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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
18/2006. (VI. 27.) HM

rendelete
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses

állományú katonái, valamint az önkéntes jelentkezés
alapján tartalékos katonai szolgálatot teljesítõk

kártérítési felelõsségének egyes szabályairól

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má-
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény

(a továb biakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdés j) pont já ban ka-
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1. §

A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ra, a
Hon vé del mi Mi nisz té ri um köz vet len alá ren delt sé gé be
tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd ség ka to nai
szer ve ze te i re, va la mint a hon vé del mi mi nisz ter köz vet -
len irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re
(a továb biakban együtt: Hon védség) és a Hon védség ál -
lo má nyá ba tar to zó hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nák ra,
va la mint az ön kén tes je lent ke zés alap ján tar ta lé kos ka-
to nai szol gá la tot tel je sí tõk re (a továb biak ban együtt:
ka to na) ter jed ki.
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Értelmezõ rendelkezések

2. §

A ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból

1. kár: a Hon véd sé get ért va gyo ni hát rány, kü lö nö sen
a) az anya gi-tech ni kai esz kö zök, lé te sít mé nyek, azok

be ren de zé se i nek ren del te tés el le nes hasz ná la tá ból ere dõ
meg ron gá ló dá sá val, meg sem mi sí té sé vel, meg sem mi sü lé -
sé vel, hi á nyá val, il let ve a ja ví tá sá val, pót lá sá val oko zott
költség és kiadás,

b) az anya gi-tech ni kai esz kö zök jog ta lan fel hasz ná lá -
sá val, il let ve igény be vé te lé vel oko zott kár,

c) pénz esz kö zök jog ta lan fel hasz ná lá sá val, utal vá nyo -
zá sá val, igény be vé te lé vel, gaz dál ko dá si sza bá lyok meg-
sér té sé vel oko zott több let ki adás,

d) a Hon véd ség va gyo ni ér té kû joga ér vé nye sí té sé nek
el mu lasz tá sa, il let ve egyéb el ma radt va gyo ni elõny,

e) a Hon véd ség re el len szol gál ta tás nél kül há ru ló olyan
va gyo ni kö te le zett ség, amely ab ból ke let ke zett, hogy a
Hon véd ség nek a ka to na vét kes ma ga tar tá sa  miatt több let -
költ sé get (pl. kár té rí tést, köt bért, ka ma tot, bír sá got, mun-
kál ta tót ter he lõ és a mun kál ta tó nak fel nem ró ha tó mó don
meg nem té rü lõ köz ter het stb.) kel lett fi zet nie;

2. a Hon véd ség va gyo ná nak mi nõ sül nek:
a) a Hon véd ség ke ze lé sé be, il let ve gaz dál ko dá si kö ré be

tar to zó va gyon tár gyak (ingó, in gat lan) és pénz esz kö zök,
b) jog sza bály, ha tó sá gi in téz ke dés vagy szer zõ dés

alap ján a Hon véd ség ide ig le nes ke ze lé sé be ke rült ide gen
va gyon tár gyak és pénz esz kö zök,

c) a Hon véd sé get il le tõ va gyo ni ér té kû jo gok és kö ve -
te lé sek,

d) a gaz dál ko dó szer ve ze tek nek [Ptk. 685.  § c) pont],
il let ve tár sa dal mi szer ve ze tek nek át adott azon va gyon tár -
gyak és pénz esz kö zök, ame lye ket e szer ve ze tek a Hon véd -
ség gel szem be ni vissza szol gál ta tá si vagy el szá mo lá si kö-
te le zett ség gel ke zel nek;

3. kül föl di szol gá lat: a Hjt. 2. § (32) bekezdésben meg-
ha tá ro zott ka to nai szol gá lat.

Általános szabályok

3. §

(1) A kár el já rás le foly ta tá sá ra bi zott sá got kell ki je löl ni,
ha az ügy tény ál lá sa bo nyo lult. A tény ál lás ál ta lá ban bo-
nyo lult, ha

a) a ke letkezett kár össze ge a 100 000 Ft-ot meghalad-
ja, vagy

b) a kárt töb ben együt tesen okoz ták.

(2) A Hjt. 177.  § (3) be kez dé se ese tén fel ál lí tan dó bi-
zottság egyik tag ja a jogi és igaz gatási szol gálat jogi vég -
zett ség gel ren del ke zõ tag ja.

4. §

(1) A kár össze gé nek meg ha tá ro zá sá nál figye lembe kell
ven ni:

a) a meg ron gált do log ki ja ví tá sá ra for dí tott ki adást
– ide ért ve az üzem vi te li költ sé ge ket is – és a ki ja ví tás el le -
né re még fenn ma ra dó eset le ges ér ték csök ke nés mér té két;

b) ha a do log meg sem mi sült vagy hasz nál ha tat lan ná
vált, il letve ha nincs meg, a kár okozás idõ pontjában ér vé-
nyes for gal mi ér té két, az ér ték csök ke nés re is te kin tet tel.

(2) A kár össze gét a biz to sí tá si szer zõ dés alap ján meg té -
rü lõ összeg gel, to váb bá a meg ron gált do log ki ja ví tá sa kor
lét re jött ér ték nö vek mény ér té ké vel csök ken te ni kell.

(3) A kár össze gé nek meg ál la pí tá sá hoz szak ér tõt le het
igénybe ven ni. Szak értõt kell be vonni, ha a kár össze ge nem
ál la pít ha tó meg vagy an nak mér té két a kár oko zó vi tat ja.

(4) A szak ér tõ költ sé gét a Hon véd ség azon szer ve ze te
elõ le ge zi meg, mely nél a kár oko zás tör tént. A kár oko zó ka-
to nát kell kö te lez ni a szak ér tõi díj meg té rí té sé re, ha a szak ér -
tõ be vo ná sá ra okot adott, fel té ve, hogy a ka to na kár té rí té si
fe le lõs sé ge meg ál la pí tás ra ke rült. A Hon véd ség kár oko zás-
ban való köz re ha tá sa vagy töb bes kár oko zás ese tén a szak ér -
tõi díj meg té rí té sé re a Hjt. 176.  §-ában meg ha tá ro zott kár fe-
le lõs sé gi sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(5) Ha di tech ni ká ban oko zott kár ese tén az ille té kes
szak szol gá lat vé le mé nyét is ki kell kér ni. Nem kell ki kér ni
az ille té kes szak szol gá lat vé le mé nyét, ha a kár össze gét a
(3) be kez dés sze rin ti szak ér tõ ál la pí tot ta meg.

5. §

(1) Ha a kárt többen együt tesen okoz ták a kár térítési
felelõsséget a Hjt. 177. § (1) be kezdése alap ján az
állományille té kes pa rancs nok, kö zös állományille té kes pa-
rancs nok hi á nyá ban a hon vé del mi mi nisz ter ál la pít ja meg.

(2) A kö zös állományille té kes pa rancs nok, il let ve a
hon vé del mi mi nisz ter a kár el já rás ki vizs gá lá sa cél já ból a
kár el já rást el ren de lõ ha tá ro zat ban (pa rancs ban) bi zott ság
lét re ho zá sát ren de li el.

Eljárási szabályok

6. §

(1) A kár té rí té si ügy ben, ha az el já rás me ne te egy jegy-
zõ könyv ben nem rög zít he tõ, a le foly ta tott bi zo nyí tás ról
össze fog la ló je len tést kell ké szí te ni. Eb ben – il let ve a
jegy zõ könyv ben – rög zí te ni kell

a) a vizs gá lat tal meg bí zott sze mély nek vagy a bi zott -
ság tag ja i nak ne vét, rend fo ko za tát, be osz tá sát, a bi zott ság -
ban be töl tött sze re pét (bi zott ság el nök, bi zott sá gi tag),

b) a kár oko zó ka to na (ka to nák) sze mé lyi ada ta it (szü le -
tési hely, év, hó, nap, anyja neve), rend fokozatát, be osztá-
sát és la kó he lyét,

c) a kár ke let ke zé sé nek ide jét és kö rül mé nye it,
d) a kár össze gét,
e) a bi zo nyí té ko kat (pl. ta nú val lo más, szak ér tõi nyi lat ko -

zat, szem le jegy zõ könyv, fe gyel mi vagy a bün te tõ el já rás so rán 
ho zott ha tá ro zat, szak mai ki vizs gá lás ról ké szí tett je len tés),

f) a ka to na kár té rí té si fe le lõs sé ge mér té ké nek alap já ul
szol gá ló il let ményt,
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g) azo kat a té nye ket, ame lyek a fe le lõs ség el bí rá lá sá -
hoz, il let ve a kár té rí tés mér sék lé sé rõl vagy mel lõ zé sé rõl
való dön tés hez szük sé ge sek (va gyo ni vi szo nyok, csa lá di
és szo ci á lis kö rül mé nyek, il let ve egyéb mél tá nyol ha tó
vagy a kár oko zó ter hé re ró ha tó kö rül mé nyek),

h) a ka to na sze mé lyes meg hall ga tá sa so rán elõ adott lé-
nye ges kö rül mé nye ket tar tal ma zó (pl. a kár fe le lõs ség re,
va la mint a kár té rí tés mér té ké nek el is me ré sé re vagy vi ta tá -
sá ra vo nat ko zó) nyi lat ko za tát,

i) a vizs gá lat összeg zett ered mé nyét, il let ve a vizs gá la -
tot vég zõ sze mély vagy bi zott ság in do kolt vé le mé nyét ar-
ról, hogy a ká rért kit (ki ket) és milyen mértékben tart fele-
lõs nek, to váb bá

j) a szak ér tõ költ sé gét.

(2) A jegy zõ könyv höz, il let ve az össze fog la ló je len tés -
hez mel lék let ként csa tol ni kell az (1) be kez dés d), e), h), i)
és j) pont ja i ban fel so rol tak iga zo lá sá ul szol gá ló ira to kat,
nyi lat ko za to kat.

(3) Ha a ka to na sze mé lyes meg hall ga tá sá ra nincs le he tõ -
ség, a Hjt. 177.  § (4) be kez dé se sze rin ti meg hall ga tás te le fo -
non vagy a sze mé lyes vé le mény ki fej tést le he tõ vé tevõ más
kom mu ni ká ci ós esz köz igény be vé te lé vel, il let ve írás ban tett
nyi lat ko zat to váb bí tá sá val is le foly tat ha tó. Az ily mó don tör-
tént meg hall ga tá son el hang zot tak ról fel jegy zést kell ké szí te -
ni; a fel jegy zést, il let ve az írás ban tett nyi lat ko za tot a jegy zõ -
könyv höz vagy az össze fog la ló je len tés hez kell csa tol ni.

7. §

(1) A vizs gá lat be fe je zé se után a (2) be kez dés ben fog-
lalt ki vétellel az össze foglaló je lentést – az ügy összes ira-
tá val együtt – ha la dék ta la nul, dön tés vé gett, az állomány-
ille té kes pa rancs nok elé kell ter jesz te ni.

(2) Állományille té kes pa rancs nok hi á nyá ban a vizs gá la tot
a mi nisz ter ál tal a kár el já rás le foly ta tá sá ra ki je lölt sze mély
vagy bi zott ság foly tat ja le, és az össze fog la ló je len tést a kár-
ügy összes irataival együtt – a Ma gyar Hon védség jog alkal-
ma zá si és bel sõ igaz ga tá si te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí -
tá sá ért fe le lõs HM szer ven ke resz tül – ha la dék ta la nul dön tés -
re a hon vé del mi mi nisz ter elé ter jesz ti.

(3) Ha a vizsgálat so rán lé nyeges kö rülmény nem tisz tá-
zódott, az állományilletékes pa rancsnok – a (2) be kezdés-
ben meg ha tá ro zott eset ben a hon vé del mi mi nisz ter – ha la -
dék ta la nul in téz ke dik a bi zo nyí tás ki egé szí té se iránt.

(4) Ha az összefoglaló je lentés alap ján az anya gi fe le-
lõs ség el bí rál ha tó, az állományille té kes pa rancs nok – a
(2) be kez dés ben fog lalt eset ben a hon vé del mi mi nisz ter –
ha tá ro zat ban dönt.

8. §

A ka to na és kép vi se lõ je jo go sult be te kin te ni a kár té rí té -
si el já rás so rán ke let ke zett ira tok ba, az üggyel kap cso lat -
ban ész re vé telt, meg jegy zést te het.

9. §

(1) A ha tá ro zat fej rész bõl, ren del ke zõ rész bõl és in do -
ko lás ból áll. A ha tá ro za ton to váb bá fel kell tün tet ni a ha tá -
ro zat ho za tal he lyét, ide jét, a ha tá ro zat ho zó ne vét, be osz tá -
sát és alá írá sát. A fej rész ben kell fel tün tet ni a ka to nai szer-
ve zet meg ne ve zé sét, a ha tá ro zat nyil ván tar tá si szá mát és
pél dány szá mát.

(2) A ren del ke zõ rész tar tal maz za:
a) a ka to nai szer ve zet meg ne ve zé sét,
b) a ka to na sze mé lyi ada ta it (szü le té si hely, idõ, any ja

neve, la kó he lye), rend fo ko za ta, be osz tá sa,
c) kár té rí tés re kö te le zés vagy mel lõ zés meg ál la pí tá sát,
d) kár té rí tés re kö te le zés ese tén a ki sza bott kár té rí tés

össze gét (szám mal és be tû vel), pénz ne mét (Ft), va la mint a
kár té rí tés meg fi ze té sé nek idõ pont já ra, a ha von ta fi ze ten dõ 
rész le tek re vagy a le vo nás el ha lasz tá sá ra, il let ve az eset le -
ges szak ér tõi díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zést,

e) a jog or vos lat le he tõ sé gé rõl, ha tár ide jé rõl és he lyé rõl
tör té nõ ki ok ta tást.

(3) Az in do ko lás tar tal maz za:
a) a meg ál la pí tott tény ál lás vi lá gos és pon tos is mer te té -

sét, a kár ki szá mí tá sá nak mód ját, a bi zo nyí té kok ra uta lást,
b) a ka to na ügy ben tett nyi lat ko za ta i nak lé nye gét és an-

nak ér té ke lé sét,
c) a fe le lõs ség el bí rá lá sá nál al kal ma zott jog sza bály vo-

nat ko zó ren del ke zé sé re való hi vat ko zást,
d) a dön tés egyéb, szük ség sze rin ti in do ko lá sát (pl. a

kár fe le lõs ség mér té ke, a szak ér tõi díj vi se lé sé nek ará nya, a
kár té rí tés mér sék lé se, egyéb mél tá nyol ha tó vagy a kár oko -
zó ter hé re ró ha tó kö rül mé nyek).

10. §

(1) A ha tá ro za tot leg alább há rom pél dány ban kell el ké -
szí te ni és nyil ván tar tás ba ven ni, mely bõl egy pél dányt a
ka to ná nak kéz be sí te ni kell, egy pél dányt pe dig az ügy ira-
ta i hoz kell csa tol ni, egy to váb bi pél dá nyát a ha tá ro zat jog-
erõ re emel ke dé se után elõ jegy zés re, il let ve vég re haj tás ra
az el lá tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nek kell át ad ni.

(2) A ha tá ro zat át vé te lé nek té nyét és ide jét a ka to na alá-
írá sá val iga zol ja. Ha a kéz be sí tés pos tai úton tör té nik, az
át vé tel iga zo lá sá ra a tér ti ve vény szol gál.

11. §

A Hjt. 179.  §-ában meg ha tá ro zot tak vég re haj tá sá ra a
ren de let mel lék le té ben sze rep lõ kö te lez vény szol gál.

Jogorvoslat, a határozat kijavítása, kiegészítése

12. §

(1) A fel leb be zést az állományille té kes pa rancs nok hoz
írás ban kell be nyúj ta ni. A fel leb be zést meg kell in do kol ni.
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(2) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal ho zott ha tá ro zat el len
fel leb be zés nek nincs he lye. Az ál lo mány tag ja a ha tá ro zat
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül bí ró ság hoz for-
dul hat.

(3) Fel leb be zés nek kell te kin te ni – el ne ve zé sé re te kin tet 
nélkül – minden olyan beadványt vagy ké relmet, amely-
ben a ka to na az állományille té kes pa rancs nok ha tá ro za tát
sé rel me zi, il let ve an nak meg vál toz ta tá sát kéri, ki vé ve, ha
ké rel me a ha tá ro zat ér de mi ren del ke zé sét nem érin tõ ki ja -
ví tás ra vagy ki egé szí tés re irá nyul.

(4) A fel leb be zés szó ban is elõ ter jeszt he tõ. Eb ben az
eset ben a ka to na fel leb be zé sét jegy zõ könyv be kell fog lal -
ni, melynek egy pél dányát át kell adni ré szére.

(5) Ha a fellebbezést nem az állományilletékes pa rancs-
nok hoz nyúj tot ták be, azt ha la dék ta la nul a ha tá ro za tot
meg ho zó pa rancs nok hoz kell to váb bí ta ni.

13. §

A fellebbezést – az ügy ira taival együtt – 8 na pon be lül
fel kell ter jesz te ni a ha tá ro za tot hozó pa rancs nok elöl já ró
pa rancs no ká hoz, ki vé ve, ha a ha tá ro za tot hozó pa rancs nok 
a fel leb be zés nek meg fele lõen mó do sít ja, ki ja vít ja vagy ki-
egé szí ti a meg tá ma dott ha tá ro za tot.

14. §

(1) A fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok a ha tá ro -
zat ban a sé rel me zett ha tá ro za tot hely ben hagy ja, meg vál -
toz tat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lye zi, és az állományille té -
kes pa rancs no kot új el já rás ra uta sít ja.

(2) A ha tá ro zat tar tal mi ele me i re – a (3) be kez dés ben
fog lal ta kon túl me nõ en – a ren de let 9.  §-ában ír ta kat kell
meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell a bí ró ság hoz for du -
lás le he tõ sé gé re való fi gyel mez te tést és an nak ha tár ide jét.

(4) A nyil ván tar tás ba vett ha tá ro za tot – az ügy ira ta i nak
visszaküldése mellett – meg kell kül deni az állományille-
té kes pa rancs nok nak – en nek hi á nyá ban a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ille té kes pénz ügyi és szám vi te li szer vé -
nek –, aki kö te les a ha tá ro zat egy pél dá nyát tér ti ve vénnyel
a jog or vos lat tal élõ ka to ná nak kéz be sí te ni, egy pél dá nyát
az el lá tó pénz ügyi és szám vi te li szer ve zet nek át ad ni, ille-
tõ leg a ha tá ro zat egy pél dá nyát az ügy ira ta i hoz csa tol ni.

15. §

(1) A ha tá ro za tot meg ho zó állományille té kes pa rancs -
nok, elöl já ró pa rancs nok a ha tá ro za tot – il let ve amennyi-
ben a ha tá ro za tot a hon vé del mi mi nisz ter hoz ta, a hon vé -

delmi miniszter – név-, szám- vagy szá mítási hiba és más
ha son ló el írás ese tén ki ja vít ja, vagy ki cse ré li.

(2) Az (1) be kezdésben írt pa rancsnok, il letve a hon vé-
del mi mi nisz ter hi va tal ból vagy a ka to na ké rel mé re a ha tá -
ro za tot ki egé szí ti, ha az ügy ér de mé hez tar to zó kér dés ben
nem ha tá ro zott. A ki egé szí tés nem érint he ti a ha tá ro zat
egyéb ren del ke zé se it.

(3) A ki ja ví tást és a ki egé szí tést a ha tá ro zat ere de ti pél-
dá nyá ra és ki ad má nya i ra is fel kell je gyez ni, és a je len ren-
de let 10.  §-ában, ille tõ leg 14.  §-ában fog lal tak nak meg-
fele lõen kö zöl ni kell a ka to ná val.

16. §

A ka to na kár té rí té si ügyé ben a Mun ka ügyi Bí ró ság elõtt
in dí tott per ben al pe res ként a má sod fo kon el járt ka to nai
szer ve ze tet, a 12.  § (2) be kez dé se ese tén pe dig a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri u mot kell meg je löl ni.

Halasztás, részletfizetés, utólagos mérséklés

17. §

(1) In do kolt eset ben – a ka to na ké rel mé re vagy hi va tal -
ból – a ka to na va gyo ni hely ze té re, ke re se ti, jö ve del mi,
csa lá di és szo ci á lis vi szo nya i ra fi gye lem mel a jog erõ sen
meg ál la pí tott kár té rí tés vég re haj tá sa el ha laszt ha tó, il let ve
rész let fi ze tés en ge dé lyez he tõ.

(2) A vég re haj tás el ha lasz tá sá ra ak kor ke rül het sor, ha a
kö te le zett va gyo ni hely ze te ön hi bá ján kí vü li ok ból úgy
alakult, hogy az adott idõ szakban még a kár térítés rész le-
tek ben való meg fi ze té se is arány ta la nul sú lyos hely ze tet
te rem te ne.

(3) A ha lasz tás, il let ve a rész let fi ze tés idõ tar ta mát – a
(4)–(5) be kez dé sek re te kin tet tel – úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy az meg fe lel jen a mél tá nyol ha tó kö rül mé nyek nek, de
ne ve szé lyez tes se a kár té rí tés meg fi ze té sét.

(4) A ha lasz tás idõ tar ta ma leg fel jebb 1 év le het.

(5) A rész le tek ben tör té nõ fi ze tés ese tén a kár té rí tést
úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy an nak egy havi rész le te ne
ha lad ja meg a ka to na egy havi il let mé nyé nek a kü lön jog-
sza bá lyok sze rint le vo nás sal tel je sí ten dõ adó nak (adó elõ -
leg nek), egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék nak, ma-
gánnyug díj pénz tá ri tag díj nak, to váb bá egyéb já ru lék nak a
le vo nás után fenn ma ra dó ré szé nek 25%-át.

(6) A ha lasz tás ról, il let ve a rész let fi ze tés rõl – a (7) be-
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a jog erõs kár té rí té si ha-
tá ro za tot hozó állományille té kes pa rancs nok, il let ve hon-
vé del mi mi nisz ter dönt a (2)–(6) be kez dé sek ben fog lal tak
alap ján.
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(7) A jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tal meg ál la pí tott kár té rí -
tés ha lasz tá sá ról, il let ve rész le tek ben tör té nõ fi ze té sé rõl
– a Pol gári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tör vény
217.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ese ten kí vül – utó lag a
hon vé del mi mi nisz ter dönt.

18. §

(1) A meg ál la pí tott kár té rí tés – ké re lem re vagy hi va -
tal ból – ak kor mér sé kel he tõ, ha a kö te le zett anya gi hely-
ze te (csa lá di és szo ci á lis kö rül mé nyei) a kár oko zás
meg tör tén te után úgy ala kult, hogy a kár té rí tést még
részletekben sem ké pes a sa ját vagy a vele szemben tar -
tás ra jo go sul tak meg él he té sé nek ve szé lyez te té se nél kül
meg fi zet ni.

(2) Az utó la gos mér sék lés rõl – a (3) be kez dés ben fog-
lal tak ki vé te lé vel – a kár té rí té si ha tá ro za tot hozó
állományille té kes pa rancs nok dönt az (1) be kez dés ben
fog lal tak alap ján.

(3) A hon vé del mi mi nisz ter ál tal meg ál la pí tott kár té rí -
tés utó la gos mér sék lé sé rõl a hon vé del mi mi nisz ter dönt.

(4) A meg ál la pí tott kár té rí tés utó la gos mér sék lé sé re
egy szer ke rül het sor, és az utó la gos mér sék lés a meg ál la pí -
tott kár té rí tés 25%-át nem ha lad hat ja meg.

Külföldi szolgálat során felmerülõ
kártérítési eljárás rendjére vonatkozó

különös szabályok

19. §

(1) Ha a ka to na kül föl di szol gá lat el lá tá sa so rán okoz
kárt, a kár fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra – a (2) be kez dés -
ben fog lalt el té rés sel – a ve zény lé si hely állományille té kes 
pa rancs no ka jo go sult.

(2) Ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá lat tag ja ál tal el kö -
ve tett, nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gel össze füg gõ kár-
té rí té si ügyé ben a fõ igaz ga tó jár el, egyéb kár té rí té si ügy
ese tén – a fõ igaz ga tó egy ide jû ér te sí té se mel lett – a ve-
zény lé si hely állományille té kes pa rancs no ka.

(3) A kár té rí té si el já rás meg in dí tá sát, il let ve to vább -
foly ta tá sát nem aka dá lyoz za, ha a kár oko zó ka to na kül föl -
di szol gá la ti ide je le járt. A kár oko zó ka to ná val szem ben a
kár el já rás el ren de lé sé re, il let ve a kár té rí té si el já rás to-
vább foly ta tás ra a ve zény lé si hely állományille té kes pa-
rancs no ka jo go sult, aki a szük sé ges vizs gá la tok le foly ta tá -
sa ér de ké ben meg ke re si a kár oko zó ka to na kül föl di szol-
gá lat tel je sí tés utá ni állományille té kes pa rancs no kát.

(4) A ka to na fel leb be zé sét a (3) be kez dés ben fog lalt
eset ben a kül föl di szol gá lat tel je sí tés utá ni állományille té -

kes pa rancsnokhoz nyújt ja be, aki azt a fel lebbezés kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 8 na pon be lül to váb bít ja a ve zény lé-
si hely állományille té kes pa rancs nok ha zai elöl já ró pa-
rancs no ká nak (fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok).
A fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok in téz ke dik az
ügy ira ta i nak be szer zé sé re.

(5) A fel leb be zést el bí rá ló elöl já ró pa rancs nok a 15.  §
(4) be kez dé se sze rint jár el, az zal a kü lönb ség gel, hogy
mel lõ zi az ügy ira ta i nak vissza kül dé sét.

20. §

Nem zet kö zi szer ve zet(ek) fel ké ré sé re vagy szer ve zé sé -
ben vég re haj tott kül föl di szol gá lat el lá tá sa so rán a nem zet -
kö zi szer ve zet va gyo ná ban tör té nõ kár oko zás  miatt in dult
kár té rí té si el já rás ban a nem zet kö zi szer ve zet ál tal ké szí tett 
je len tést a kár té rí té si tény ál lás tisz tá zá sa kor bi zo nyí ték -
ként kell meg vizs gál ni.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a ren delet a ki hirdetését kö vetõ 30. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al-
kal maz ni kell.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to nái
kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló
17/2002. (IV. 5.) HM rendelet, il letve a Hon védelmi Mi -
nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve ze tei és a
Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jogi kép vi se le té nek rend-
jérõl szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM rendelet, va lamint a
Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i ról  szóló 
17/2002. (IV. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
16/2005. (IV. 29.) HM rendelet 6. §-a és 7. §-a ha tályát
vesz ti.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hon vé -
del mi Mi nisz té ri um, a Hon vé del mi Mi nisz té ri um szer ve -
ze tei és a Ma gyar Hon véd ség szer ve ze tei jogi kép vi se le té -
nek rend jérõl szóló 20/2001. (VIII. 9.) HM rendelet, va la-
mint a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo -
má nyú ka to nái kár té rí té si fe le lõs sé gé nek egyes sza bá lya i -
ról  szóló 17/2002. (IV. 5.) HM ren de let mó do sí tá sá ról
szóló 16/2005. (IV. 29.) HM ren delet 8. § második monda-
tából a „to vábbá a Kfr. 5. §-a (2) be kezdésében” és a „Kfr.
13.  §-a pe dig ha tá lyát vesz ti” szö veg ré szek ha tá lyu kat
vesz tik.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 18/2006. (VI. 27.) HM rendelethez

......................................................
szer ve zet meg ne ve zé se

Nytsz.: ..............................................

Tárgy: ................................ kár ügye

KÖTELEZVÉNY

Alulírott, ................................................................................................................. (név, szül. év, szül. hely, any ja neve, 
la kó he lye) rend fo ko za ta .............................................. el is me rem, hogy ...................................................... (szer ve zet 
meg ne ve zé se) .............. fo rint, azaz ............................................................................................... fo rint kárt okoz tam.

1. A kár le írá sa (ke let ke zé se, a meg ron gált vagy hi ány zó anyag, esz köz meg ne ve zé se, mennyi sé ge, egy sé gá ra és fo rint -
ér té ke):
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. Fe le lõs sé gem el is mer ve kö te le zem ma gam arra, hogy a ........................ fo rint, azaz .................................... fo rint
kárt (hi ányt) a szer ve zet nek meg té rí tem.

3. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a 2. pont ban el is mert össze get a szer ve zet il let mé nyem bõl ........ év ..................... hó nap
   ...... nap jától kezdve
 *a) havi ....... fo rin tos rész le tek ben vagy
 *b) egy összeg ben le von ja.

4. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy amennyi ben a szol gá la ti vi szo nyom bár mely ok ból meg szû nik, a fenn ma ra dó kár té rí tés
össze gét a pénz ügyi szol gá lat a já ran dó sá ga im ból – a le vo nás ra vo nat ko zó egyéb jog sza bá lyok be tar tá sá val – egy
összeg ben le von ja.

Kelt: .............................., ........ év ................... hó nap ........ nap.

.................................................................
nyi lat ko zat te võ ol vas ha tó alá írá sa

Pa rancs no ki zá ra dék:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

.................................................
pa rancs nok alá írá sa

P. H.

Elõ je gyez ve a .......................... tsz. alatt.

..............................................................
pénz ügyi ve ze tõ, re fe rens

* A meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

5828 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/77. szám



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
2/2006. (VI. 27.) IRM

rendelete
a Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási

Intézete (Kecskemét) alapításáról szóló
22/1997. (VII. 15.) IM rendelet,

valamint a Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét)

Alapító Okiratának módosításáról

A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet rõl  szóló 1995. évi
CVII. tör vény 35.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a 3.  § (2) be kez dés
e) pont já ra, va la mint a köz pon ti ál la mi szer vek rõl, va la -
mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
szóló 2006. évi LVII. tör vény 2. §  (1) bekezdésének
a) pont já ra – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö-
vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té -
ze te (Kecs ke mét) ala pí tá sá ról  szóló 22/1997. (VII. 15.) IM
ren de let 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A fi a tal ko rú fog va tar tot tak elõ ze tes le tar tóz ta tá sá -
val, va la mint sza bad ság vesz té sé vel össze füg gõ bün te tés-
vég re haj tá si fel ada tok re gi o ná lis el lá tá sá ra meg ala pí tom a
Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze tét
(Kecs ke mét).”

2. §

A Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té -
ze te (Kecs ke mét) ala pí tá sá ról  szóló 22/1997. (VII. 15.) IM
ren de let mel lék le te e ren de let mel lék le té nek meg fele lõen
mó do sul.

3. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha-
tályba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Melléklet
a 2/2006. (VI. 27.) IRM rendelethez

Alapító Okirat módosítása

A Ma gyar Köz tár sa ság igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi-
nisz te re a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si

In té ze té nek (Kecs ke mét) a Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün-
te tés-vég re haj tá si In té ze té nek ala pí tá sá ról  szóló 22/1997.
(VII. 15.) IM ren de let tel ki adott Ala pí tó Ok ira tát az ál lam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. §-ának
(1) be kezdése és 90. §-ának (2) be kezdése alap ján – a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõk sze rint
mó do sít ja:

Az Ala pí tó Ok irat 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg
lép:

„4. Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge, ren-
del te té se:

a) a fi a tal ko rú nõi fog va tar tot tak,

b) a Bács-Kiskun, Bé kés, Csong rád és Jász-
Nagykun- Szolnok me gyék ben lakó fi a tal ko rú fér fi fog-
va tar tot tak

elõ ze tes le tar tóz ta tá sá val, va la mint sza bad ság vesz té sé vel
össze füg gõ bün te tés-vég re haj tá si fel ada tok el lá tá sa.”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
30/2006. (VI. 27.) KvVM

rendelete

a környezet- és természetvédelem,
a vízügy, továbbá a meteorológia területén

adományozható miniszteri elismerésekrõl szóló
6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl  szóló 1991. évi
XXXI. tör vény 7.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me-
résekrõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM rendelet (a továb-
biak ban: R.) 9/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„9/A.  § (1) A kör nye ze tünk ér de ké ben ki emel ke dõ új-
ság írói te vé keny sé get foly ta tó sze mé lyek, szer kesz tõ sé -
gek, szer ve ze tek el is me ré sé re éven te 3 db Zöld Toll Díj
ado má nyoz ha tó.”
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2. §

Az R. 14. § (1) és (2) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„14. § (1) Az or szágot súj tó ár víz, bel víz és kü lönbözõ
víz szennye zé sek el le ni vé de ke zés ben ki emel ke dõ tel je sít -
ményt nyúj tó sze mé lyek te vé keny sé gé nek el is me ré sé re
„A vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zé sért” Ér dem érem ado-
má nyoz ha tó.

(2) Az Ér demérem bronz ból, ezüst bõl és aranyból ké -
szül het. Az Ér dem érem dísz do boz ban el he lye zett érem,
amely hez ado má nyoz ha tó ok irat és az érem elõ lap já nak
ki csi nyí tett má sát szim bo li zá ló ki tû zõ jel vény jár. Az ezüst
és arany Ér dem érem sor szá mo zott. Az arany Ér dem érem
egy adott vé de ke zé si idõ szak kap csán, az ab ban kü lön le -
ge sen ki emel ke dõ te vé keny sé get nyúj tó 1 fõ ré szé re ado-
má nyoz ha tó.”

3. §

Az R. 1. szá mú mellékletének 1. pont ja he lyébe a kö vet-
ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A Zöld Toll Díj
– A díj ra a ha zai tö meg kom mu ni ká ci ó ban, az írott és

elekt ro ni kus saj tó ban, az in ter ne tes mé di u mok ban dol-
go zó, a kör nye zet ügy iránt el kö te le zett, olyan ki emel ke -
dõ új ság írói te vé keny sé get nyúj tó sze mé lye ket, szer-
kesz tõ sé ge ket, szer ve ze te ket le het ja va sol ni, akik a kör-
nye zet- és ter mé szet vé de lem mel, víz üggyel és a me te o -
ro ló gi á val kap cso la tos té má kat ob jek tí ven, sok ol da lú an 
mu tat ják be, az ered mé nye ket és a ki hí vá so kat egy aránt
meg je le ní tik, a köz vé le ményt ak ti vi zál ják és fel hív ják a
fi gyel met a ter mé sze ti és kör nye ze ti ér té kek fon tos sá gá -
ra és sé rü lé keny sé gé re, va la mint a fenn tart ha tó fej lõ dés
el vé re.

– A dí jat ugyan az a sze mély, szer kesz tõ ség, szer ve zet
5 éven be lül csak egyszer kap hatja meg. Újabb díj ado má-
nyo zá sá ra csak olyan tel je sít mény alap ján le het ja vas la tot
ten ni, ame lyet a ja va solt sze mély, szer kesz tõ ség, szer ve zet 
a ko rábban ado mányozott díj óta ért el.

– A ja vas la tot a Zöld Toll Bi zott ság hoz kell be nyúj ta ni.
– A ja vas lat be nyúj tá si ha tár ide je: áp ri lis 30.”

4. §

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

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
19/2006. (VI. 27.) OGY

határozata

Császár Antal László országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Csá szár An tal
Lász ló or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Sze ren csi 
Vá ro si Bí ró ság 4.B.326/2004/61-I. szá mú meg ke re sé sé vel 
érintett ügyben felfüggeszti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
20/2006. (VI. 27.) OGY

határozata

dr. Kerényi János országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Ke ré nyi
 János or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bu dai
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság 4.B.163/2005. szá mú meg ke re -
sésével érin tett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gadta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gadta el.
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Az Országgyûlés
21/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
Lasztovicza Jenõ országgyûlési képviselõ

 mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Lasz to vi cza Jenõ
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Ta pol cai Vá ro si
Bí ró ság 3.B.63/2006/3. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
22/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
Tasó László országgyûlési képviselõ

 mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Tasó László or -
szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Deb re ce ni Vá ro si
Bí ró ság 75.B.158/2006/1. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
23/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
Tasó László országgyûlési képviselõ

mentelmi ügyében***

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Tasó László or -
szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Deb re ce ni Vá ro si

Bí ró ság 75.B.551/2006/2. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
24/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
Tasó László országgyûlési képviselõ

 mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Tasó László or -
szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Deb re ce ni Vá ro si
Bí ró ság 75.B.552/2006/2. szá mú meg ke re sé sé vel érin tett
ügyben nem függeszti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
25/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
a Magyar Televízió Közalapítvány Ellenõrzõ

Testülete elnökének és tagjainak választásáról**

Az Or szág gyû lés a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szó ló
1996. évi I. tör vény ren del ke zé se i nek meg fe le lõ en, négy
évre

dr. Jacz ko vics Lász lót

a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
elnökévé,
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* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.

*** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.
* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo ga dta el.

** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.



Ber kecz Já nos nét és
dr. Fe hér Zsu zsát

a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány El len õr zõ Tes tü le te
tagjává

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
26/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,

tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló
14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Or szág gyû lés bi zott sá ga i nak lét re ho zá sá ról, tiszt ség -
vi se lõ i nek és tag ja i nak meg vá lasz tá sá ról szó ló 14/2006.
(V. 31.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

Az Or szág gyû lés

a Sport- és tu risz ti kai bi zott ság ba

Al más sy Kor nélt

a bi zott ság al el nö ké vé

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
27/2006. (VI. 27.) OGY

határozata
az Állami Számvevõszék alelnökeit jelölõ

 eseti bizottság felállításáról**

1. Az Or szág gyû lés az Ál la mi Szám ve võ szék rõl szó ló
1989. évi XXXVIII. tör vény 7. § (1) be kezdésére figye-

lem mel az Ál la mi Szám ve võ szék al el nö ke i nek meg vá -
lasz tá sá hoz szük sé ges je lö lés ér de ké ben – a Ház sza bály
34. § (1) be kezdése, il letve 35. §-a alapján – ese ti bi zottsá-
got hoz lét re.

2. A bi zott ság neve: az Ál la mi Szám ve võ szék al el nö -
ke it je lö lõ bi zott ság (a to váb bi ak ban: bizottság).

3. A bi zott ság fel ada ta: je lölt ál lí tá sa az Ál la mi Szám-
ve võ szék két al el nö ki tisztségére.

4. A bi zottság nyolc tag ból áll. A bi zottság tag jai a kö -
vet ke zõk:

El nök: Ko vács Ti bor (MSZP)
Al el nök: Do mo kos Lász ló (Fi desz)
Ta gok: Kel ler Lász ló (MSZP)

dr. Dancsó Jó zsef (Fi desz)
Far kas Imre (MSZP)
La kos Imre (SZDSZ)
dr. Lat or cai Já nos (KDNP)
He ré nyi Ká roly (MDF)

5. Az Ál la mi Szám ve võ szék al el nök je lölt jé vé az vá-
lik, aki leg alább hat bi zottsági tag „igen” sza vazatát
meg kap ta.

6. Az Or szág gyû lés fel ké ri a bi zott sá got, hogy a je löl -
tek sze mé lyé rõl leg ké sõbb 2006. no vem ber 1-jé ig dönt-
sön.

7. A bi zott ság meg bí za tá sa az Ál la mi Szám ve võ szék
al el nö ke i nek meg vá lasz tá sá ig tart.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Dr. Hen de Csa ba s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

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

A Köztársasági Elnök
131/2006. (VI. 27.) KE

határozata

közigazgatási államtitkári felmentésekrõl

A Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról és fe-
lelõsségérõl szóló 1997. évi LXXIX. tör vény 29. § (1) be -
kez dé se alap ján, a mi nisz ter el nök ja vas la tá ra – a Ma gyar
Köz tár sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról szó ló
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* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo ga dta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú ni us 26-i ülés nap ján fo gad ta el.



2006. évi LV. tör vényre figyelemmel, annak ha tálybalépé-
se napjával –

dr. Be ne dek And rást, a volt Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség 
Mi nisz té ri u ma köz igaz ga tá si ál lam tit ká rát,

Jamb rik Mi hályt, a volt In for ma ti kai és Hír köz lé si
 Minisztérium köz igaz ga tá si ál lam tit ká rát,

dr. Ko vá rik Er zsé betet, a volt If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo-
ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um köz igaz ga tá si
 államtitkárát

e tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2006. jú ni us 15.

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: V-1/2771/2006.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
33/2006. (VI. 27.) ME

határozata
a Szellemi kulturális örökség megõrzésérõl szóló,

Párizsban, 2003. év október hó 17. napján
elfogadott UNESCO Egyezmény Részes Államainak

közgyûlésein történõ részvételrõl

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szóló 2005. évi L. tör vény 5. § (2) bekezdése szerinti ha -
tás kö röm ben el jár va, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,
va la mint a kül ügy mi nisz ter kö zös elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy a Szel le mi kul tu rá lis örök ség
meg õr zé sé rõl  szóló nem zet kö zi egyez mény Ré szes Ál la -
ma i nak köz gyû lé se in a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nyát
kép vi se lõ kül dött ség ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy a kül dött ség tag ja it a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés-
ben je löl je ki;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség ré-
szé re a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot az
adott köz gyûlés elõtt adja ki.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Közlemény
az országgyûlési képviselõk választási

 elszámolásáról

A vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény
92. §-ának (2) be kezdésében fog laltak alap ján a 2006. évi
or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sá ra for dí tott ál la mi és
más pénz esz kö zök, anya gi tá mo ga tá sok össze gé rõl, for rá-
sá ról és fel hasz ná lá sá nak mód já ról a je lö lõ szervezetek és
független jelöltek nyilatkozatai:

Ba logh Já nos né füg get len je lölt

(Csong rád me gye 6. or szág gyû lé si egyé ni

vá lasz tó ke rü let)
Fo rint ban

Pénz esz kö zök for rá sa:
Ál la mi tá mo ga tás 38 226
Sa ját for rás 951 258
Mind össze sen:  989 484

Hir de tés 326 000
Pla kát, szó ró anyag 582 960
Te rem bér let 80 524
Mind össze sen:  989 484

Ba logh Já nos né s. k.,
füg get len je lölt

Körömi Attila független jelölt

(Baranya megye 1. országgyûlési egyéni

választókerület)

Kö rö mi At ti la, a Ba ra nya me gyei 1. szá mú OEVK
2006-os or szág gyû lé si vá lasz tá son in dult füg get len kép vi -
se lõ je lölt je a 38 226 fo rint ál la mi tá mo ga tá son kí vül
991 515 fo rin tot for dí tott az or szág gyû lé si kam pány ra. A
991 515 fo rintból 215 000 fo rint két támogató ál tal fel aján-
lott összeg volt, a fennmaradó 776 515 fo rint saját erõ ként
ke rült el köl tés re a kam pány ban.

Az összesen 1 029 741 fo rintot ki tevõ tel jes kampány-
költ ség egy sze ri szó ró lap le gyár tá sát és el jut ta tá sát,
1700 db pla kát el ké szí té sét és ki he lye zé sét, va la mint más
köz te rü le ti hir de tés le gyár tá sát, ki he lye zé sét és le sze re lé -
sét, il let ve a vá lasz tó ke rü le ti név jegy zék pon to san kö rül írt
egy ré szé nek ki fi ze té sét fog lal ja ma gá ba.

Kö rö mi At ti la s. k.,
füg get len je lölt
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 74. szá má ban ki hir de tett, a ha gyo má nyos vas úti rend szer köl csö nös át jár ha tó sá gá ról  szóló 36/2006. (VI. 21.)
GKM ren de let 18.  §-ának (1) be kez dé se he lye sen:

„(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ha gyo má nyos vas úti rend sze rek köl csö nös át jár ha tó sá gá ról
szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a 19.  §-ának (6) be kez dé se, a 20.  §-ának (1)–(2) be kez dé se, va la mint a 4. szá mú, az Or szá gos Vas úti Sza bály zat ról
 szóló mel lék le té nek ki vé te lé vel.”

(Kéz irat hi ba)
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ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jogi szol gál ta tó
és tá jé koz ta tó köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok

(jog sza bály ke re sés, iro dai és nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás, in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.)
áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

Az új el ér he tõ sé gek:

Köz löny Cent rum 1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány utca – Nyár utca sar kán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu
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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
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye 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, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal terjedelemig, utána +8 ol dalanként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.1974 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


