egye tem Gé pész mér nö ki Kar egye te mi 
ta ná rá nak,

több mint két év ti ze des vá ros ve ze tõi pél da ér té kû mun -
ká ja és a Vár pa lo ta kis tér ség fej lesz té se te rén vég zett te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

La jos fal vi Jó zsef nek, Ber hi da pol gár mes te ré nek,

több év ti ze des ér dem dús és ered mé nyes köz szol gá la ti
te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. La u kó Ká roly nak, az EUROPOL Adat vé del mi Fel -
ügye lõ Hi va ta la fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

több év ti ze des ér dem dús, az egész kul tu rá lis te rü let ál tal 
meg be csült mun kás sá ga el is me ré se ként

Lá zár Egon nak, a Víg szín ház gaz da sá gi igaz ga tó já nak,

non pro fit szer ve ze tek ma gyar or szá gi lét re ho zá sá ban
be töl tött sze re pe és kul tu rá lis szer ve zõ te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Mars chall Mik lós nak, a Trans pa ren cy In ter na ti o nal
kö zép-eu ró pai igaz ga tó já nak,

több év ti ze des ki ma gas ló iro dal mi mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Már ton Lász ló Jó zsef At ti la-dí jas író nak, mû for dí tó nak,

fi lo zó fu si, könyv ki adói, kul tú ra köz ve tí tõi mun ká ja el is -
me ré se ként

Mik lós Ta más nak, az At lan tisz Ki adó könyv ki adó já nak,

a ma gyar me zõ gaz da ság fej lesz té se ér de ké ben vég zett
fél év szá za dos mun kás sá ga és a mun ka vál la lói társ tu laj do -
no si prog ram si ke re ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Mo csá ry Jó zsef nek, a me zõ gaz da sá gi tu do mány
kan di dá tu sá nak, az Ag ro-In dust ria In no vá ci ós Vál la lat
ny. ve zér igaz ga tó já nak,

a me ne kül tek és a me ne kü lõk nem zet kö zi jogi vé del mé -
nek ku ta tá sa i ért, sok ol da lú tu do má nyos mun kás sá ga, ok -
ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Nagy Bol di zsár nak, a Kö zép-Eu ró pai Egye tem
Nem zet kö zi Kap cso la tok és Eu ró pai Ta nul má nyok Tan -
szék vi si ting pro fesszo rá nak,

a da ga na tos gyer me kek gyó gyí tá sá ért, több év ti ze des,
nem zet kö zi leg is el is mert, tu do má nyos mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Nagy Kál mán nak, az or vos tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház, Gyer mek
On ko ha e ma to ló gi ai és Csont ve lõ transz plan tá ci ós Osz tá -
lya osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

a te le pü lé si és me gyei szin tû köz igaz ga tás fej lesz té sé -
ben vég zett gya kor la ti, majd a ha zai köz igaz ga tás át ala kí -
tá sá nak szak mai elõ ké szí té se so rán vég zett el mé le ti mun -
kás sá gá nak el is me ré se ként

dr. Né meth Je nõ nek, a So mogy Me gyei Ön kor mány zat
fõ ta nács adó já nak,

az ál la mi pénz ügyi-ön kor mány za ti el len õr zés fej lesz té -
sé ben, vég re haj tá sá ban vég zett több mint há rom és fél év -
ti ze des te vé keny sé ge el is me ré se ként

Né meth Pé ter né nek, az Ál la mi Szám ve võ szék fõ cso -
port fõ nö ké nek,
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az eu ró pai kul tu rá lis ant ro po ló gi ai együtt mû kö dé sek
szer ve zé sé ben be töl tött sze re pe, to váb bá ok ta tói és tu do -
má nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

Ni e der mûl ler Pé ter nek, az ELTE Mû vé szet el mé le ti és
Mé dia ku ta tó In té ze te egye te mi ta ná rá nak,

az ide gen for ga lom ban vég zett több év ti ze des sok ol da lú
mun kás sá ga, ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Nik lai Ákos nak, a Kár pá tia Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó -
já nak,

több év ti ze des ered mé nyes gaz da sá gi ve ze tõi mun kás -
sá ga, ér dek kép vi se le ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Nyá ri Já nos gaz da sá gi szak em ber nek,

kép zõ mû vé sze ti al ko tó mun ká ja, to váb bá a ma gyar or szá -
gi ro mán kul tu rá lis ér té kek ha zai és nem zet kö zi nép sze rû sí -
té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

Oro ján Ist ván kép zõ mû vész nek,

kö zel négy év ti ze des ki emel ke dõ ze nei pá lya fu tá sa el is -
me ré se ként

Or szácz ky „Jac kie” Mik lós ze ne mû vész nek,

a köz úti köz le ke dés és a köz út fej lesz tés, va la mint az igé -
nyes au tó pá lya üze mel te té si mód sze rek meg ho no sí tá sa ér -
de ké ben vég zett há rom év ti ze des mun ká ja el is me ré se ként

Pál fay An tal nak, az Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. mû -
sza ki ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

a könnyû ipa ri mû sza ki kép zés in téz mény fej lesz té se, há -
rom mû sza ki fõ is ko la si ke res in teg rá ci ó ja ér de ké ben vég zett 
mun ká ja, ok ta tói és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Pat kó Ist ván nak, a Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Rej -
tõ Sán dor Könnyû ipa ri Mér nö ki Fõ is ko lai Kar kari fõ igaz -
ga tó já nak, fõ is ko lai ta nár nak,

a tár sa da lom biz to sí tás in for ma ti kai rend sze re i nek ki -
ala kí tá sa és üze mel te té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga
el is me ré se ként

Rába Fe renc nek, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ -
igaz ga tó ság fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

több év ti ze des mû vé szi, al ko tói és köz éle ti te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Raf fay Béla szob rász mû vész nek,

az öt ve nes, hat va nas évek ma gyar po li ti ka tör té ne tét és a 
rend szer vál tás kor sza kát fel tá ró ku ta tá sai el is me ré se ként

Ripp Zol tán tör té nész nek, pub li cis tá nak, a Po li ti ka tör té -
ne ti In té zet tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

az elekt ro ni kus köz igaz ga tás és az in for ma ti kai biz ton -
ság te rü le tén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Risz tics Pé ter nek, a mû sza ki tu do mány kan di dá tu sá -
nak, a Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye -
tem In for má ció tech no ló gi ai In no vá ci ós és Tu dás köz pont
igaz ga tó já nak,

több mint négy év ti ze des mû vé szet-kri ti kai, ve ze tõi és
ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Ró zsa Gyu la Mun ká csy Mi hály-dí jas kép zõ mû vé sze ti
kri ti kus nak, a Nép sza bad ság Ok ta tá si Köz pont ja ny. új -
ság író já nak,

több év ti ze des gyó gyí tó, tu do má nyos és ve ze tõi te vé -
keny sé ge, új se bé sze ti tech ni kák be ve ze té se ér de ké ben
vég zett sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Sápy Pé ter nek, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Deb re ce ni Egye tem Or vos- és Egész ség tu do má nyi Cent -
rum ÁOK II. sz. Se bé sze ti Kli ni ka igaz ga tó já nak, egye te -
mi ta nár nak,

az épí tés ügy ben vég zett több mint négy év ti ze des sok -
ol da lú szak mai és köz éle ti te vé keny sé ge el is me ré se ként

Schré der Mi hály nak, az Épí té si és Épí tés ügyi Szak mai
Tes tü let el nö ké nek,

több év ti ze des ok ta tói te vé keny sé ge, va la mint a Ne u -
mann Já nos Szá mí tó gép tu do má nyi Tár sa ság tag ja ként
vég zett ered mé nyes mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Sima De zsõ nek, a mû sza ki tu do mány dok to rá nak, a
Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Ne u mann Já nos In for ma ti kai
Fõ is ko lai Kar kari fõ igaz ga tó já nak,

a ma gyar ar tis ta mû vé szet hír ne vé nek öreg bí té se ér de -
ké ben vég zett te vé keny sé ge, vi lág szer te nép sze rû mû vé -
sze te el is me ré se ként

ifj. Si met Lász ló ar tis ta mû vész nek,

a fe je ze ti szin tû pénz ügyi-gaz da sá gi el len õr zés ben vég -
zett több mint há rom és fél év ti ze des te vé keny sé ge el is me -
ré se ként

Si mon Ákos né nak, az Ál la mi Szám ve võ szék fõ igaz ga -
tó-he lyet te sé nek,

a Nagy Könyv címû te le ví zi ós mû sor lét re ho zá sa ér de -
ké ben vég zett mun ká ja, sok irá nyú kul tu rá lis te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

Si pos Pál nak, a Ma gyar Te le ví zió prog ram szer kesz tõ -
jé nek,
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a klasszi kus ba lett iro da lom elõ adá sá ban ki tel je se dett,
nem zet kö zi leg is szá mon tar tott tánc mû vé szi pá lyá ja és
tánc pe da gó gu si te vé keny sé ge el is me ré se ként

Soly mo si Zol tán ba lett mes ter nek, a Ma gyar Ál la mi
Ope ra ház ma gán tán co sá nak, a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ -
is ko la fõ is ko lai ad junk tu sá nak,

a ma gyar ge o dé zia je len év ti ze de i nek fej lõ dé sét meg ha -
tá ro zó fo tog ram met ri kai és mû szer tech ni kai ku ta tá sai és öt 
év ti ze des tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. So mo gyi Jó zsef ge o dé tá nak, a mû sza ki tu do mány
dok to rá nak, az MTA Ge o dé zi ai és Geo fi zi kai Ku ta tó in té -
ze te ny. igaz ga tó já nak,

az ál lat egész ség ügyi szak igaz ga tás ban vég zett több év -
ti ze des mun kás sá ga, szak mai köz éle ti te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

dr. Soós Jó zsef nek, a Bé kés Me gyei Ál lat egész ség ügyi
és Élel mi szer El len õr zõ Ál lo más ke rü le ti fõ ál lat or vo sá -
nak,

a köz igaz ga tás ban és a hír köz lés ben vég zett szak mai és
ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Spa ki e vics Sán dor nak, a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
fõ igaz ga tó já nak,

a le ve gõ tisz ta ság-vé de lem, az ener gia gaz dál ko dás ja ví -
tá sa és ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben vég zett mun -
ká ja el is me ré se ként

Ste i ner Fe renc nek, a Fõ vá ro si Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi 
Kft. ügy ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des gyó gyí tó, ok ta tó és ve ze tõi mun ká ja, az
in ten zív el lá tás új le he tõ sé ge i nek al kal ma zá sa ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sza ba dos György nek, a Veszp rém Me gyei Ön kor -
mány zat Chol no ky Fe renc Kór ház-Ren de lõ in té zet mb. or -
vos igaz ga tó já nak, egy ség ve ze tõ fõ or vos nak,

az e-egész ség ügy te rü le tén vég zett sok ol da lú in for ma ti -
kai fej lesz tõ mun ká ja, gyó gyí tó és ve ze tõi te vé keny sé ge
el is me ré se ként

dr. Sza bó Csa bá nak, a Nagy ka ni zsai Me gyei Jogú Vá -
ro si Kór ház fõ igaz ga tó já nak,

ki emel ke dõ kor társ mû vé sze ti me ne dzse ri te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Sza bó György nek, a Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza
igaz ga tó já nak,

a ma gyar szín ház tör té net, a ha tá ron túli ma gyar szín há zi 
em lé kek sok irá nyú ku ta tá sa ér de ké ben vég zett tu do má -
nyos, ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

Sza bó Ist ván nak, az Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú -
zeum és In té zet igaz ga tó he lyet te sé nek,

Fe ri hegy I. Ter mi nál mû em lék épü let hely re ál lí tá sá nak
ter ve zé sé ért, va la mint a mû em lék vé de lem ben vég zett
mun ká já ért

Szé csi Zsolt épí tõ mû vész nek, az Ál la mi Mû em lék hely -
re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont igaz ga tó já nak,

a pa to ló gia te rü le tén vég zett négy és fél év ti ze des ered -
mé nyek ben gaz dag ok ta tói, di ag nosz ti kai és tu do má nyos
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Szen de Bé lá nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Sem mel we is Egye tem ÁOK I. sz. Pa to ló gi ai és Kí sér le ti
Rák ku ta tó In té ze te egye te mi ta ná rá nak,

több mint há rom év ti ze des te le pü lés ve ze tõi te vé keny sé -
ge, ér dem dús élet út ja el is me ré se ként

Szi lá gyi Meny hért nek, Csor vás pol gár mes te ré nek,

ki ma gas ló szín vo na lú fo to grá fu si és új ság írói te vé keny -
sé ge el is me ré se ként

Szi lá gyi Sán dor fo to grá fus nak, új ság író nak,

a ma gyar gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé se ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Szó rá di Sán dor nak, a Bu da pest In vest ment Rt. ügy -
ve ze tõ ve zér igaz ga tó já nak,

ér dek vé del mi el mé le ti és szer ve zõi mun kás sá ga el is me -
ré se ként

Szõ ke Ká roly köz gaz dász nak,

a Bács-Kis kun me gyei on ko ló gi ai-on ko ra di o ló gi ai el lá -
tás meg szer ve zé sé ben és a Nem ze ti Rák el le nes Prog ram
ki dol go zá sá ban való köz re mû kö dé se el is me ré se ként

dr. Szûcs Mik lós nak, a Bács-Kis kun Me gyei Kór ház Ra -
di o ló gi ai Osz tály osz tály ve ze tõ fõ or vo sá nak,

több év ti ze des szak mai és ve ze tõi te vé keny sé ge, a ha zai 
ag rá ri um fej lesz té sét szol gá ló ki emelt prog ra mok meg va -
ló sí tá sá ban be töl tött sze re pe el is me ré se ként

dr. Tar ján Zol tán nak, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

a víz ügyi, a kör nye zet vé del mi és a ter mé szet vé del mi ága -
zat ban, to váb bá az or szá gos ér dek egyez te tés ben hosszú idõn 
át vég zett ér dek kép vi se le ti mun ká ja el is me ré se ként

Tar ró Pé ter nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Or szá -
gos Szak szer ve zet el nö ké nek,
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nagy szak mai és kö zön ség-vissz han got ki vál tó iro dal mi 
al ko tó mun ká ja el is me ré se ként

Té rey Já nos Jó zsef At ti la-dí jas író nak, köl tõ nek, mû for -
dí tó nak,

Ka posszek csõ köz ség fej lesz té se ér de ké ben vég zett két
év ti ze des ered mé nyes te vé keny sé ge el is me ré se ként

Tóth Im ré nek, Ka posszek csõ pol gár mes te ré nek,

az épí té sze ti kul tú ra fej lesz té sét szol gá ló szak mai te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Varg ha Mi hály nak, épí tész-szín ház tech ni kus nak, új -
ság író nak,

az ügy fe lek ér de ke it ma xi má li san szol gá ló és szi lárd
eti kai el vek sze rint dol go zó ta nács adói üz let ág fel épí té se
te rén vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Vár nai Évá nak, a KPMG Ta nács adó Kft. ügy ve ze tõ
igaz ga tó já nak,

az új szö vet ke ze ti tör vény elõ ké szí té sé ben, ko di fi ká lá -
sá ban vég zett mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ve res Jó zsef nek, a Sze ge di Tu do mány egye tem Ál -
lam- és Jog tu do má nyi Kar Ag rár jo gi és Kör nye zet vé del mi 
Jogi Tan szék egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

több mint ne gyed szá za dos ér dem dús köz szol gá la ta el is -
me ré se ként

dr. Völgy esi Lász ló nak, Baja Vá ros Pol gár mes te ri Hi va -
ta la cím ze tes fõ jegy zõ jé nek,

a to po grá fia, a fo tog ram met ria te rü le tén nem zet kö zi leg
is nagy ra be csült több év ti ze des in no va tív mun ká ja el is -
me ré se ként

Wink ler Pé ter nek, a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té -
zet tu do má nyos fõ igaz ga tó-he lyet te sé nek,

ki vá ló kar mes te ri és ze ne pe da gó gi ai mun kás sá ga, ze nei 
ha gyo má nya ink ápo lá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge
el is me ré se ként

Zá borsz ky Kál mán kar mes ter nek, a bu da pes ti Szent
 István Ki rály Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is -
ko la igaz ga tó já nak,

a Ma gyar or szá gi Uni tá ri us Lap fõ szer kesz tõi mun ká ja
és ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Zol tán Zol tán nak, a föld rajz tu do mány kandidátu -
sának, a Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem egye te mi ta ná -
rá nak,

a kö zép-ma gyar or szá gi ré gió fel nõtt ok ta tá sa tá mo ga tá -
sá ban, fej lesz té sé ben, ki ter jesz té sé ben vég zett mun ká ja,
egész ség ne ve lé si te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Zom bor Gá bor nak, a Bács-Kis kun Me gyei Ön kor -
mány za ti Kór ház fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata;

be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ki emel ke dõ
mun ká ja el is me ré se ként

Be ne sócz ky Imre ez re des nek, a HM Ter ve zé si és Ko or -
di ná ci ós Fõ osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

Bi ha ri György ez re des nek, a HM Köz pon ti Pénz ügyi és
Szám vi te li Hi va tal, Köz pon ti In téz mény gaz dál ko dá si és
Fi nan szí ro zá si Osz tály osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Csók Ist ván ez re des nek, a Ka to nai Fõ ügyész ség
ügyész ség ve ze tõ jé nek,

Fe ke te Ist ván ez re des nek, az MK Ka to nai Fel de rí tõ Hi -
va tal Hír szer zõ Igaz ga tó ság igaz ga tó he lyet te sé nek,

Kul csár Ist ván ez re des nek, az MH Össz ha de rõ ne mi Lo -
gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok ság, MH Gaz da sá gi Fõ -
nök ség fõ nö ké nek,

Pász tor Béla ez re des nek, a HM HVK Mû ve le ti Fõ cso -
port fõ nök ség fõ cso port fõ nök-he lyet te sé nek,

az or szá go san is ki emel ke dõ je len tõ sé gû köz biz ton sá gi
és bûn meg elõ zé si prog ra mok kez de mé nye zé se és ered mé -
nyes meg va ló sí tá sa ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is -
me ré se ként

dr. Cse rép At ti la r. ez re des nek, a Ba ra nya MRFK Pé csi
Rend õr ka pi tány ság ka pi tány ság ve ze tõ jé nek,

a kö zel négy év ti ze des ered mé nyes szak mai és ve ze tõi
mun kás sá ga el is me ré se ként

Joó Imre r. ez re des nek, a Vas MRFK rend -
õrfõkapitány-helyettesének, bûn ügyi igaz ga tó nak,

a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben vég zett kö zel négy 
év ti ze des szak mai és ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Ku cse ra Pál ny. bv. dan dár tá bor nok nak, az Ál lam pusz -
tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet ny. in té zet pa -
rancs no ká nak,

a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben vég zett több év ti -
ze des szak mai és ve ze tõi mun ká ja el is me ré se ként

Má csai Fe renc bv. ez re des nek, a Ka lo csai Fegy ház és
Bör tön pa rancs no ká nak,
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be osz tá sa i ban hu za mos idõn át vég zett ér de mes és ered -
mé nyes te vé keny sé ge el is me ré se ként

Szol lin ger Já nos r. al ez re des nek, a Gyõr-Mo son-Sop -
ron MRFK Gyõ ri Rend õr ka pi tány ság Bûn ügyi Osz tály
osz tály ve ze tõ jé nek, ka pi tány ság ve ze tõ-he lyet tes nek,

több év ti ze des pél da ér té kû szak mai és ve ze tõi te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Vá ra di Ká roly r. ez re des nek, a Veszp rém MRFK rend -
õrfõkapitány-helyettesének, köz biz ton sá gi igaz ga tó nak,

több mint há rom és fél év ti ze des szak mai és ve ze tõi
mun ká ja el is me ré se ként

Var ja si Gá bor r. ez re des nek, a Zala MRFK Köz biz ton -
sá gi Szer vek rend õrfõkapitány-helyettesének, köz biz ton -
sá gi igaz ga tó nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

katonai tagozata

ki tün te tést ado má nyozom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1083-2/2006.

A Köztársasági Elnök
40/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ma gyar és az egye te mes ze ne kul tú ra ér té ke i nek gya ra -
pí tá sá ért, nem zet kö zi leg is el is mert mû vé szi munkássá -
gáért

Kur tág György két sze res Kos suth-dí jas ze ne szer zõ nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
nagykeresztje

polgári tagozata;

Ma gyar or szág nem zet kö zi pénz ügyi kap cso lat rend sze -
ré nek ki épí té se, a ha zai pénz ügyi kul tú ra fej lesz té se ér de -
ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Fe ke te Já nos Ál la mi-dí jas köz gaz dász nak, a Ma gyar
Nem ze ti Bank ny. al el nö ké nek,

a ma gyar po li ti ka tu do mány tar tal má nak és szer ve ze te i -
nek ki ala kí tá sá ban, a ku ta tás ban, az ok ta tás ban, a po li ti ka -
tu do mány köz éle ti sze re pé nek meg for má lá sá ban, a
könyv- és fo lyó irat ki adás ban vég zett mun kás sá ga, élet -
mû ve el is me ré se ként

dr. Gomb ár Csa ba szo ci o ló gus nak, po li to ló gus nak, az
ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar Po li ti ka tu do má nyi
Inté zete tu do má nyos fõ mun ka tár sá nak,

a ma gyar gaz da ság dip lo má cia szer ve ze té nek új já szer -
ve zé se és irá nyí tá sa, nem zet kö zi gaz da sá gi kap cso la ta ink
fej lesz té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga, élet út ja el is me -
ré se ként

Mar jai Jó zsef nyu gal ma zott mi nisz ter el nök-he lyet tes -
nek, ke res ke del mi mi nisz ter nek,

a szén hid ro gé nek tu do má nyos ku ta tá sa te rén vég zett,
út tö rõ mun kás sá gá ért, a ha gyo má nyos ener gia-for rá sok
kör nye zet ba rát és ha té kony ki vál tá sá ra al kal mas di rekt
me ta no los tü ze lõ anyag-cel la ki fej lesz té sé ért, a ma gyar ké -
mi ai tu do má nyok fej lesz té se, ered mé nyes sé gé nek és szín -
vo na lá nak eme lé se ér de ké ben vég zett szak mai és köz éle ti
te vé keny sé gé ért, a fi a tal ma gyar ku ta tók tá mo ga tá sá ért

Oláh György No bel-dí jas ké mi kus nak, a Lo ker Szén -
hid ro gén ku ta tó In té zet igaz ga tó já nak,

több év ti ze des, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült ze ne -
szer zõi és ze ne tu do má nyi mun kás sá gá ért, élet mû ve el is -
me ré se ként

Szõl lõ sy And rás Kos suth-dí jas ze ne szer zõ nek, ze ne tör -
té nész nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND

középkereszt a csillaggal
polgári tagozata;

a nö vény ge ne ti ka te rü le tén vég zett pél da ér té kû tu do má -
nyos és ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Bál int An dor nak, a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá nak,
a Szent Ist ván Egye tem Me zõ gaz da ság- és Környezet -
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tudományi Kar ny. egye te mi ta ná rá nak, pro fes sor eme ri -
tus nak,

több év ti ze des ma gas szín vo na lú pe da gó gi ai, tu do má -
nyos és ve ze tõi mun ká ja, va la mint a Nem ze ti Bo lo gna
 Bizottságban vég zett ki emel ke dõ te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Ba logh Ár pád nak, a Nyír egy há zi Fõ is ko la rek to rá -
nak, tszv. egye te mi ta nár nak,

a víz- és szenny víz ke ze lé si tech no ló gi ák ki dol go zá sá -
ban vég zett tu do má nyos ku ta tói és pub li ká ci ós te vé keny -
sé ge, a ma gyar or szá gi ku ta tó-fej lesz tõ és a ma gyar ok ta -
tást se gí tõ mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Be ne dek And rás ve gyész mér nök nek, a Ze non En vi -
ron men tal Inc. el nök-ve zér igaz ga tó já nak,

több mint négy év ti ze des ki emel ke dõ ok ta tói, egye tem -
ve ze tõi, ku ta tói és tu do má nyos mun kás sá ga el is me ré se -
ként

prof. dr. Be se nyei La jos nak, a köz gaz da ság tu do mány
kan di dá tu sá nak, a Mis kol ci Egye tem Gaz da ság tu do má nyi
Kar rek to rá nak, tszv. egye te mi ta nár nak,

a könnyû ze ne te rén vég zett több év ti ze des, nagy nép -
sze rû ség nek ör ven dõ sok ol da lú mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Bró dy Já nos Kos suth-dí jas ze ne szer zõ nek, szö veg író -
nak, elõ adó mû vész nek,

a ma gyar köz gaz dász kép zés ben vég zett több év ti ze des
ki emel ke dõ ok ta tói és tu do má nyos mun kás sá ga, gaz da sá -
gi és köz éle ti sze rep vál la lá sa el is me ré se ként

dr. Chi kán At ti lá nak, a köz gaz da ság tu do mány dok to rá -
nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem egye te mi ta ná rá nak,

a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Tár su lat új já ala kí tá sá -
ban, a te het ség gon do zás ban és az is me ret szer zés tá mo ga -
tá sá ban szer zett ki emel ke dõ ér de mei el is me ré se ként

Dank Vik tor nak, a föld tu do mány dok to rá nak, az ELTE
Al kal ma zott és Kör nye zet föld ta ni Tan szék ny. egye te mi
ta ná rá nak, Ál la mi-dí jas nak,

a nõi ví zi lab da fej lesz té sé ben és a nõi ví zi lab da-vá lo ga -
tott fel ké szí té sé ben, va la mint az után pót lás-ne ve lés te rü le -
tén vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fa ra gó Ta más nak, a Va sas SC ví zi lab da-szak osz tá -
lya után pót lás ve ze tõ jé nek,

több év ti ze des tu do má nyos mun kás sá gá ért, az isz lám
mû vé sze tek ha zai meg is mer te té se és nép sze rû sí té se, a kü -
lön bö zõ kul tú rák kö zöt ti kö ze le dés és pár be széd elõ se gí té -

se, va la mint a ma gyar–arab kul tu rá lis kap cso la tok el mé -
lyí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Fe hér vá ri Géza ori en ta lis tá nak, mû vé szet tör té nész -
nek, ré gész nek, nyu gal ma zott nagy kö vet nek,

több év ti ze des tu do má nyos és ok ta tói mun kás sá ga, ér -
dem dús köz szol gá la ta, va la mint az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság el nö ke ként vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

dr. Fi cze re La jos nak, az ál lam- és jog tu do mány dok to -
rá nak, az ELTE Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar egye te mi ta -
ná rá nak,

több év ti ze des, nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos
és egye tem ve ze tõi mun kás sá ga, tan anyag fej lesz tõ és ok ta -
tás szer ve zõ te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Gaál Zol tán ve gyész mér nök nek, a ké mi ai tu do mány 
kan di dá tu sá nak, a Veszp ré mi Egye tem rek to rá nak, tszv.
egye te mi ta nár nak,

a kor sze rû im mu no ló gi ai ok ta tás ha zai be ve ze té sé ben
el ért ki emel ke dõ ér de mei, is ko la te rem tõ tu do má nyos
mun kás sá ga el is me ré se ként

Ger gely Já nos Szé che nyi-dí jas or vos nak, im mu no ló -
gus nak, az MTA r. tag já nak, az ELTE TTK ny. egye te mi
ta ná rá nak, pro fes sor eme ri tus nak,

több év ti ze des tu do má nyos – kü lö nö sen a mul ti mé dia
al kal ma zá sá ra és az ok ta tás tech no ló gi á ra irá nyu ló – ku ta -
tá sa i ért, ok ta tói és ve ze tõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ha u ser Zol tán nak, az egri Esz ter há zy Ká roly Fõ is -
ko la rek to rá nak, tszv. fõ is ko lai ta nár nak,

a kon den zált anya gok fi zi ká ja szá mos te rü le tén, töb bek
kö zött a kü lön le ges anya gok elekt ron transz port ja és a ful -
le ré nek kí sér le ti vizs gá la tá ban is ko la te rem tõ ku ta tá sa i ért,
va la mint a nem zet kö zi szin tû mér nök fi zi kus kép zés lét re -
ho zá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Já nos sy And rás fi zi kus nak, az MTA r. tag já nak, a Bu -
da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Fi zi kai
In té ze te egye te mi ta ná rá nak,

több év ti ze des, ha tá ra in kon túl is nagy ra be csült mû vé -
szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Kál lai Kiss Ernõ kla ri nét- és tá ro ga tó mû vész nek,

az el múlt év ti ze de ket át fo gó sok ré tû és ter mé keny szer -
kesz tõi, iro da lom szer ve zõi és iro da lom tör té né szi mun ká ja 
el is me ré se ként

Kán tor La jos Jó zsef At ti la-dí jas iro da lom tör té nész nek,
a ko lozs vá ri Ko runk Szer kesz tõ sé ge szer kesz tõ jé nek,
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több év ti ze des nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ, a tár sa da -
lom leg kü lön bö zõbb ré te ge i hez  szóló mû vé szi te vé keny -
sé gé ért, a könnyû ze ne szé les körû el fo gad ta tá sá hoz való
te võ le ges hoz zá já ru lá sá ért

Koncz Zsu zsa Liszt Fe renc-dí jas elõ adó mû vész nek,
 Érdemes Mû vész nek,

az em be ri jo gok vé del me, ha zánk al kot má nyos rend sze -
ré nek meg szi lár dí tá sa ér de ké ben ki fej tett ki ma gas ló köz -
igaz ga tá si és tu do má nyos te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Kon do ro si Fe renc nek, az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um
köz igaz ga tá si ál lam tit ká rá nak,

a ma gyar ope ra- és éne kes kul tú ra ter jesz té sé ért, hatá -
rainkon túl is nagy ra be csült sze rep for má lá sa i ért, elõ adó -
mû vé szi te vé keny sé gé ért

Ko váts Ko los nak, a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház Kos -
suth-dí jas ma gán éne ke sé nek,

a ma gyar or szá gi pri va ti zá ció fel gyor sí tá sa szak ma i sá -
gá nak el mé lyí té se ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge, ok ta -
tói és ve ze tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Mé szá ros Ta más nak, a köz gaz da ság tu do mány kan -
di dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem rek to rá nak,
egye te mi ta nár nak, az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke -
ze lõ Rt. Igaz ga tó ság el nö ké nek,

a kon den zált anya gok fi zi ká ja szá mos te rü le tén, töb bek
kö zött a kü lön le ges anya gok elekt ron transz port ja és a ful -
le ré nek kí sér le ti vizs gá la tá ban is ko la te rem tõ ku ta tá sa i ért,
va la mint a nem zet kö zi szin tû mér nök fi zi kus kép zés lét re -
ho zá sa ér de ké ben vég zett te vé keny sé gé ért

Mi hály György fi zi kus nak, az MTA r. tag já nak, a Bu da -
pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Fi zi kai In -
té ze te egye te mi ta ná rá nak,

a ha dá sza ti fel ké szí tés el mé le ti alap ja i nak és szer ve ze ti
rend sze ré nek kor sze rû sí té se so rán vég zett mun kás sá ga el -
is me ré se ként

Mor ber Fe renc Lász ló al tá bor nagy nak, az MK Ka to nai
Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó já nak,

a tu do má nyos ered mé nyek gaz da sá gi hasz no sí tá sá ban
és a ku ta tó he lyek ko or di nált együtt mû kö dé sé ben vég zett
ered mé nyes mun ká ja, tu do má nyos köz éle ti te vé keny sé ge,
to váb bá a fo lya dé kok szer ke ze té nek vizs gá la tá ban el ért
nem zet kö zi leg ki emel ke dõ ered mé nyei el is me ré se ként

Pá lin kás Gá bor Szé che nyi-dí jas fi zi kus nak, az MTA
r. tag já nak, az MTA Ké mi ai Ku ta tó köz pont fõ igaz ga tó já -
nak,

több év ti ze des rend kí vü li nép sze rû ség nek ör ven dõ sok -
ol da lú mû vé szi mun kás sá ga, szak mai köz éle ti te vé keny sé -
ge el is me ré se ként

Pé csi Il di kó Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ki vá ló
Mû vész nek,

több év ti ze des, nem zet kö zi leg is nagy ra be csült elõ adó -
mû vé sze té ért, mû vé szet ok ta tói mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Pe ré nyi Mik lós Kos suth-dí jas gor don ka mû vész nek, Ki -
vá ló Mû vész nek, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem
egye te mi ta ná rá nak,

a ma gyar folk lór ha gyo má nya i nak fel ku ta tá sa és rend -
sze re zé se te rén vég zett út tö rõ je len tõ sé gû mun kás sá ga el -
is me ré se ként

dr. Pe so vár Er nõ nek, a nép rajz tu do mány kan di dá tu sá -
nak, Kos suth-dí jas tánc folk lo ris tá nak, ko re og rá fus nak,

a ha zai meg is me rés-tu do mány ban be töl tött meg ha tá ro -
zó sze re pe, ered mé nyes ok ta tó, tu do má nyos után pót -
lás-ne ve lõ és ki ter jedt tu do mány szer ve zõ mun kás sá ga el -
is me ré se ként

Pléh Csa ba pszi cho ló gus nak, az MTA r. tag já nak, a
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia fõ tit kár he lyet te sé nek,

a bank és adó rend szer re form já nak elõ ké szí té sé ben, va -
la mint a pi ac gaz da ság mû kö dé sé nek in téz mé nyi fel té te lei
meg te rem té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se -
ként

Pu lai Mik lós nak, a Ma gyar Bank szö vet ség fõ ta nács -
adó já nak,

a ma gyar pla kát mû vé szet ben ma ra dan dó ér té ket lét re -
ho zó mû vé sze té ért, a képi kul tú ra ter jesz té sé ben vég zett
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Sós Lász ló Mun ká csy Mi hály-dí jas gra fi kus mû vész nek, 
Ér de mes Mû vész nek,

a Ma gyar Pos ta üz le ti struk tú rá já nak kor sze rû sí té se, az
eu ró pai mi nõ ség meg te rem té se ér de ké ben vég zett ki ma -
gas ló te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Sza bó Pál nak, a Ma gyar Pos ta Rt. ve zér igaz ga tó já -
nak,

a köz ok ta tás sza bá lyo zá sa és igaz ga tá sa te rén vég zett
mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Szü di Já nos nak, az Ok ta tá si Mi nisz té ri um köz igaz -
ga tá si ál lam tit ká rá nak,

a vál la lat el mé let, a kül gaz da ság, a tu laj don re form,
a köz gaz da ság el mé le ti kér dé se i nek ku ta tá sa, va la mint a
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li be rá lis gaz da ság po li ti ka meg ala po zá sa te rén vég zett ki -
emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré se ként

Tar dos Már ton köz gaz dász nak,

a bio fi zi kai in té ze tek lét re ho zá sá ban, az egy sé ges bio -
fizikai kur ri ku lum meg al ko tá sá ban vég zett mun kás sá ga,
nem zet kö zi leg is el is mert tu do má nyos, ku ta tói és ok ta tói
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ti gyi Jó zsef  bio fi zi kus nak, az MTA r. tag já nak, a Pé csi
Tu do mány egye tem ku ta tó pro fesszo rá nak,

drá mai ere jû nagy sze rû ala kí tá sa i ért, több év ti ze des
mû vé szi mun kás sá ga el is me ré se ként

Tré fás György nek, a Deb re ce ni Cso ko nai Szín ház Liszt
Fe renc-dí jas ope ra éne ke sé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

a bi o ló gi ai sok fé le ség gel fog lal ko zó tu do má nyok ban
vég zett, nem zet kö zi leg is szá mon tar tott mun kás sá ga, va -
la mint az öko ló gia és a ter mé szet vé de lem ér de ké ben vég -
zett sok ol da lú te vé keny sé ge el is me ré se ként

Vida Gá bor ge ne ti kus nak, az MTA r. tag já nak, az MTA
Öko ló gi ai és Bo ta ni kai Ku ta tó in té zet ny. igaz ga tó já nak,
ny. tszv. egye te mi ta nár nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

nem zet kö zi leg el is mert, fél év szá za dos ku ta tó és tu do -
má nyos mun kás sá gá ért, is ko la te rem tõ és tu do mány szer -
ve zõ, ok ta tói te vé keny sé gé ért

dr. Ara tó Má tyás nak, a ma te ma ti kai tu do mány dok to rá -
nak, Szé che nyi-dí jas ma te ma ti kus nak, pro fes sor eme ri tus -
nak,

a ma gyar ex port fej lesz té se, a ma gyar áruk és szol gál ta -
tá sok nem zet kö zi pro mó ci ó já nak si ker re vi te le te rü le tén
vég zett több év ti ze des mun kás sá ga, va la mint a ma gyar
kül ke res ke de lem és a vál lal ko zói tár sa da lom ér de ké ben
vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Ba ra bás Já nos nak, a Hun gex po Rt. ve zér igaz ga tó já -
nak,

a te le pü lés há ló zat tör vényszerûségeinek vizs gá la ta so -
rán el ért ki ma gas ló ered mé nyei, is ko la te rem tõ mun kás sá -
ga, a re gi o ná lis- és föld rajz tu do mány fej lesz té se te rén ki -
fej tett si ke res te vé keny sé ge el is me ré se ként

Be lusz ky Pál Szé che nyi-dí jas ge og rá fus nak, a föld rajz -
tu do mány dok to rá nak, az MTA Re gi o ná lis Ku ta tá sok
Köz pont ja tu do má nyos ta nács adó já nak,

a ro mák tár sa dal mi in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ te vé keny sé ge 
el is me ré se ként

Bíró And rás nak, az ENSZ ny. ta nács adó já nak, az Au to -
nó mia Ala pít vány lét re ho zó já nak,

ér dem dús és ered mé nyes köz szol gá la ti mun kás sá ga el -
is me ré se ként

dr. Far kas Im ré nek, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Kor -
mány iro da kor mány fõ ta nács adó já nak,

a pénz ügyi piac ki épí té sé ben, ki e mel ten a köt vény mû -
ve le tek, a hi tel fel vé te li te vé keny ség, az ex port fi nan szí ro -
zás, valamint a bank ala pí tás te rén vég zett ki emel ke dõ
mun ká ja el is me ré se ként

dr. Fel csu ti Pé ter nek, a Ra if fe i sen Bank Rt. ve zér igaz -
ga tó já nak,

nagy nép sze rû ség nek ör ven dõ elõ adó mû vé szi, mû sor -
ve ze tõi mun kás sá ga, pro du ce ri te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Ga lam bos La jos elõ adó mû vész nek,

a ma gyar és az oszt rák köz le ke dé si kor mány zat együtt -
mû kö dé se, va la mint a Gyõr–Sop ron–Eben fur ti Vas út Rt.
ér de ké ben vég zett ki emel ke dõ mun ká ja el is me ré se ként

dr. Ger hard H. Gürt lich-nek, az Oszt rák Szö vet sé gi
Köz le ke dé si In no vá ci ós és Tech no ló gi ai Mi nisz té ri um fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

a nép rajz és az ag rár tör té net ku ta tá sá ban, a ma gyar mu -
ze o ló gia fej lesz té sé ben több év ti ze des ok ta tó-ne ve lõ mun -
ká já ban el ért ered mé nyei el is me ré se ként

dr. Hoff mann Ta más et nog rá fus nak, a nép rajz tu do mány 
kan di dá tu sá nak,

a ma gyar szó ra koz ta tó ze nés szín ház és film nem zet kö -
zi leg is el is mert szín vo na lá nak eme lé sé hez való hoz zá já -
ru lá sa, sok ol da lú mû vé szi mun kás sá ga, élet mû ve el is me -
ré se ként

Kál lai Ist ván Jó zsef At ti la-dí jas író nak, a Fõ vá ro si Ope -
rett szín ház ve ze tõ dra ma turg já nak,

több mint négy év ti ze des, nagy nép sze rû ség nek ör ven -
dõ mû vé sze té ért, em lé ke ze tes ala kí tá sa i ért

Kéz dy György Já szai Ma ri-dí jas szín mû vész nek, Ér de -
mes Mû vész nek,

a jazz mû fa ját vi lág szer te el is mert vir tu óz já ték tech ni -
ká val mû ve lõ mû vé sze té ért

Tony La ka tos he ge dû- és sza xo fon mû vész nek,
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több év ti ze des ki ma gas ló mû vé sze ti te vé keny sé ge el is -
me ré se ként

Mol nár Pi ros ká nak, a Nem ze ti Szín ház Kos suth-dí jas
szín mû vé szé nek, Ki vá ló Mû vész nek,

több év ti ze des ki ma gas ló kli ni kai gyó gyí tó és ok ta tó te -
vé keny sé ge, va la mint az or vo si in for ma ti ka te rén ki fej tett
mun kás sá ga el is me ré se ként

prof. dr. Nasz la dy At ti la bel gyó gyász-kar di o ló gus nak,
az or vos tu do mány dok to rá nak, Ki vá ló Or vos nak, a Bu dai
Ir gal mas ren di Kór ház Kht. fõ igaz ga tó-fõ or vo sá nak,

nép mû vé sze ti örök sé günk ápo lá sá ért, szug gesz tív elõ -
adó mû vé sze ti te vé keny sé gé ért, kül föl dön is el is mert sok -
ol da lú mun kás sá gá ért

Sebõ Fe renc Ál la mi-dí jas ze ne szer zõ nek, elõadó -
mûvésznek, az Ál la mi Népi Együt tes mû vé sze ti vezetõ -
jének,

a tu riz mus fej lesz té se ér de ké ben vég zett, ha tá ra in kon
túl is el is mert sok ol da lú mun kás sá gá ért, nem zet kö zi tu -
risz ti kai dip lo má ci ai te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. So mo gyi Zol tán nak, a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal
 elnökének, c. fõ is ko lai ta nár nak,

a ha zai ipar bõ vü lé sé hez, in no vá ci ó já hoz, ered mé nyes
fej lõ dé sé hez, va la mint a ha zai fel sõ ok ta tás sal való ered -
mé nyes együtt mû kö dés ki ala kí tá sá hoz való hoz zá já ru lá sa
el is me ré se ként

Ta kács Já nos nak, az Elect ro lux Le hel Kft., Elect ro lux
Cso port Ke let Eu ró pai Ré gi ó ja ve zér igaz ga tó já nak, hol -
ding ve ze tõ nek,

a ze ne tu do mány te rén nem zet kö zi leg is el is mert mun -
kás sá ga, a Bar tók-ku ta tás ban, a ma gyar ope ra tör té net fel -
tá rá sá ban és a 20. szá zad ma gyar ze nei in téz mény tör té ne -
té ben el ért ered mé nyei és in téz mény ve ze tõi mun ká ja el is -
me ré se ként

dr. Tal li án Ti bor Er kel Fe renc-dí jas ze ne tör té nész nek, a 
ze ne tu do mány kan di dá tu sá nak, az MTA Ze ne tu do má nyi
In té zet igaz ga tó já nak,

a Kö zép-eu ró pai Egye tem in téz mé nyé nek meg ala pí tá -
sá ban, ki épí té sé ben, va la mint nem zet kö zi és ha zai el is -
mer te té sé ben szer zett ér de mei el is me ré se ként

Tep lán Ist ván nak, a Kö zép-eu ró pai Egye tem ala pí tó
tag já nak, ál ta lá nos el nök nek,

sa já tos, egyé ni hang vé te lû, ki ma gas ló szín vo na lú pub li -
cisz ti kai te vé keny sé ge el is me ré se ként

Ván csa Ist ván új ság író nak, az Élet- és Iro da lom Szer -
kesz tõ sé ge fõ szer kesz tõ-he lyet te sé nek,

vi lág szer te el is mert sport pá lya fu tá sá ért, valamint az
után pót lás-ne ve lés te rü le tén vég zett mun ká ja el is me ré se -
ként, gyó gyí tó mun ká já ért

dr. Ver rasz tó Zol tán olim pi ai ezüst ér mes és vi lág baj nok 
úszó nak, edzõ nek, a kis tar csai Flór Fe renc Kór ház Se bé -
sze ti Osz tá lya fõ or vo sá nak,

a ha zai gaz da ság ku ta tás ban vég zett ki emel ke dõ te vé -
keny sé ge, az em pi ri kus gaz da ság ku ta tás fej lesz té sé ben el -
ért ered mé nyei el is me ré se ként

dr. Vér tes And rás köz gaz dász nak, a GKI Gaz da ság ku -
ta tó Rt. el nök-ve zér igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata;

a bel ügyi ága za ti táv köz lés kor sze rû sí té se ér de ké ben
vég zett ki ma gas ló te vé keny sé ge el is me ré se ként

Gyõ ri Lász ló r. dan dár tá bor nok nak, a Belügyminiszté -
rium Táv köz lé si Szol gá la ta fõ igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

katonai tagozata;

Gyõr vá ro sá ban több év ti ze de vég zett ki emel ke dõ pe da -
gó gu si, kul tu rá lis szer ve zõi mun ká ja, valamint az idõs ko -
rú ak és hát rá nyos hely ze tû em be rek ér de ké ben ki fej tett
ered mé nyes te vé keny sé ge el is me ré se ként

Bári Olga ön kor mány za ti kép vi se lõ nek, a Gyõr Ci gány
Fi a tal ja i ért Ala pít vány ku ra tó ri u ma el nö ké nek,

több év ti ze des, ha tá ra in kon túl is el is mert mû vé sze té ért, 
a ma gyar és a ci gány ze ne kul tú ra ma gas szín vo na lú ter -
jesz té sé ért

Déki La ka tos Sán dor ze ne kar ve ze tõ nek, prí más nak,

az öko ló gia és a hid ro bi o ló gia szak te rü le tén foly ta tott
ku ta tá sai, a ter mé szet vé de lem szak ma po li ti kai kép vi se le te 
te rén vég zett mun kás sá ga, ok ta tói te vé keny sé ge el is me ré -
se ként

dr. Dé vai György nek a bi o ló gi ai tu do mány dok to rá nak,
a Deb re ce ni Egye tem TTK Hid ro bi o ló gi ai Tan szék tszv.
egye te mi ta ná rá nak,

a de presszió és ön gyil kos ság bi o ló gi ai alap ja i nak ku ta -
tá sá ban vég zett, nem zet kö zi leg is el is mert mun kás sá gá ért, 
több év ti ze des gyó gyí tó te vé keny sé gé ért

dr. Fa lu di Gá bor nak, az or vos tu do mány dok to rá nak, a
Sem mel we is Egye tem Kút völ gyi Kli ni kai Tömb Pszi -
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chiátriai Kli ni kai Cso port egye te mi ma gán ta ná rá nak, osz -
tály ve ze tõ fõ or vos nak,

a ma gyar or szá gi szlo vák kö zös sé gért vég zett két év ti ze -
des ki emel ke dõ mun kás sá ga el is me ré se ként

Fu zik Já nos nak, az Or szá gos Szlo vák Ön kor mány zat
el nö ké nek,

a ze ne szo ci o ló gi ai, sport szo ci o ló gi ai és a ne mek szo -
ciológiája te rén vég zett ku ta tá sa i ért, to váb bá tu do mány -
szer ve zõi mun kás sá ga el is me ré se ként

dr. Ha das Mik lós szo ci o ló gus nak, a szo ci o ló gi ai tu do -
mány dok to rá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Tár sa -
dal mi Nem- és Kul tú ra ku ta tó Köz pont igaz ga tó já nak,
egye te mi ta nár nak,

nem zet kö zi leg is el is mert mû vé szi mun kás sá gá ért,
a kor társ ma gyar mû vek be mu ta tá sa, a ma gyar zene
 megismertetése ér de ké ben vég zett mun kás sá ga elisme -
réseként

Ha mar Zsolt Liszt Fe renc-dí jas kar mes ter nek, a Pé csi
Pan non Fil har mo ni ku sok ze ne igaz ga tó já nak,

több mint négy év ti ze des pub li cisz ti kai és lap ki adói te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Hor váth Ist ván nak, a Nép sza va új ság író já nak, fe le lõs
szer kesz tõ nek,

a szo ci á li san rá szo rul tak üdül te té se, a hát rá nyos hely ze -
tû em be rek rek re á ci ó ja ér de ké ben vég zett ered mé nyes te -
vé keny sé ge el is me ré se ként

Ka rá csony Mi hály nak, a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala -
pít vány el nö ké nek,

több év ti ze des pub li cisz ti kai mun kás sá gá ért, So mogy
me gyé ért vég zett köz éle ti te vé keny sé ge, élet út ja el is me ré -
se ként

dr. Ker cza Imre új ság író nak, a So mogy Me gyei Hír lap
fõ szer kesz tõ jé nek,

több év ti ze des ki ma gas ló iro dal mi te vé keny sé ge, szer -
kesz tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

Ku ko relly End re Jó zsef At ti la-dí jas és Ba bér ko szo -
rú-dí jas író nak, köl tõ nek,

a vá ros szo ci o ló gia, a roma ki sebb ség hely ze te, va la mint 
a ki re kesz tett ség, a szeg re gá ció és a sze gény ség kö ré ben

vég zett, nem zet kö zi leg is el is mert ku ta tá sai, va la mint ok -
ta tói te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. La dá nyi Já nos szo ci o ló gus nak, a szo ci o ló gi ai tu do -
mány kan di dá tu sá nak, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi ta ná rá nak,

a kor sze rû sür gõs sé gi be teg el lá tó rend szer és az egész -
ség ügyi szol gál ta tá sok fej lesz té se te rén el ért ered mé nyei
el is me ré se ként

dr. Lász ló Im ré nek, a bu da pes ti Szent Imre Kór ház fõ -
igaz ga tó já nak,

a ma gyar bor nem zet kö zi hír ne vé nek öreg bí té se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge, a bo rá szat ban ki fej tett sok ol da -
lú mun kás sá ga el is me ré se ként

Nyi kos Ist ván Gyu lá nak, a Ma gyar Bo rok Háza ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já nak,

több év ti ze des, az élel mi szer ke res ke de lem, gyógy nö -
vény ke res ke de lem, a ha zai gyógy nö vény fel dol go zás, ter -
mék fej lesz tés ér de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se -
ként

Pál mai Zol tán nak, a Her bá ria Rt. ve zér igaz ga tó já nak,

há rom év ti ze des ve ze tõi te vé keny sé ge, a ha té kony em -
be ri erõ for rás gaz dál ko dás és a kor sze rû tu dás me nedzs -
ment pro fesszi o ná lis szin tû meg va ló sí tá sa ér de ké ben vég -
zett te vé keny sé gé ért

dr. Pász tori Ta más nak, a T-Com Távközlési Rt. em be ri
erõ for rás és jogi ve zér igaz ga tó-he lyet te sé nek,

az ér tel mi fo gya té kos ság gal élõ em be rek és családtag -
jaik ér de ké ben vég zett ok ta tói, ta nács adói és se gí tõ te vé -
keny sé ge el is me ré se ként

Tar nai Ot tó né nak, az Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se gí tõ ik
Or szá gos Ér dek vé del mi Szö vet sé ge Sza bolcs-Szat -
már-Be reg Me gyei Szer ve ze te el nö ké nek,

az in for má ci ós tár sa da lom ha zai ki épü lé se, a táv köz lé si
piac li be ra li zá ci ó ja és az In ter net ma gyar or szá gi el ter jesz -
té se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga el is me ré se ként

Törõ Csa bá nak, az Eu ro web In ter net Szol gál ta tó Rt.
elnök- vezérigazgatójának,

a ma gyar or szá gi mu si cal ját szás meg te rem té se ér de ké -
ben vég zett te vé keny sé ge, sok ol da lú ze nei al ko tó mun kás -
sá ga el is me ré se ként

Vár ko nyi Má tyás Er kel Fe renc-dí jas ze ne szer zõ nek,
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ha tá ra in kon túl is el is mert kö zön ség- és szak mai si ke re -
ket egy aránt el érõ mû vé sze té ért, mû vé szi pe da gó gu si és
ve ze tõi mun kás sá ga el is me ré se ként

Zsu ráfsz ki Zol tán nak, Ha ran go zó Gyu la-dí jas tánc mû -
vész nek, ko re og rá fus nak, Ér de mes Mû vész nek, a Hon véd
Együt tes Bu da pest Tánc együt te se mû vé sze ti igaz ga tó já -
nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1083-1/2006.

A Köztársasági Elnök
41/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ba jor–ma gyar gaz da sá gi kap cso la tok el mé lyí té se ér -
de ké ben vég zett te vé keny sé ge el is me ré se ként

dr. Otto Wi es heu ba jor tar to má nyi gaz da sá gi, inf ra -
struk tu rá lis, köz le ke dé si és tech no ló gi ai ál lam mi nisz ter -
nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

a ma gyar–salz bur gi gaz da sá gi és kul tu rá lis kap cso la tok
fel len dí té se ér de ké ben vég zett egy év ti ze des ki emel ke dõ
te vé keny sé ge el is me ré se ként

Eli sa beth Was si ba u er-Mens dorff-Po u illy volt tisz te let -
be li kon zul nak a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1094/2006.

A Köztársasági Elnök
42/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

a ha zai au tó ipar bõ vü lé se, in no vá ci ó ja és ered mé nyes
fej lõ dé se ér de ké ben vég zett mun kás sá ga, va la mint a hát rá -
nyos hely ze tû gyer me kek ér de ké ben vég zett tevékenysége 
elismeréseként

dr. Ul rich Dil ler-nek, a ZF Hun ga ry Kft. el nök-igaz ga -
tó já nak a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1324/2006.
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A Köztársasági Elnök
43/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

az Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé sé nek el nö ke -
ként, va la mint kép vi se lõ ként a ha zán kat és tér sé gün ket
érin tõ prob lé mák fel ve té se és meg ol dá sa, va la mint a
 kelet-közép-európai ré gió EU in teg rá ci ós tö rek vé se i nek
fel ka ro lá sa ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se ként

Lord Da vid Rus sell-Johns ton-nak, az Euró pa Ta nács
Par la men ti Köz gyû lé se kép vi se lõ jé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND

középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1327/2006.

A Köztársasági Elnök
44/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

Bar tók Béla szel le mi sé gé nek és ze ne szer zõi ha gya té ká -
nak ápo lá sá ért, a Bar tók Em lék ház fel újí tá sá hoz nyúj tott
ál do zat kész hoz zá já ru lá sá ért 

Vá sár he lyi Gá bor in for ma ti kus nak, köz le ke dés mér -
nök nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1328/2006.

A Köztársasági Elnök
45/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

az eu ró pai né met–ma gyar ok ta tá si in teg rá ci ós kon cep -
ció meg va ló sí tá sa ér de ké ben vég zett mun ká ja el is me ré se -
ként

Hel mut Se i ler-nek, a Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont ja de le gált né met igaz ga tó já nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1329/2006.
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A Köztársasági Elnök
46/2006. (III. 28.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

A mi nisz ter el nök elõ ter jesz té sé re

több mint négy év ti ze des, nem zet kö zi leg is el is mert
zenekar vezetõi te vé keny sé ge el is me ré se ként

Pál Ta más nak, a Szom bat he lyi Fil har mo ni ku sok Liszt
Fe renc-dí jas kar mes te ré nek, Ki vá ló Mû vész nek a 

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
középkeresztje

polgári tagozata;

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zás ra tör té nõ fel ké szü lé se
és azt kö ve tõ en a tag ál la mi ér dek kép vi se let fó ru ma in vég -
zett ki emel ke dõ szak mai mun ká ja el is me ré se ként

dr. Di e nes-Oehm Egon nagy kö vet nek, a Ma gyar Köz -
tár sa ság Brüssze li EU Ál lan dó Kép vi se le te ve ze tõ he lyet -
te sé nek a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
tisztikeresztje

polgári tagozata;

a ha zai tu do mány- és tech no ló gia po li ti ka meg ala po zá -
sát se gí tõ, nem zet kö zi össze ha son lí tá so kon ala pu ló mód -
szer ta ni ku ta tá sok, va la mint az in no vá ció és a ver seny ké -
pes ség kö zöt ti kap cso lat vizs gá la ta te rü le tén el ért ered mé -
nye i ért, sok ré tû tu do má nyos, ok ta tói, ku ta tás irá nyí tói és
szer kesz tõi te vé keny sé gért

Tö rök Ádám nak, az MTA lev. tag já nak, a Veszp ré mi
Egye tem Gaz da ság tu do má nyi Kar egye te mi ta ná rá nak a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND
lovagkeresztje

polgári tagozata

ki tün te tést ado má nyo zom.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1326/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kor mány
1028/2006. (III. 28.) Korm.

ha tá ro za ta

dr. Karsai József kormánymegbízotti
 megbízatásának módosításáról

1. A Kor mány dr. Kar sai Jó zsef 1049/2005. (V. 19.)
Korm. ha tá ro zat tal meg ál la pí tott kor mány meg bí zot ti meg -
bí za tá sát 2006. áp ri lis 30-ig meg hosszab bít ja.

2. Dr. Kar sai Jó zsef kor mány meg bí zot tá tör té nõ ki -
nevezésérõl szóló 1049/2005. (V. 19.) Korm. ha tá ro zat
2. pont já nak fel ve ze tõ szö ve gé ben és má so dik gondolat -
jeles be kez dé sé ben a ha tár idõ 2006. áp ri lis 30-ra mó do sul.

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

A Kor mány
1029/2006. (III. 28.) Korm.

ha tá ro za ta

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja az Euró pai Össze ha son -
lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát;

b) fel ha tal maz za a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nem zet-,
kül- és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs po li ti kai ál lam tit ká rát,
hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí -
ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az ala pí tó kép vi se le té -
ben el jár jon;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nem zet-, kül-
 és biz ton ság po li ti ká ért fe le lõs po li ti kai

  ál lam tit ká ra
Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li a mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt Ala pí tó Ok irat köz zé té te lét a Ma gyar Köz löny ben, a
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sét köve tõen.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nem zet-, kül- 
 és bizton ság po li ti ká ért fe le lõs po li ti kai
 ál lam tit ká ra

Ha tár idõ: a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen
 azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
21/2006. (III. 28.) ME

határozata

központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról szó ló 1992. évi XXIII. tör vény 31/D. § (1) be kez dés
a) pont já ra tekintettel – megállapítom, hogy

dr. Bö kö nyi Ist ván köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol -
gá la ti jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re tekintettel – 

2006. feb ru ár 15-i ha tállyal

meg szûnt.

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

A Miniszterelnök
22/2006. (III. 28.) ME

határozata

a Felsõoktatási és Tudományos Tanács tagjainak
megbízásáról

A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vé ny
(T.) 113. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben , a
T. 152. §-ának (2) be kez dé se alap ján – az ok ta tá si mi nisz -
ter elõterjesztésére –

dr. Bé ké si Pált,

dr. Gres chik Gyu lát,

dr. Kom lós sy At ti lát,

dr. Ro ko lya Gá bort

a Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács tag sá gi te en dõ i -
nek el lá tá sá val – a 2006. már ci us 1-jé tõl 2007. ja nu ár
31-ig terjedõ idõre –

meg bí zom.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

Az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány Alapító Okirata

(egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban:
Ala pí tó) az 1125/2002. (VII. 17.) Korm. ha tá ro za tá val – a
Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény
74/G.  §-ának (1)–(10) be kez dé se i ben fog lal tak nak meg -
fele lõen – az Al kot mány 6–8.  §-a sze rin ti köz fel adat el lá -
tá sá ban való köz re mû kö dés cél já ból, va la mint a Ma gyar
Köz tár sa ság nem zet kö zi jogi kö te le zett ség vál la lá sai tel je -
sí té sé nek se gí té se ér de ké ben

közalapítványt

hoz lét re.

A Köz ala pít vány lét re ho zá sá val az Ala pí tó ki nyil vá nít -
ja azon szán dé kát, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi 
in téz mé nyes kap cso la ta i nak tu do má nyos meg ala po zá sa
cél já ból, a mo dern de mok rá cia nem zet kö zi do ku men tu -
ma in és el ve in nyug vó in teg rá ci ós és ki sebb sé gi po li ti ká ja
tár sa dal mi, jogi igé nye i nek biz to sí tá sa ér de ké ben meg fe -
le lõ fel té te le ket hoz lét re a tu do má nyos igé nyû ki sebb ség -
ku ta tás hoz, va la mint biz to sít ja az ered mé nyek fo lya ma tos
fel dol go zá sát és köz zé té te lét a ha zai és nem zet kö zi köz vé -
le mény tá jé koz ta tá sa ér de ké ben.

1. A Köz ala pít vány neve és szék he lye

1.1. A Köz ala pít vány el ne ve zé se: Eu ró pai Össze ha son -
lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz ala pít vány (a továb biak ban:
Köz ala pít vány).

1.2. A Köz ala pít vány ön ál ló jogi sze mély.

1.3. A Köz ala pít vány szék he lye: 1093 Bu da pest, Ló -
nyay u. 24., fél eme let 1.

2. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, 1055 Bu da pest,
Kos suth La jos tér 1–3.

Az Ala pít vány szék hely kén ti je lö lé sé rõl  szóló nyi lat ko -
zat mel lé kel ve.

3. A Köz ala pít vány cél ja

3.1. Ala pít vá nyi cé lok:
– a Ma gyar Köz tár sa ság ki sebb ség po li ti ká já nak tu do -

má nyos meg ala po zá sa,
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– a ma gyar ki sebb sé gi po li ti ka szak mai kép vi se le te
nem zet kö zi em be ri jogi és ki sebb ség vé del mi fó ru mo kon,

– a ki sebb ség po li ti ka stra té gi ai cél ja i nak meg va ló sí tá -
sa ér de ké ben pro jek te ket dol goz ki, és ja vas la to kat fo gal -
maz meg,

– az Eu ró pai Unió tag ál la mai em be ri jogi és ki sebb sé gi
jogi el ve i nek és jog gya kor la tá nak, ki sebb sé gi po li ti ká já -
nak fi gye lem mel kí sé ré se, ta nul má nyo zá sa,

– a nem ze ti és et ni kai, nyel vi, va la mint val lá si ki sebb -
sé gek (a továb biak ban: ki sebb sé gek) hely ze té nek, az em -
be ri és ál lam pol gá ri jo gok – kü lö nös te kin tet tel a ki sebb sé -
gek hez tar to zó sze mé lyek és cso port ja ik jo gá ra – ér vé nye -
sü lé sé nek elem zõ és össze ha son lí tó vizs gá la ta,

– a roma ki sebb ség re vo nat ko zó jo gok és ki sebb sé gi
gya kor lat össze ha son lí tó elem zé se,

– az Eu ró pa Ta náccsal, va la mint más ki sebb ség vé del -
mi in téz mé nyek kel, szer ve ze tek kel tör té nõ kap cso lat tar -
tás, azok jog gya kor la tá nak fel dol go zá sa és hasz no sí tá sa.

3.1.1. E cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben:
– ku ta tá si pro jek te ket, prog ra mo kat kez de mé nyez és

dol goz ki, rész ben vagy egész ben ko or di nál ja, szer ve zi és
fi nan szí roz za azok mû kö dé sét,

– gon dos ko dik a Köz ala pít vány szel le mi és anya gi erõ -
for rá sa i nak meg õr zé sé rõl, op ti má lis hasz no sí tá sá ról és bõ -
ví té sé rõl,

– el sõd le ge sen kö te les az Or szág gyû lés, az ille té kes
kor mány szer vek igé nye it ki szol gál ni,

– tu do má nyos ren dez vé nye ket, kon fe ren ci á kat szer -
vez,

– do ku men tá ci ós és in for má ci ós szol gál ta tást nyújt,
gon dos ko dik a tu do má nyos ered mé nyek, vizs gá la ti in for -
má ci ók köz zé té te lé rõl, mi e lõb bi hasz no sí tá sá ról, va la mint 
a ha zai és a kül föl di köz vé le mény fo lya ma tos, ki egyen sú -
lyo zott, igé nyes tá jé koz ta tá sá ról,

– köz vé le mény-ku ta tá so kat ko or di nál és szer vez,
– ki ad vá nyo kat je len tet meg,
– a ku ta tói ka pa ci tás bõ ví té se ér de ké ben pá lyá za to kat

ír ki,
– ösz tön dí ja kat ado má nyoz, és tá mo gat ja ma gyar ku ta -

tók kül föl di kép zé sét,
– ku ta tá si te rü le tén be kap cso ló dik a ha zai fel sõ ok ta tás -

ba és poszt gra du á lis kép zés be,
– szer ve zi ku ta tók és szak em be rek nem zet kö zi kap cso -

la ta it, ta nul mány út ja it, fej lesz ti a ven dég ku ta tói kap cso la -
to kat,

– ha zai és kül föl di szak em be rek be vo ná sá val szak ér tõi
há ló za tot szer vez és mû köd tet, ko or di nál ja a cé lok kal
össz hang ban lévõ ha zai ku ta tá so kat, be kap cso ló dik nem -
zet kö zi ku ta tó cso por tok mun ká já ba, nem zet kö zi pro jek -
tek be, va la mint kez de mé nye zi ilye nek lét re jöt tét,

– részt vesz a ha zai és kül föl di ki sebb sé gek hez tar to zók 
itt hon és kül föl dön tör té nõ kép zé sé ben és továbbképzé -
sében.

4. A Köz ala pít vány jel le ge

4.1. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz – ha tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – bár ki fel té tel nél kül csat la koz hat,
amennyi ben ma gá é nak vall ja a Köz ala pít vány cél ja it és
mû kö dé si sza bá lya it. A csat la ko zás el fo ga dá sá hoz a Ku ra -
tó ri um jó vá ha gyá sa szük sé ges.

4.2. A Köz ala pít vány cél jai tel je sí té se ér de ké ben kész
együtt mû köd ni min den olyan szer ve zet tel és sze méllyel,
amely, il let ve aki ha son ló cé lok el éré sén mun kál ko dik.

4.3. A Köz ala pít vány mû kö dé se nyil vá nos, mun ká já nak 
és te vé keny sé gé nek meg íté lé se so rán – te kin tet tel cél -
jaira – épít a nyil vá nos ság, il le tõ leg a szak em be rek kez de -
mé nye zé se i re és ja vas la ta i ra.

5. Ál ta lá nos köz hasz nú sá gi ren del ke zé sek

5.1. A Köz ala pít vány ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer ve -
zet, amely a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 26.  §

–  c) 3. pont já ban sza bá lyo zott tu do má nyos te vé keny -
séget, ku ta tást,

–  c) 13. pont já ban sza bá lyo zott a ma gyar or szá gi nem ze -
ti és et ni kai ki sebb sé gek kel, va la mint a ha tá ron túli ma -
gyar ság gal kap cso la tos te vé keny séget,

– c) 19. pont já ban sza bá lyo zott az eu ro at lan ti in teg rá -
ció elõ se gí té se el ne ve zé sû köz hasz nú te vé keny sé ge ket,

 – c) 4. pont já ban sza bá lyo zott ne ve lés és ok ta tás, ké -
pes ség fej lesz tés, is me ret ter jesz tés te vé keny sé ge ket
vég zi.

A Köz ala pít vány a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai ki -
sebb sé gek, va la mint a ha tá ron túli ma gyar ság gal kap cso la -
to san olyan köz fel ada to kat lát el, ame lyek rõl a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló, több ször mó do sí tott
1949. évi XX. tör vény 6.  §-ának (3) be kez dé se és a 68.  §-a
ál la mi szerv nek kell gon dos kod nia.

5.2. A Köz ala pít vány po li ti kai te vé keny sé get nem foly -
tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len, és azok nak anya gi tá -
mo ga tást nem nyújt, il let ve azok tól anya gi tá mo ga tást nem 
fo gad el.

5.3. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get csak
köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem 
ve szé lyez tet ve vé gez het.

5.4. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé -
nyét nem oszt hat ja fel, azt ki zá ró lag je len Ala pí tó Ok irat -
ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re for dít hat ja.

5.5. A Köz ala pít vány köz hasz nú te vé keny sé gé nek és
gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it a Nép sza bad ság
címû or szá gos na pi lap út ján éven te nyil vá nos ság ra hoz za.

5.6. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het
részt az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa (a továb biak ban együtt: hoz -
zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján
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a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö -

ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sai ke re -
té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tás.

5.7. A köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het a Ku ra tó ri um tag ja az a sze mély, aki olyan köz -
hasz nú szer ve zet nél töl tött be – an nak meg szûn tét meg elõ -
zõ két év ben leg alább egy évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely
az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény sze rin ti köz tar to zá sát
nem egyen lí tet te ki.

5.8. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja,
il let ve a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,
b) a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li más

te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy
mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog -
sza bály más képp nem ren del ke zik,

c) a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze -
sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ
nem pénz be li szol gál ta tá so kat –, il let ve

d) az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

5.9. A Köz ala pít vány kö te les az éves be szá mo ló jó vá -
ha gyá sá val egy ide jû leg köz hasz nú sá gi je len tést ké szí te ni,
ame lyet a Ku ra tó ri um két har ma dos több ség gel hagy jóvá.

6. A Köz ala pít vány va gyo na

6.1. A Köz ala pít vány cél ja i ra ren delt in du ló va gyont az
Ala pí tó oly mó don biz to sít ja, hogy a köz pon ti költ ség ve -
tés ben a Köz ala pít vány cél ja i ra ren del ke zés re bo csát
60 mil lió fo rin tot.

6.2. A Köz ala pít vány anya gi for rá sai:
– csat la ko zás so rán tett és nem a törzs va gyon nö ve lé sé -

re ren delt va gyo ni fel aján lá sok,
– az ál la mi költ ség ve tés ben éven te meg ál la pít ha tó tá -

mo ga tás,
– egyéb be vé te lek, ado má nyok.

6.3. A Köz ala pít vány törzs va gyo na 20 mil lió fo rint.

6.4. A Köz ala pít vány cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben
ön ál ló an gaz dál ko dik.

6.5. Az Ala pí tó és ké sõbb csat la ko zók ál tal a Köz ala pít -
vány cél ja i ra ren delt va gyon ki zá ró lag a Köz ala pít vány
cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben hasz nál ha tó fel a min -
den ko ri ha tá lyos pénz ügyi ren del ke zé sek sze rint.

7. A Köz ala pít vány mû kö dé se és szer vei

7.1. A Köz ala pít vány ke ze lõ je és ál ta lá nos dön tés ho zó
szer ve a 8 tagú Ku ra tó ri um.

7.2. A Ku ra tó ri um ter mé sze tes sze mély tag ja it az Ala pí -
tó kéri fel a ma gyar tu do mány és köz élet ki emel ke dõ sze -
mé lyi sé gei kö zül 5 évre. A Ku ra tó ri um el nö két az Ala pí tó
a ta gok kö zül ne ve zi ki 5 évi idõ tar tam ra. Ez a ki ne ve zés
több ször is meg is mé tel he tõ.

A Ku ra tó ri um tag jai:
Bel ügy mi nisz té ri um
Dr. He ge dûs And rás

Kül ügy mi nisz té ri um
Sze ren csés Já nos

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Dr. Ba zsa Ta más
Dr. Nagy Ba lázs
Dr. Val ki Lász ló
Dr. Vá ra dy Ti bor

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
Dr. Ros to vá nyi Zsolt

A Ku ra tó ri um el nö ke:
Dr. Tör zsök Eri ka

7.3. A Ku ra tó ri um tag jai meg bí za tá su kat kü lön nyi lat -
ko zat tal el fo gad ják.

7.4. A Ku ra tó ri um tag jai a mun ká juk so rán fel me rült és
iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re jo go sul tak, va la mint a
Ku ra tó ri um tisz te let dí jat ál la pít hat meg tag jai ré szé re.

7.5. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik:
– vissza hí vás sal,
– a tag le mon dá sá val,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
– a tag ha lá lá val.

7.6. A Ku ra tó ri um mû kö dé se

7.6.1. A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de éven te
leg alább két szer tart ja. A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké -
pes, ha az ülé sen tag ja i nak több mint fele je len van. Ha tá -
ro zat kép te len ség ese tén a Ku ra tó ri um ülé sét 15 na pon be -
lül, vál to zat lan na pi rend del is mét össze kell hív ni. A Ku ra -
tó ri um ülé sét az el nök hív ja össze. Össze kell hív ni a Ku ra -
tó ri u mot, ha bár mely két tag, a Fel ügye lõ Bi zott ság vagy
az Ala pí tó kép vi se lõ je ezt in dít vá nyoz za, az in dít vány tól
szá mí tott 30 na pon be lül.

7.6.2. A Ku ra tó ri um ülé se i nek össze hí vá sa a ta gok nak
kül dött aján lott le vél út ján tör té nik a na pi rend egy ide jû is -
mer te té sé vel és a dön tés hez szük sé ges in for má ci ók meg -
kül dé sé vel. Az aján lott le vél he lyett a meg hí vás más mó -
don is tör tén het, azon ban a meg hí vó kéz be sí té sét hi telt ér -
dem lõ mó don iga zol ni kell.

7.6.3. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it ál ta lá ban az ülé sen je -
len lévõ ta gok egy sze rû szó több sé gé vel hoz za. Sza va zat -
egyen lõ ség ese tén az el nök sza va za ta dönt. A Ku ra tó ri um
tag ja i nak két har ma dos mi nõ sí tett több sé ge szük sé ges az
éves gaz dál ko dá si terv és a költ ség ve tés el fo ga dá sá hoz, az
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éves be szá mo ló és mér leg jó vá ha gyá sá hoz, to váb bá a köz -
hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá hoz.

7.6.4. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. Az ülé sek rõl
jegy zõ könyv ké szül, amely tar tal maz za a tes tü let dönté -
seit, idõ pont ját és ha tá lyát, il let ve a sza va za tok meg osz lá -
sát. A Ku ra tó ri um dön té se i rõl olyan nyil ván tar tást kell ve -
zet ni, amely bõl a dön té sek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá lya,
il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya (ha le -
het sé ges sze mé lye) meg ál la pít ha tó.

7.6.5. A Köz ala pít vány ira ta i ba – elõ ze tes meg be szé lés
alap ján – bár ki be te kint het, amennyi ben a be te kin tés üz le ti 
tit kot nem sért.

7.6.6. A Ku ra tó ri um dön té se it, a mû kö dés, a szol gál ta -
tás igény be vé te lé nek mód ját, va la mint be szá mo ló it az
érin tet tek kel jegy zõ könyv meg kül dé sé vel köz li, és a Nép -
sza bad ság címû na pi lap út ján kell nyil vá nos ság ra hoz ni.

7.6.7. A Ku ra tó ri um ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
– a Köz ala pít vány éves te vé keny sé gé nek az ér té ke lé se,
– a Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá si ter vé nek, költ -

ség ve té sé nek, gaz dál ko dá si be szá mo ló já nak és mér le gé -
nek el fo ga dá sa, il let ve jó vá ha gyá sa, köz hasz nú sá gi je len -
tés el fo ga dá sa,

– ösz tön dí jak, tá mo ga tá sok ado má nyo zá si sza bály za -
tá nak ki ala kí tá sa,

– csat la ko zá si ké re lem el bí rá lá sa,
– a Köz ala pít vány cél ját elõ moz dí tó tes tü le tek lét re ho -

zá sa, illetve meg szün te té se és ve ze tõ i nek ki ne ve zé se,
illetve fel men té se.

7.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság

7.7.1. A Ku ra tó ri um cé lok nak meg fe le lõ mû kö dé sé nek
az el len õr zé sé re az Ala pí tó 3 tagú Fel ügye lõ Bi zott sá got
(a továb biak ban: Bi zott ság) hoz lét re.

7.7.2. A Bi zott ság tag ja it az Ala pí tó 5 évre kéri fel, a ta -
gok kü lön nyi lat ko zat tal el fo gad ják a meg bí za tást. A ta -
gok is mé tel ten is meg bíz ha tók.

A Bi zott ság tag jai:
1. Gaz dag Fe renc
2. Si mon Sán dor

A Bi zott ság el nö ke:
Hárs Gá bor

7.7.3. A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

7.7.4. A Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány mû kö dé sét 
és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl
je len tést, a szer ve zet mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé koz ta tást
vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a Köz ala pít vány
köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja.

7.7.5. A Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo go sult Ku -
ra tó ri u mot tá jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kez de mé -
nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán jog sza bály sér tés
vagy a szer ve zet ér de ke it sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz -
tás) tör tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé -
nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az in téz ke dés re jo go -
sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé,

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

7.7.6. Az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri u mot a Bi zott -
ság in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon
be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te
ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Bi zott ság is jo go sult.

7.7.7. Ha az arra jo go sult szerv a tör vényes mû kö dés
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te -
szi meg, a Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör -
vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

7.7.8. A Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl ké szült éves be -
szá mo lót az Ala pí tó a Fel ügye lõ Bi zott ság je len té sé vel
együtt ér té ke li.

7.7.9. A Bi zott ság vizs gá la tot foly tat ak kor is, ha erre az
Ala pí tó vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri.

7.7.10. A Bi zott ság vizs gá la ta i hoz szak ér tõt ve het
igény be.

8. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

8.1. A va gyon fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó ri um ren del kez -
het. A Köz ala pít vány va gyo ni hely ze te és anya gi for rá sai
is me re té ben éven te dönt a Köz ala pít vány cél jai kö zött fel -
so rolt fel ada tok vég re haj tá sá hoz fel hasz nál ha tó pénz esz -
kö zök mér té ké rõl, fel osz tá suk mód já ról.

8.2. A Ku ra tó ri um gaz dál ko dá si dön té se i nek végre -
hajtásáról an nak el nö ke gon dos ko dik, ami rõl leg alább
éven te, va la mint szük ség sze rint, il let ve ku ra tó ri u mi dön -
tést igény lõ kér dés ben kö te les be szá mol ni a Ku ra tó ri um -
nak.

8.3. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány gaz dál ko dá sát érin -
tõ min den rend kí vü li ese mény rõl, va la mint a Ku ra tó ri um
lé nye ge sebb ha tá ro za ta i ról kö te les az Ala pí tót tájékoz -
tatni.

8.4. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány pénz ügye i nek és a
szám vi tel el len õr zé sé re pá lyá zat út ján ki vá lasz tott könyv -
vizs gá lót bíz meg.

8.5. Az Ala pí tó ki je len ti, hogy az Ala pít vány elõ re lát ha -
tó éves be vé te le meg ha lad ja az 5 000 000 fo rin tot.

8.6. A Köz ala pít vány be fek te té si te vé keny sé get nem
foly tat, ezért be fek te té si sza bály za tot nem ké szít.

9. A Köz ala pít vány kép vi se le te

A Köz ala pít vány ön ál ló, ál ta lá nos kép vi se le té re a Ku ra -
tó ri um el nö ke jo go sult. E kép vi se le ti jo gát aka dá lyoz ta tá -
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sa ese tén, írás be li meg ha tal ma zás sal dr. Nagy Ba lázs, a
Ku ra tó ri um tag ja gya ko rol ja.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fö löt t a Ku ra tó ri um el -
nö ke és dr. Nagy Ba lázs, a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u má nak 
tag ja ren del ke zik.

10. Záró ren del ke zé sek

10.1. A Köz ala pít vány – cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben – együtt mû kö dik a ha son ló köz fel ada tot el lá tó ál lam i,
tár sa dal mi szer ve ze tek kel és ala pít vá nyok kal, valamint
nem zet kö zi in té ze tek kel és szer ve ze tek kel.

10.2. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány mû kö dé sé rõl kö te -
les az Ala pí tó nak éven te be szá mol ni, és gaz dál ko dá sá nak
leg fon to sabb ada ta it nyil vá nos ság ra hoz ni.

10.3. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak tör vényességét 
és cél sze rû sé gét az Ál la mi Szám ve võ szék ellen õr zi. A
Köz ala pít vány mû kö dé se fe let t – egyéb vo nat ko zás ban –
az ügyész ség a rá irány adó sza bá lyok sze rint tör -
vényességi fel ügye le tet gya ko rol.

10.4. A bí ró ság a Köz ala pít ványt az Ala pí tó ké rel mé re
nem pe res el já rás ban meg szün te ti, ha a köz fel adat irán ti
szük ség let meg szûnt, vagy a köz fel adat el lá tá sá nak biz to -
sí tá sa más mó don, il le tõ leg más szer ve ze ti ke ret ben ha té -
ko nyab ban meg va ló sít ha tó. A Köz ala pít vány meg szû né se
ese tén a Köz ala pít vány va gyo na – a hi te le zõk ki elé gí té se
után – az Ala pí tót il le ti meg, aki kö te les azt a meg szûnt
Köz ala pít vány cél já hoz ha son ló cél ra for dí ta ni, és er rõl a
nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni.

10.5. A Köz ala pít vány ha tá ro zat lan idõ tar tam ra jött
 létre.

10.6. Az Ala pí tó az Ala pí tó Ok ira tot in do kolt eset ben
– a Köz ala pít vány ne vé nek, cél já nak és va gyo ná nak sé rel -
me nél kül – mó do sít hat ja.

10.7. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát hi va ta los lap -
ban köz zé kell ten ni.

10.8. A je len Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér -
dé se ket a min den ko ri ha tá lyos jog sza bá lyok ke re tei
 között, a Köz ala pít vány cél ja i val össz hang ban kell ér tel -
mez ni.

10.9. A Köz ala pít vány te kin te té ben az Ala pí tót meg il le -
tõ jo go sult sá go kat – az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sa ki vé te -
lé vel – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter gya ko -
rol ja.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért
és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Alapító Okirata

(egységes szerkezetben)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Bu da pest Fõ vá ros
Ön kor mány za ta a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 74/G. §-ának (1) be -
kez dé se alap ján, köz fel adat el lá tá sá nak fo lya ma tos biz to -
sí tá sa cél já ból ha tá ro zat lan idõ tar tam ra

közalapítványt

hoz lét re.

I. A Köz ala pít vány neve

Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és Haj lék ta lan
Em be re kért Köz ala pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít -
vány).

II. A Köz ala pít vány szék he lye

1134 Bu da pest XIII., Dó zsa György út 152.

III. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (1055 Bu da pest,
Kos suth La jos tér 1–3.) és Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány -
za ta (1052 Bu da pest, Vá ros ház u. 9–11.) kö zö sen (a továb -
biak ban együtt: Ala pí tók).

Az Ala pí tók kép vi se le tét az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á -
lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, va la mint Bu da pest Fõ -
vá ros fõ pol gár mes te re kö zö sen lát ja el, és gya ko rol ja – az
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak ki vé te lé vel – az Ala pí tó kat
meg il le tõ jo go kat és kö te le zett sé ge ket, ide ért ve az éves
be szá mo ló és a köz hasz nú sá gi je len tés ér té ke lé sét is.

IV. A Köz ala pít vány jel le ge

A Köz ala pít vány jogi sze mély, amely jogi sze mé lyi sé -
gét a nyil ván tar tás ba vé tel lel nye ri el. A Köz ala pít vány a
köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör vény
(a továb biak ban: Khtv.) 5.  §-ában meg je lölt ki e mel ke dõ en 
köz hasz nú te vé keny sé get foly ta tó szer ve zet, mi vel a he lyi
ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
8.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben, to váb bá a szo ci á lis
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 56.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 57.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sé ben, 65/E.  §-ában, 67.  §-ában,
74/A.  §-ában, 78.  §-ában, 84.  §-ában, va la mint 88.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott köz fel ada tot lát ja el.

A Köz ala pít vány a Khtv. 26.  §-a c) pont já ban meg ha tá -
ro zott köz hasz nú te vé keny sé gek kö zül az aláb bi a kat foly -
tat ja:

– szo ci á lis te vé keny ség (2. al pont),
– hát rá nyos hely ze tû cso por tok tár sa dal mi esély egyen -

lõ sé gé nek elõ se gí té se (11. al pont).
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A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz bár ki csat la koz hat. A
csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

V. A Köz ala pít vány cél ja, te vé keny sé ge

A Köz ala pít vány cél ja a fõ vá ros ban élõ la kás ta lan és
haj lék ta lan em be rek szo ci á lis hely ze té nek ja ví tá sa.

A Köz ala pít vány a fen ti cél el éré se ér de ké ben az aláb bi
fel ada to kat lát ja el:

a) a haj lék ta lan em be rek téli, spe ci á lis el lá tá sá nak
össze han golt mû köd te té se, to vább fej lesz té se, ki egé szí tõ
fi nan szí ro zá sa,

b) a haj lék ta lan em be rek ál tal igény be vett szo ci á lis in -
téz mény há ló zat fej lesz té se, tá mo ga tá sa,

c) a haj lék ta lan em be rek el lá tá sát tá mo ga tó ön se gí tõ és
pro fesszi o ná lis kö zös sé gi kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sa,

d) lak ha tás meg tar tá sa, haj lék ta lan ság ból ki ju tá si rend -
sze rek, lak ha tá si mo dell-kí sér le tek tá mo ga tá sa,

e) a haj lék ta la nok ré szé re szo ci á lis szol gál ta tá so kat
szer ve zõk, az e te rü le ten dol go zó szak em be rek és la i ku sok 
szer ve zõ dé se i nek és to vább kép zé sé nek tá mo ga tá sa,

f) ku ta tás, hely zet ér té ke lés, fel mé ré sek ké szít te té se,
g) a ma gán, a tár sa dal mi és egy há zi, va la mint az ön kor -

mány za ti és ál la mi, mi nisz té ri u mi kez de mé nye zé sek, erõ -
for rá sok össze kap cso lá sa,

h) pá lyá za tok ki írá sa, le bo nyo lí tá sa, a pá lyá zat tal meg -
va ló sí tott prog ra mok, szol gál ta tá sok ha tá sá nak és ered mé -
nye i nek el len õr zé se, ér té ke lé se.

VI. A Köz ala pít vány ke ze lõ szer ve, il let ve kép vi se le te

1. A Köz ala pít vány ke ze lõ je, ügy in té zõ, ügy dön tõ és
kép vi se lõ szer ve a 9 tag ból álló Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um 
tag ja it az Ala pí tók ké rik fel 5 évre az aláb bi ak sze rint:

a) A Ku ra tó ri um 4 tag já ra a fõ vá ro si haj lék ta lan em be -
re ket el lá tó szer ve ze tek tesz nek ja vas la tot az Ala pí tók nak
a kö vet ke zõ mó don:

Min den bu da pes ti be jegy zett szék hellyel ren del ke zõ, az 
Ala pí tó Ok ira ta sze rint haj lék ta lan em be rek el lá tá sá val
fog lal ko zó szer ve zet egy-egy sze mélyt je löl het a Ku ra tó ri -
um el nö ké nek és tag já nak. Ezt köve tõen a je lö lõ szer ve ze -
tek ve ze tõi a je löl tek kö zül – sza va zás út ján – ja vas la tot
tesz nek a Ku ra tó ri um el nö ké re és 3 tag já ra. A ja va solt sze -
mé lyek szük sé ges ada ta it el jut tat ják az Ala pí tók kép vi se -
lõ i hez.

b) A Ku ra tó ri um 2-2 tag ját az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo -
ci á lis és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter, va la mint a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat fõ pol gár mes te re je lö li.

c) A Ku ra tó ri um 1 tag ját a Pest me gyei be jegy zett szék -
hellyel ren del ke zõ, az Ala pí tó Ok ira ta sze rint haj lék ta lan
em be rek el lá tá sá val fog lal ko zó szer ve ze tek ve ze tõi kö zül
a Pest Me gyei Köz gyû lés el nö ke je lö li.

2. A Ku ra tó ri um el nö két az Ala pí tók ké rik fel a Ku ra tó -
ri um tag jai kö zül az 1. pont ban fog lal tak ra fi gye lem mel.

3. A Ku ra tó ri um egy han gú dön té se alap ján tisz te let be li 
ku ra tó ri u mi tag ság lé te sít he tõ.

A Ku ra tó ri um tisz te let be li tag ja le het az, aki anya gi
vagy szel le mi hoz zá já ru lá sá val, mun kás sá gá val elõ se gí ti a 
köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sát.

A Ku ra tó ri um éven te egy szer ülé sé re meg hív ja a Ku ra -
tó ri um min den tisz te let be li tag ját.

A Ku ra tó ri um éves be szá mo ló ja kap csán ja vas la tot tesz
a fõ vá ro si köz gyû lés nek a tisz te let be li ta gok ne vé nek ha -
tá ro zat tal tör té nõ meg örö kí té sé re.

A Ku ra tó ri um 2 tisz te let be li el nö ke Bu da pest Fõ vá ros
fõ pol gár mes te re és az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és
esély egyen lõ sé gi mi nisz ter.

A tisz te let be li ta gok és a tisz te let be li el nö kök meg hí vás
alap ján vesz nek részt a Ku ra tó ri um ülé se in, ahol sza va za ti
jog gal nem ren del kez nek.

4. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik
a) a tag ha lá lá val,
b) a tag le mon dá sá val,
c) a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek az Ala pí tó ál tal – a Ptk.

74/C.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint – tör té nõ
vissza vo ná sá val,

d) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel,
e) az 1. pont ban meg ha tá ro zott idõ tar tam le jár tá val,
f) a tag meg bí za tá sá nak a VII/7. pont ban fog lal tak sze -

rin ti vissza vo ná sá val, te kin tet tel az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
11/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra.

A Ku ra tó ri um el nö ke:
Ik vai-Sza bó Imre

A Ku ra tó ri um tag jai:
Skul té ti Jó zsef
Dr. Baj záth né Ko már Má ria
Fe hér Bo ró ka
Kár tyás Irén
Cser bik Já nos
Tölgy esi At ti lá né
Ve csei Mik lós
Ghy czy Gel lért

5. A Köz ala pít vány kép vi se le té re jo go sult Kár tyás Irén 
ku ra tó ri u mi tag, illetõ leg aka dá lyoz ta tá sa ese tén bár me -
lyik, az Ala pí tók kal fog lal koz ta tás ra irá nyu ló vagy ér de -
kelt sé gi jog vi szony ban nem álló ku ra tó ri u mi tag.

A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe lett Kár tyás Irén ku ra -
tó ri u mi tag bár me lyik, az Ala pí tók kal fog lal koz ta tás ra irá -
nyu ló vagy ér de kelt sé gi jog vi szony ban nem álló ku rá tor -
ral együt te sen jo go sult ren del kez ni.

6. A Ku ra tó ri um tag jai e tiszt sé gük el lá tá sá val kap cso -
la tos te vé keny sé gü kért dí ja zás ban nem ré sze sül nek, azon -
ban a te vé keny sé gük so rán fel me rült, szám lá val iga zolt és
in do kolt költ sé ge ik meg té rí té sé re jo go sul tak.
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VII. A Ku ra tó ri um mû kö dé se és jog kö re

1. A Ku ra tó ri um éven te leg alább egy al ka lom mal, il let -
ve szük ség sze rint tart ülést. A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök
írás ban, a na pi ren di pon tok meg je lö lé sé vel hív ja össze. Az 
írás be li meg hí vót oly mó don kell meg kül de ni, hogy azt a
ta gok leg alább 8 nap pal az ülés elõtt át ve hes sék.

2. A Ku ra tó ri um ülé sei ál ta lá ban nyil vá no sak, de a Ku -
ra tó ri um egyes na pi ren di pon tok te kin te té ben zárt ülést
ren del het el, amennyi ben an nak nyil vá nos sá ga sze mé lyi -
sé gi jo go kat sért het. A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök ve ze ti.
Az el nök he lyet te sí té sé re – an nak aka dá lyoz ta tá sa ese tén – 
az ál ta la fel kért ku ra tó ri u mi tag jo go sult.

A Ku ra tó ri um ülé se i rõl rész le tes jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni, amely tar tal maz za a Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it. A
jegy zõ köny vet az ülést le ve ze tõ el nök és egy fel kért tag hi -
te le sí ti.

3. A Ku ra tó ri um ak kor ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén leg -
alább 5 tag je len van, és a je len lé võ ta gok több sé ge nem áll 
az Ala pí tók bár me lyi ké vel fog lal koz ta tás ra irá nyu ló vagy
ér de kelt sé gi jog vi szony ban. Ha tá ro zat kép te len ség ese tén
a Ku ra tó ri um ülé sét vál to zat lan na pi rend del 5 na pon be lül
is mét össze kell hív ni.

Össze kell hív ni a Ku ra tó ri u mot 30 na pon be lül ak kor is, 
ha

– a Ku ra tó ri um leg alább 4 tag ja a na pi rend meg je lö lé -
sé vel kéri,

– az Ala pí tók vagy a Fel ügye lõ Bi zott ság kéri, ille tõ leg 
ha az ügyész ség vagy a bí ró ság el ren de li.

4. A Ku ra tó ri um dön té si ha tás kö ré be tar to zik:
a) pá lyá za tok ki írá sá ról, a pá lyá za ti for rá sok fel hasz -

ná lá sá ról, va la mint pá lyá za tok be nyúj tá sá ról való dön tés,
b) meg ha tá ro zott célú ado má nyok el fo ga dá sa,
c) a gaz dál ko dás irá nyá nak meg ha tá ro zá sa, a Köz ala -

pít vány va gyo ná val való gaz dál ko dás,
d) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek el fo ga dá sa,
e) dön tés a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé rõl,
f) a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zá si ké re lem rõl

 szóló dön tés,
g) a tisz te let be li tag ság ról való dön tés,
h) a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat és a Vagyon -

kezelési Sza bály zat el fo ga dá sa,
i) az éves szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás,

va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sa,
j) a könyv vizs gá ló sze mé lyé rõl való dön tés.

5. A Ku ra tó ri um a ha tá ro za ta it nyílt sza va zás sal, egy -
sze rû szó több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az
ülést le ve ze tõ el nök sza va za ta dönt, ki vé ve, ha a le ve ze tõ
el nök az Ala pí tók kal fog lal koz ta tás ra irá nyu ló vagy ér de -
kelt sé gi jog vi szony ban áll. Eb ben az eset ben is mé telt sza -
va zást köve tõen a ja vas la tot el ve tett nek kell te kin te ni.

A Ku ra tó ri um mi nõ sí tett több ség gel – 6 tag egy han gú
sza va za tá val – dönt

a) a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za -
tá nak el fo ga dá sá ról,

b) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gét érin tõ
kér dé sek ben,

c) az éves szak mai be szá mo ló és pénz ügyi el szá mo lás,
va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá ról,

d) a Köz ala pít vány éves pénz ügyi ter vé nek elfogadá -
sáról.

6. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i nak meg ho za ta lá ban nem
ve het részt az, aki vagy aki nek a kö ze li hoz zá tar to zó ja
[Ptk. 685.  § b) pont] vagy élet tár sa (a továb biak ban együtt: 
hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mely más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt.
Nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut -

ta tá sa ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve -
he tõ nem pénz be li szol gál ta tás.

7. A Köz ala pít vány tá mo ga tá si pénz esz köz jut ta tá sá ról 
dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõi a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen két éven te va gyonnyi lat ko za tot tesz nek,
mely nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az Áht.
11/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

8. Ha tá ro za tok és nyil vá nos ság:
a) A Ku ra tó ri um olyan nyil ván tar tást kö te les ve zet ni,

amely bõl meg ál la pít ha tó a dön té se i nek tar tal ma, idõ pont -
ja, ha tá lya, il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám -
ará nya (ha le het sé ges sze mé lye).

b) A Ku ra tó ri um dön té se it írás ban kö te les az érin tet -
tek kel kö zöl ni, a dön té sek nyil vá nos ság ra ho za ta lát a Köz -
ala pít vány szék he lyén tör té nõ ki füg gesz tés sel kell biz to sí -
ta nia.

c) A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba való be te kin tés re a Ku ra tó ri um el nö ké vel
tör tént elõ ze tes egyez te tés után a Köz ala pít vány szék he -
lyén bár ki jo go sult, ki vé ve, ha a be te kin tés sze mé lyi sé gi
vagy adat vé del mi jo go kat sér te ne.

d) A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai
igény be vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá -
nos ság ra ho za ta la ér de ké ben a Ku ra tó ri um az erre vo nat -
ko zó in for má ci ó kat, il let ve a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok -
ira ta sze rin ti te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon -
to sabb ada ta it a Nép sza bad ság vagy a Ma gyar Nem zet
címû új sá gok ban köz zé te szi.

e) A pá lyá za ti fel hí vá so kat, a nyer te sek lis tá ját, a nyúj -
tott szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat, a köz hasz -
nú sá gi je len tés rö vi dí tett vál to za tát, az éves mér le get és
ered mény ki mu ta tást – a fen ti e ken túl me nõ en – az If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um
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(a továb biak ban: Mi nisz té ri um) hi va ta los lap já ban és
 Budapest Fõ vá ros Ön kor mány za ta hi va ta los lap já ban is
köz zé kell ten ni.

9. A Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály -
za tá ban ren del kez ni kell a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel
kap cso la tos egyéb sza bá lyok ról.

10. A Ku ra tó ri um kö te les min den év feb ru ár 28-áig a
Köz ala pít vány elõ zõ évi mû kö dé sé rõl, jú ni us 30-áig pe dig 
va gyo ni hely ze té rõl és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb
ada ta i ról (a köz hasz nú sá gi je len tést mel lé kel ve) írás ban
be szá mol ni az Ala pí tók nak.

VIII. A Köz ala pít vány va gyo na

1. A Köz ala pít vány in du ló va gyo na 26 mil lió, azaz hu -
szon hat mil lió fo rint, me lyet az Ala pí tók az aláb bi ak sze -
rint biz to sí ta nak:

Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 13 mil lió fo rint,
Fõ vá ro si Ön kor mány zat 13 mil lió fo rint.
Az Ala pí tók az in du ló va gyont a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba

vé tel re irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg le té ti
szám lán he lye zik el. A Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás -
ba vé te lét köve tõen az in du ló va gyont az Ala pí tók a Köz ala -
pít vány szá má ra nyi tott bank szám lán he lye zik el.

2. A Köz ala pít vány a mû kö dés biz ton sá ga ér de ké ben
az in du ló va gyon ból 5 mil lió, azaz öt mil lió fo rin tot törzs -
va gyon ként el kü lö ní tet ten ke zel, amely a Köz ala pít vány
mû kö dé sé hez nem hasz nál ha tó fel.

3. A Köz ala pít vány fo lya ma tos mû kö dé sé hez szük sé -
ges pénz be li, sze mé lyi és do lo gi for rá so kat az Ala pí tók
biz to sít ják az aláb bi ak sze rint:

– az éves költ ség ve té si tör vény ben a Mi nisz té ri um fe -
je ze ti költ ség ve té sé ben, va la mint a Fõ vá ro si Ön kor mány -
zat költ ség ve té sé ben a Köz ala pít vány cél já ra for dít ha tó
összeg fel hasz ná lá sá nak rész le tes fel té te le it a Miniszté -
rium, a Fõ vá ro si Ön kor mány zat, va la mint a Köz ala pít vány 
kö zött meg kö ten dõ – a köz hasz nú sá gi te vé keny ség fel té te -
le i rõl  szóló – szer zõ dés tar tal maz za.

4. A Köz ala pít vány be vé te lei:
a) a min den ko ri éves költ ség ve té si tör vény, va la mint a

Fõ vá ro si Ön kor mány zat költ ség ve té sé nek el fo ga dá sát
köve tõen – kü lön meg ál la po dás alap ján – biz to sí tott pénz -
összeg,

b) ter mé sze tes vagy jogi sze mé lyek ön kén tes be fi ze té sei,
c) a sze mé lyi jö ve de lem adó ból a Köz ala pít vány ré szé -

re tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint fel aján lott rész,
d) a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl be -

folyt összeg,
e) az ala pít vá nyi va gyon ho za dé ka,
f) egyéb be vé te lek.

5. A fel té tel hez kö tött pénz be li vagy do lo gi ado mány,
fel aján lás ak kor gya ra pít ja a Köz ala pít vány va gyo nát, ha
azt a Ku ra tó ri um el fo gad ja.

6. A va gyon fel hasz ná lás mód ja
A Köz ala pít vány a cél já val és köz hasz nú tevékenysé -

gével össze füg gés ben va gyo nát – a törzs va gyon ki vé te lé -
vel – pá lyá za ti tá mo ga tás nyúj tá sa út ján, va la mint az Ala -
pí tó Ok irat ban fog lalt fel té te lek sze rint a Köz ala pít vány
mû kö dé sé re hasz nál ja fel.

IX. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa

1. A köz ala pít vá nyi cé lok ra az in du ló va gyon – a törzs -
va gyon ki vé te lé vel –,  to váb bá a VIII/4. pont ban meg ha tá -
ro zott köz ala pít vá nyi be vé te lek hasz nál ha tók fel.

2. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl
csak írás be li szer zõ dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban.
A szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás sal való el -
szá mo lás fel té te le it és mód ját.

3. A Köz ala pít vány cél jai el éré se ér de ké ben nyil vá nos, 
va la mint elõ re meg ha tá ro zott kör ben köz zé tett pá lyá zat
ke re té ben tá mo ga tást nyújt hat. Az elõ re meg ha tá ro zott
kör ben köz zé tett pá lyáz ta tás ra ki vé te le sen és ab ban az
eset ben ke rül het sor, ha a pá lyá za ti célt, il let ve a tel je sí té -
sé re kö ten dõ szer zõ dést mû sza ki-tech ni kai sa já tos sá gok
 miatt ki zá ró lag a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott adott -
sá gok kal ren del ke zõ, a haj lék ta lan el lá tás ban is mert szer -
ve zet(ek) tud ja(ák) tel je sí te ni. Ez utób bi eset ben is biz to sí -
ta ni kell a pá lyáz ta tás ered mé nyé nek nyil vá nos sá gát.

A Köz ala pít vány a pá lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze sü lõ vel 
szer zõ dést köt, mely tar tal maz za

– a tá mo ga tás cél ját,
– az el szá mo lás tar tal mi kel lé ke it, ha tár ide jét és az el -

szá mo lás hoz szük sé ges bi zony la tok fel so ro lá sát,
– a pá lyá za ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos

el len õr zés mód ját, a szer zõ dés meg sze gé sé nek jog kö vet -
kez mé nye it.

4. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az ál ta -
la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren -
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

5. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get köz -
hasz nú cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé -
lyez tet ve foly tat hat. A Köz ala pít vány a vál lal ko zá si te vé -
keny sé gét csak má sod la gos jel leg gel vé gez he ti. A Köz ala -
pít vány gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt hat -
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ja fel, azt az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott te vé keny -
ség re for dít ja.

6. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
szár ma zó, át me ne ti leg sza bad pénz esz kö ze it ki zá ró lag a
Kincs tár há ló za tá ban ér té ke sí tett ál lam pa pí rok vá sár lá sá -
val hasz no sít hat ja. A be fek te té si te vé keny ség rész le tes
sza bá lya it a Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott Be fek te té si Sza -
bály zat tar tal maz za.

7. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz -
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

8. Mû kö dé si költ ség ként – be le ért ve a Ku ra tó ri um, a
Fel ügye lõ Bi zott ság és a Köz ala pít vány Tit kár sá gá nak
(a továb biak ban: Tit kár ság) költ sé ge it is – a Ku ra tó ri um
ál tal éven te meg ha tá ro zott összeg hasz nál ha tó fel, amely
azon ban nem ha lad hat ja meg az éves ter ve zett össz ki adás
8%-át.

9. A va gyon fel hasz ná lás rész le tes sza bá lya it a Ku ra tó -
ri um ál tal el fo ga dott Va gyon ke ze lé si Sza bály zat tar tal -
maz za.

10. A Köz ala pít vány a ha tá lyos szám vi te li sza bá lyok
alap ján be szá mo lót ké szít, ame lyet ok le ve les könyv vizs -
gá ló hi te le sít és a Fel ügye lõ Bi zott ság vé le mé nyez a Ku ra -
tó ri um szá má ra.

11. A Köz ala pít vány éves gaz dál ko dá sá nak és te vé -
keny sé gé nek leg fon to sabb ada ta it a VII/8/d) pont ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint nyil vá nos ság ra hoz za. A Köz ala pít -
vány éves köz hasz nú sá gi je len té se i be bár ki be te kint het,
ar ról sa ját költ sé gé re má so la tot ké szít het.

A köz hasz nú sá gi je len tés tar tal maz za:
a) a szám vi te li be szá mo lót,
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát,
c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást,
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát,
e) köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, el kü lö ní tett pénz -

alap tól, he lyi ön kor mány zat tól, ki sebb sé gi te le pü lé si ön -
kor mány zat tól, te le pü lé si ön kor mány za tok tár su lá sá tól és
mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér té két,

f) a köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek
nyúj tott jut ta tá sok ér té két, il let ve össze gét,

g) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

12. A Köz ala pít vány pénz ügye i nek és szám vi te lé nek
fo lya ma tos el len õr zé sé re – pá lyá zat út ján ki vá lasz tott –
könyv vizs gá lót bíz meg. A könyv vizs gá ló ra a Fel ügye lõ

Bi zott ság tag ja i nak össze fér he tet len sé gé re vo nat ko zó jog -
sza bá lyi ren del ke zé sek az irány adók (lásd a XI/9. pon tot).

X. A Köz ala pít vány Tit kár sá ga

1. A Ku ra tó ri um mû kö dé sé vel, gaz dál ko dá sá val kap -
cso la tos dön tés-elõ ké szí té si és vég re haj tá si fel ada to kat a
Tit kár ság lát ja el. A Tit kár ság mû kö dé si költ sé ge it a Köz -
ala pít vány fe de zi.

2. A Tit kár ság to váb bi fel ada ta it, va la mint az al kal ma -
zot tak ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a Szer ve ze ti és Mû kö -
dé si Sza bály zat tar tal maz za.

XI. A Köz ala pít vány Fel ügye lõ Bi zott sá ga

1. A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak
el len õr zé sé re 3 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság mû kö dik.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja it az Ala pí tók ké rik fel
ha tá ro zat lan idõ re az aláb bi ak sze rint:

– az if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis és esély egyen lõ sé gi
mi nisz ter ál tal je lölt 1 tag,

– a Fõ vá ro si Ön kor mány zat fõ pol gár mes te re ál tal je lölt 
2 tag.

3. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai:
Friss Lász ló
Pán czél Zsu zsan na
Dr. Pán czél Áron

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. Szük ség sze rint el len õr zést
tart hat, amely nek so rán a Köz ala pít vány köny ve i be és ira -
ta i ba be te kint het, azo kat meg vizs gál hat ja, a Ku ra tó ri um
bár mely tiszt ség vi se lõ jé tõl je len tést, tag já tól és a Köz ala -
pít vány bár mely al kal ma zott já tól fel vi lá go sí tást és tá jé -
koz ta tást kér het.

A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Ku ra tó ri um ülé sén ta -
nács ko zá si jog gal részt ve het nek.

A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les az in téz ke dés re jo go sult
Ku ra tó ri u mot tá jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kez de -
mé nyez ni, ha ar ról sze rez tu do mást, hogy

a) a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán olyan jog sza bály sér -
tés, vagy a Köz ala pít vány ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ
ese mény (mu lasz tás) tör tént, amely nek meg szün te té se vagy
kö vet kez mé nyé nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az in téz ke -
dés re jo go sult Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé ges sé;

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rült fel.

Az in téz ke dés re jo go sult Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi -
zott ság in dít vá nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül – össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len
 eltelte ese tén a Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ
 Bizottság is jo go sult.

Ha a Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa
 érdekében szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a
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 Felügyelõ Bi zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni az
Ala pí tó kat és a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság az Ala pí tók nak éven te be szá -
mol és bár me lyik Ala pí tó fel ké ré sé re so ron kí vül vizs gá la -
tot tart hat. A Fel ügye lõ Bi zott ság a je len té se i rõl a Ku ra tó -
ri u mot is tá jé koz tat ja.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada tai el lá tá sá hoz – a szak -
ér tel met meg ha la dó spe ci á lis kér dé sek ben – a Köz ala pít -
vány költ sé gén szak ér tõt ve het igény be.

A Fel ügye lõ Bi zott ság maga ha tá roz za meg ügy rend jét
és tag jai kö zül el nö köt vá laszt.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Ku ra tó ri um éves be szá mo -
ló ját meg elõ zõ en meg vizs gál ja a Köz ala pít vány va gyon -
ke ze lõ te vé keny sé gét és meg ál la pí tá sa i ról tá jé koz tat ja a
Ku ra tó ri u mot és az Ala pí tó kat.

8. A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:

– a tag ha lá lá val,

– fel ké ré sé nek vissza vo ná sá val,

– a tag nak a ki je lö lõ mi nisz té ri um mal fenn ál ló köz -
szol gá la ti jog vi szo nyá nak meg szû né sé vel,

– le mon dás sal,

– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel.

9. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja
az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja,

b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más te vé -
keny ség re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés -
re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más -
kép pen nem ren del ke zik,

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül
– ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat –,

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja. 

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai in do kolt és szám lá val
iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re jo go sul tak.

XII. Egyéb ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je nem le het
olyan sze mély, aki ko ráb ban olyan más köz hasz nú szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je volt – an nak meg szûn tét meg elõ zõ
2 év ben leg alább 1 évig –, ame lyik az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, ille tõ leg an nak je lölt sze mély
kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet elõ ze -
tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get egy ide jû leg
más köz hasz nú szer ve zet nél be tölt.

2. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len és azok nak tá -
mo ga tást nem nyújt, pár tok tól tá mo ga tást nem kap, or -
szág gyû lé si vagy ön kor mány za ti kép vi se lõ je löl tet nem ál -
lít és nem tá mo gat.

3. A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé kell ten ni.

4. A Köz ala pít vány meg szû né se ese tén a Köz ala pít -
vány va gyo na a hi te le zõk ki elé gí té se után az Ala pí tó kat il -
le ti meg, az Ala pí tók kö te le sek azt a meg szûnt Köz ala pít -
vány cél já hoz ha son ló cél ra for dí ta ni és er rõl a nyil vá nos -
sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni.

Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
Ptk., va la mint a Khtv. ren del ke zé sei, to váb bá az egyéb
köz ala pít vá nyi tár gyú jog sza bá lyok és a kap cso ló dó pol -
gá ri jogi ren del ke zé sek az irány adó ak.

Bu da pest, 2005. de cem ber 7.

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

Dr. Demsz ky Gá bor s. k.,
fõ pol gár mes ter
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He lyes bí tés: 1. A Ma gyar Köz löny 2006. évi 13. szá má ban ki hir de tett, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün -
te té sé rõl, tar tal má ról, va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges nyil ván tar tás rend jé rõl szó ló 10/2002. (III. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló
4/2006. (II. 7.) HM ren de let (a to váb bi ak ban: Ren de let) 14. §-ának szö ve ge he lye sen:

»14. § Az R. 42. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(5) A ve zény lés meg szün te té se ese tén – ki vé ve az (1) be kez dés b) pont ja és a (2) be kez dés c) pont ja alap ján tör té nõ meg szün te tést – az ál lo mány tag ját a

vi selt rend fo ko za tá nak meg fe le lõ szin tû szol gá la ti be osz tás ba kell he lyez ni. Be tölt he tõ szol gá la ti be osz tás hi á nyá ban a Hjt. 48. §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja
sze rint ren del ke zé si ál lo mány ba, vagy ha arra jo go sult sá got szer zett, szol gá la ti nyug ál lo mány ba le het he lyez ni.”«

2. A Ren de let 22. §-ának szö veg e he lye sen:
»22. § Az R. a kö vet ke zõ 79/A. §-sal egé szül ki:
,,79/A. § Ha az ön kén tes tar ta lé kost a 63. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tiszt sé gek egyi ké be meg vá lasz tot ták, ön kén tes tar ta lé kos jog vi szo nyát meg

kell szün tet ni.”«
(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



2976 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/34. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.0912 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.


