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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
147/2006. (VII. 19.) Korm.

rendelete

„a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai

közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól
a magyar–ukrán határszakaszon” címû egyezmény

kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad „a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je
kö zött az V. szá mú össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só
 közúti csat la ko zá si pont ja i ról a ma gyar–uk rán ha tár sza ka -
szon” címû egyez mény (a továb biak ban: szer zõ dés) kö te -
le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a szer zõ dést e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A szer zõ dés hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna

Miniszteri Kabinetje között az V. számú összeurópai
közlekedési folyosó közúti csatlakozási pontjairól

a magyar–ukrán határszakaszon

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Minisz -
teri Ka bi net je (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– tö re ked ve a köl csö nös jó szom szé di és ba rá ti kap cso -
la tok fej lesz té sé re és erõ sí té sé re, va la mint az együtt mû kö -
dés szé le sí té sé re a nem zet kö zi ke res ke del met és tu riz must
szol gá ló köz le ke dés te rü le tén;

– fi gye lem mel a Ma gyar Köz tár sa ság és Uk raj na
 között a jó szom széd ság és az együtt mû kö dés alap ja i ról
Ki jev ben, az 1991. évi de cem ber hó 6. nap ján alá írt szer -
zõ dés 13. cik ké ben fog lal tak ra;

– te kin tet tel azon szán dé kuk ra, hogy meg te remt sék
a za var ta lan nem zet kö zi, két ol da lú és ha tár men ti köz úti
köz le ke dés fel té te le it;

– kü lö nös te kin tet tel az V. szá mú össz eu ró pai közle -
kedési fo lyo só [Ve len ce–Tri eszt/Ko per–Ljubl ja na–Bu da -
pest–Uzs ho rod(Ung vár)–Lviv (Lvov)] fej lesz té sé rõl a
Szer zõ dõ Fe lek kö zött a ko ráb bi ak ban lét re jött egyet ér tõ
szán dék ra; és

– idõ sze rû nek ítél ve az V. szá mú össz eu ró pai köz le ke -
dé si fo lyo só irá nyá nak meg fe le lõ au tó pá lya épí té sé nek
elõ ké szí té sét a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén az M3 au tó -
pá lya Nyír egy há za–or szág ha tár kö zöt ti sza ka szán, il let ve
Uk raj na te rü le tén Uk raj na nyu ga ti ha tá ra és Ki jev kö zött,
a kö vet ke zõk ben ál la pod nak meg:

1. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy az
V. szá mú össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só a Ma gyar Köz -
tár sa ság és Uk raj na kö zöt ti köz úti kap cso la ta új au tó pá lya
meg épí té sé vel, il let ve a meg lé võ köz úti sza ka szok kor -
szerûsítésével, mint két egyen ran gú út el ága zás sal va ló sul
meg.

2. Az V. szá mú össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só köz úti 
kap cso la tá nak egyik ága a Nyír egy há za–Vásáros -
namény–Zá hony–Csop (Csap)–Uzs ho rod (Ung vár)–Mun -
ka cse ve (Mun kács) út vo nal – Ma gyar or szá gon gyors for -
gal mi út –, amely nek a köz úti csat la ko zá si pont ja a je len -
leg üze me lõ Zá hony–Csop (Csap) nem zet kö zi határát -
kelõhely.

3. Az V. szá mú össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só köz úti 
kap cso la tá nak má sik ága új au tó pá lya meg épí té sé vel va ló -
sul meg, amely nek ér de ké ben a Szer zõ dõ Fe lek ezen
Egyez mény alap ján kö zö sen meg ha tá roz zák a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le tén ha la dó M3 au tó pá lya, il let ve Uk raj -
na te rü le tén az Uk raj na nyu ga ti ha tá ra és Ki jev kö zöt ti
 autópálya köz vet len kap cso la tá nak csat la ko zá si he lyét
a ma gyar–uk rán ál lam ha tá ron ke resz tül.

2. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy te kin -
tet tel az 1. Cikk 3. pont já ban meg ha tá ro zott au tó pá lyák
meg va ló sí tá sá nak idõ igé nyé re, il let ve a je len leg meg lé võ,
az V. szá mú össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só ré szét ké pe -
zõ Nyír egy há za–Vá sá ros na mény–Zá hony–Csop (Csap)–
Uzs ho rod (Ung vár)–Mun ka cse ve (Mun kács) nem zet kö zi
út vo nal, a Zá hony–Csop ha tár át ke lõ hely és az arra te le -
pült, nagy ha gyo má nyok kal ren del ke zõ és fej lesz tés alatt
álló lo gisz ti kai lé te sít mé nyek fo lya ma tos ki szol gá lá sá ra,
to váb bá az V/a jelû Po zsony–Zsol na–Kas sa–Uzs ho rod
(Ung vár) össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só tény le ges csat -
la ko zá si pont já ra, az eb ben az irány ban lévõ úton to vább ra
is biz to sít ják a for ga lom nak meg fe le lõ köz le ke dé si felté -
teleket. En nek ér de ké ben 2005-ben az Uk rán Fél 75 mil lió
EUR ér té kû be ru há zás ke re té ben be fe je zi a Csap (Csop)–
Stryj sza kasz, va la mint 2008 vé gé ig to váb bi 100 mil lió
EUR ér ték ben a Stryj–Bro di út sza kasz re ha bi li tá ci ó ját.
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2. Szá mít va arra, hogy a meg lé võ Zá hony–Csop (Csap) 
ha tár át ke lõ hely Ti sza-híd ja és for ga lom el len õr zõ lé te sít -
mé nyei hosszabb tá von eset leg nem elé gí tik ki a for ga lom
kö ve tel mé nye it, a Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják a tér ség -
ben egy új nem zet kö zi ha tár át ke lõ hely lé te sí té sé nek le he -
tõ sé gét, amely rõl szük ség sze rint kü lön ál la pod nak meg.

3. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy
a) az 1. Cikk 3. pont já ban meg je lölt au tó pá lyá kat

a Nyír egy há za–Vá sá ros na mény–Ba ra bás–Be reg da róc–
Dy i da (Be reg dé da)–Ko szi ni (Me zõ ka szony)–Mizs hir ja
(Ökör me zõ)–Iva no–Fran kivszk irány ban épí tik meg;

b) ezen au tó pá lyák kö zös csat la ko zá si he lye a ma gyar–  
uk rán ál lam ha tá ron a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ
Be reg da róc és az Uk raj na te rü le tén lévõ Dy i da (Bereg -
déda) kö zött lesz, a 212. és a 214. szá mú ha tár jel kö zött;

c) a ki épí tés elsõ sza ka szá ban a ma gyar–uk rán ha tárt
ke resz te zõ au tó pá lya mind két ál lam te rü le tén egy pá lyás
út ként épül ki a két irá nyú for ga lom szá má ra, olyan mû sza -
ki pa ra mé te rek kel, hogy a ké sõb bi ek ben az út két pá lyás
tel jes au tó pá lyá vá le gyen bõ vít he tõ, mind két irány ban
egy irá nyú köz le ke dés sel.

2. Az Uk rán Fél vál lal ja, hogy leg ké sõbb a Vásáros -
namény–Be reg da róc au tó út-sza kasz üzem be he lye zé sé ig
meg épí ti és üzem be he lye zi a csat la ko zó Dy i da (Bereg -
déda)–Mun ka cse ve (Mun kács) au tó út-sza kaszt.

4. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a sa ját ál la muk te rü le té re esõ út sza -
kaszt sa ját erõ for rá sa ik ból va ló sít ják meg. A Szer zõ dõ
 Felek az épít ke zés idõ be li üte me zé sé rõl kü lön ál la pod nak
meg.

5. Cikk

1. A 3. Cikk 1. b) pont já ban meg je lölt ha tár csat la ko zá si 
he lyen épí ten dõ nem zet kö zi au tó pá lya-ha tár át ke lõ hely
 létesítésével kap cso la tos fel ada to kat a Szer zõ dõ Fe lek
 külön meg ál la po dás ban ha tá roz zák meg.

2. A ha tár át ke lõ he lyen a ha tár for ga lom-el len õr zés hez
szük sé ges igaz ga tá si célú épü le tek, ob jek tu mok és inf ra -
struk tú ra lét re ho zá sát a Szer zõ dõ Fe lek össze han gol ják az
au tó pá lya épí té sé vel.

3. A Szer zõ dõ Fe lek a tel jes körû inf ra struk tú rát sa ját
le he tõ sé ge ik hez mér ten, fo ko za to san épí tik meg. A meg -
va ló sí tás pénz ügyi fe de ze té nek biz to sí tá sa cél já ból a Szer -
zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják a nem zet kö zi for rá sok be vo ná -
sá nak le he tõ sé gét mind az au tó pá lya, mind a ha tár át ke lõ -
hely te kin te té ben.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az 5. Cikk ben meg je lölt nem zet kö zi
au tó pá lya-ha tár át ke lõ he lyet fo lya ma tos nyit va tar tás sal,
00.00 órá tól 24.00 órá ig a nem zet kö zi sze mély- és áru -
forgalom szá má ra nyit ják meg.

7. Cikk

1. Az ezen Egyez mény vég re haj tá sá ra ille té kes szerv
a Ma gyar Köz tár sa ság ban a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
 Minisztérium, Uk raj ná ban a Köz le ke dé si és Hír köz lé si
Mi nisz té ri um.

2. Az Egyez mény vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i nek kép vi se lõi
 által irá nyí tott tár ca kö zi szak ér tõi mun ka cso port (a továb -
biak ban: Mun ka cso port) ko or di nál ja. A Mun ka cso port
 állandó részt ve või a köz le ke dé sért, a kör nye zet- és ter mé -
szet vé de le mért, az örök ség vé de le mért, a területfejlesz -
tésért, a kül kap cso la to kért, a ha tár õri ze tért és a vám ügye -
kért fe le lõs mi nisz té ri u mok és hi va ta lok kép vi se lõi.
A Mun ka cso port ba más szak ér tõk is be von ha tók.

3. Mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes szer ve ki je lö li a
Mun ka cso port társ el nö két és ál lan dó tag ja it, akik nek sze -
mé lyé rõl írás ban ér te sí tik egy mást.

4. A Mun ka cso port mû kö dé si rend jét sa ját ha tás kör ben 
ál la pít ja meg.

5. A Mun ka cso port
a) össze han gol ja az ezen Egyez mény ben fog lal tak vég -

re haj tá sát;
b) ja vas la to kat dol go z ki az érin tett szer vek be vo ná sá -

val az ezen Egyez mény vég re haj tá sá val össze füg gés ben
fel me rü lõ kér dé sek meg ol dá sá ra;

c) ja vas la tot te het a Szer zõ dõ Fe lek nek az Egyez mény
ki egé szí té sé re és mó do sí tá sá ra.

6. A Mun ka cso port ülé se it szük ség sze rint tart ja, fel -
vált va a Szer zõ dõ Fe lek ál la má nak te rü le tén.

8. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek a je len Egyez ményt ha tá ro zat lan
idõ re kö tik.

2. A Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai úton, írás ban köl csö -
nö sen ér te sí tik egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a je len
Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi elõ -
írásaiknak. Az Egyez mény a jó vá ha gyá sá ról  szóló utol só
ilyen ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik)
 napon lép ha tály ba.

3. Ezen Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má ci ai
jegy zék vál tás út ján mó do sít hat ják, a mó do sí tá sok ezen
Cikk 2. pont já ban meg ha tá ro zott mó don lép nek ha tály ba.
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4. Ezen Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek bár mi kor meg -
szün tet he tik a má sik Szer zõ dõ Fél nek dip lo má ci ai úton
kül dött írá sos ér te sí tés sel. Az Egyez mény a fel mon dás ról
 szóló ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 6 (hat) hó nap eltel -
tével ha tá lyát vesz ti.

Ké szült Ki jev ben, 2006. már ci us hó 21. nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, ma gyar és uk rán nyel ven. Mind két
 szöveg egy aránt hi te les.

A Ma gyar Köz tár sa ság Uk raj na Mi nisz te ri
Kor má nya ne vé ben  Ka bi net je ne vé ben”

(aláírások)

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 8. cik ké ben megha -
tározott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A szer zõ dés, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé -
sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
 válását köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti

miniszter
4/2006. (VII. 19.) MeHVM–IRM

együttes rendelete

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek

parancsnoki nyomozásáról  szóló
7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet

módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo -
má nyú tag jai ál tal el kö ve tett ka to nai vét sé gek pa rancs no ki 
nyo mo zá sá ról  szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együt -
tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Ka to nai vét ség el kö ve té se  miatt a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok (a továb biak ban: szol gá la tok)
hi va tá sos ál lo má nyú tag ja el len in dí tott bün te tõ el já rás ban
– ha a nyo mo zás nem tar to zik a ka to nai ügyész ki zá ró la gos 
ha tás kö ré be [Be. 474.  § (2) be kez dés b) pont ja, va la mint
a Be. 474.  §-ának (3) és (4) be kez dé se] – a ka to nai nyo -
mozó ha tó ság ként el já ró ille té kes pa rancs no kot (ve ze tõt)
[Be. 477.  § (1) be kez dés], va la mint an nak ha tás kö rét és
a pa rancs no ki nyo mo zás rész le tes sza bá lya it e ren de let
 határozza meg.”

2.  §

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

„(3) Ha a ka to nai ügyész a nyo mo zás le foly ta tá sát ma -
gá hoz von ta, vagy a pa rancs nok te kin te té ben ki zá ró ok áll
fenn [Be. 38.  § (4) be kez dés], a pa rancs nok a büntetõ -
eljárás ira ta it a ka to nai ügyész hez ter jesz ti fel.”

3.  §

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

„(4) Is me ret len el kö ve tõ ese tén a nyo mo zás lefolyta -
tására az el kö ve tés he lye sze rint ille té kes ka to nai ügyész
je lö li ki az el já ró pa rancs no kot. Az is mert té vált ter helt
ügyé nek ira ta it – a ka to nai ügyész egy ide jû ér te sí té se mel -
lett – to váb bi in téz ke dés vé gett a ter helt ál lo mány sze rint
ille té kes pa rancs no ká hoz kell át ten ni. Ha az el kö ve tõ ki lé -
te a nyo mo zás so rán nem volt meg ál la pít ha tó, a nyo mo zást 
az el já rás le foly ta tá sá ra ki je lölt pa rancs nok meg szün te ti és 
az er rõl  szóló ha tá ro za tát a ka to nai ügyész nek haladék -
talanul meg kül di [Be. 190.  § (1) be kez dés i) pont ja, 190.  §
(2) be kez dé se].”

4.  §

(1) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si
 hatáskörébe tar to zik:]

„b) a védõ ki ren de lé se, a ki ren de lés vissza vo ná sa, a ki -
ren de lés aló li fel men té se, a ki ren delt védõ dí já nak és költ -
ség té rí té sé nek meg ál la pí tá sa [Be. 48.  § (1)–(4), (6) és
(9) be kez dés];”
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(2) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si
 hatáskörébe tar to zik:]

„e) a fel je len tés át té te le [Be. 172.  § (3) be kez dés],
 kiegészítése [Be. 172/A.  § (1)–(2) be kez dés], il let ve el uta -
sí tá sa [Be. 174.  § (2) be kez dés, Be. 485.  §];”

(3) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si
 hatáskörébe tar to zik:]

„g) a nyo mo zás fel füg gesz té se [Be. 189.  § (1) be kez dés];”

(4) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek i) és j) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zések lép nek:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si
 hatáskörébe tar to zik:]

„i) a ter helt õri zet be vé te le, az õri zet meg szün te té se
[Be. 127.  § (1) be kez dés];

j) a le fog la lás el ren de lé se és meg szün te té se [Be. 151.  §
(2) be kez dés, Be. 155.  § (1) be kez dés], va la mint a biz to sí -
tá si in téz ke dés al kal ma zá sa és fel ol dá sa [Be. 160.  § (2) és
(7) be kez dés];”

(5) Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek m) és n) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A nyo mo zás so rán ki zá ró lag a pa rancs nok dön té si
 hatáskörébe tar to zik:]

„m) a nyo mo zás be fe je zé se és az ira tok is mer te té se után
a gya nú sí tott, il le tõ leg a védõ in dít vá nyá val kap cso la tos
ha tá ro zat meg ho za ta la [Be. 193.  § (3) be kez dés], to váb bá
az ira tok nak a ka to nai ügyész hez – vád eme lé si vagy
 parancsnoki fe gyel mi ha tás kör ben tör té nõ el bí rá lá si ja vas -
lat tal – való meg kül dé se [Be. 193.  § (5) be kez dés,
Be. 485/A.  § (2) be kez dés];

n) a pa nasz el bí rá lá sa, il let ve an nak el bí rá lás vé gett tör -
té nõ fel ter jesz té se [Be. 195.  § (4) be kez dés], va la mint az
el len ve tés el bí rá lá sa (Be. 196.  §);”

5.  §

Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek d), e) és f) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A pa rancs nok – a Be. 165.  §-ának (2) be kez dé sé re
 figyelemmel – a ka to nai ügyész hez in do kolt elõ ter jesz tést
tesz:]

„d) az el me ál la pot meg fi gye lé sé nek in dít vá nyo zá sá ra
[Be. 107.  § (1) be kez dés];

e) az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé nek, meghosz -
szabbításának in dít vá nyo zá sá ra [Be. 130.  § (1) be kez dés,
Be. 131.  § (2) be kez dés], va la mint meg szün te té sé re
[Be. 136.  § (4) be kez dés];

f) a lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé nek [Be. 137.  § 
(2) be kez dés], fenn tar tá sa szük sé ges sé gé nek [Be. 137.  §

(6) be kez dés], il let ve meg hosszab bí tá sá nak in dít vá nyo zá -
sá ra [Be. 137.  § (9) be kez dés], to váb bá a ter helt ké rel mé re
tör té nõ rész le ges fel ol dá sá ra [Be. 137.  § (7) be kez dés],
 valamint meg szün te té sé re [Be. 137.  § (8) be kez dés];”

6.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A ter helt õri zet be vé te lé nek el ren de lé se ese tén

fo ko zott fi gyel met kell for dí ta ni a Be. 128.  §-a (1)–(3) be -
kez dé sé ben rög zí tett kö te le zett sé gek tel je sí té sé re.”

7.  §

Az R. 16.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az újabb bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett
a (3) be kez dés b) pont ja alap ján tett in téz ke dé sek rõl, vagy
az zal kap cso la tos ja vas la tá ról, to váb bá a Be. 63/A.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti tá jé koz ta tá si kö te le zett sé ge tel je sí -
té sé rõl a pa rancs nok a ka to nai ügyészt ér te sí ti.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § Ha a szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag já val

szem ben a bí ró ság a Be. 138/A.  §-a alap ján tá vol tar tást
rend el el, a pa rancs nok meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se -
ket a vég re haj tás biz to sí tá sá ra.”

9.  §

Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik
mon dat tal egé szül ki:

„Vé dõ ként kü lön tör vény ben fog lalt fel té te lek (1998.
évi XI. tör vény IX. fe je zet) ese tén eu ró pai kö zös sé gi
 jogász is el jár hat [Be. 44.  § (1) be kez dés].”

10.  §

Az R. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„23.  § (1) A pa rancs nok az el já rás so rán ke let ke zett
 iratok két pél dá nyát a nyo mo zás be fe je zé sé tõl szá mí tott
há rom na pon be lül – de leg alább olyan ha tár idõn be lül,
hogy azok leg ké sõbb a nyo mo zás ha tár ide jé nek le jár tá ig
a ka to nai ügyész hez meg ér kez ze nek – a ka to nai ügyész -
nek meg kül di, az ira tok har ma dik pél dá nyát pe dig irat -
tározza.”
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11.  §

Az R. 23.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a pa rancs nok le he tõ sé get lát a bûn cse lek mény
fe gyel mi el já rás ban tör té nõ el bí rá lá sá ra, a nyo mo zá si ira -
to kat a ka to nai ügyész nek a Be. 485/A.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra vo nat ko zó ja vas lat -
tal ha la dék ta la nul meg kül di.”

12.  §

Az R. 25.  §-ának utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Egyéb eset ben, ha az érin tett a kü lön le ges sze mé lyes
ada tok ke ze lé sé hez írás ban nem já rult hoz zá, a tá jé koz ta -
tás nak sze mély azo no sí tás ra al kal mat lan mó don kell ele get 
ten ni.”

13.  §

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

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
10.  §-a, va la mint a 11.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja ha tá -
lyát vesz ti.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
2.  §-a (2) be kez dé se a) és b) pont já ban, az R. 3.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, az R. 4.  §-ának (1)–(3) be kez dé se i ben,
az R. 7.  §-ában, az R. 20.  §-át meg elõ zõ al cím ben, va la -
mint az R. 20.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, az R.
23.  §-ának (2) be kez dé sé ben, az R. 28.  §-ában a „gya nú sí -
tott” szö veg rész he lyé be a „ter helt” szö veg rész, az R.
2.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „gya nú sí tot tak”
szö veg rész he lyé be a „ter hel tek” szö veg rész, az R.
7.  §-ában a „Be. 38.  §-ában” szö veg rész he lyé be a „Be.
38.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben” szö veg rész, az R.
8.  §-ának elsõ mon da tá ban az „irá nyít ja a nyo mo zást és
 ellenõrzi” szö veg rész he lyé be az „irá nyít ja a nyo mo zást és 
maga is el len õr zi” szö veg rész, az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé -
nek j) pont já ban a „nyo mo zás nak” szö veg rész he lyé be az
„el já rás nak” szö veg rész, az R. 16.  §-a (3) be kez dé sé nek
a) pont já ban a „te nyér nyo mat vé tel” szö veg rész he lyé be
a „te nyér nyo mat vé tel”, va la mint a „DNS min ta vé tel” szö -
veg rész he lyé be a „DNS-min ta vé tel” szö veg rész, az R.
20.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gya nú sí tot tat” szö veg rész
he lyé be a „ter hel tet” szö veg rész, az R. 21.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben a „tett” szö veg rész he lyé be a „meg tett” szö -
veg rész, az R. 21.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „gya nú sí tott -
nak” szö veg rész he lyé be a „ter helt nek” szö veg rész, az R.
18.  §-ának (3) be kez dé sé ben és az R. 21.  §-ának (1) be kez -

dé sé ben az „ügyész hez” szö veg rész he lyé be az „ügyész -
nek” szö veg rész, az R. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „ille -
té kes pa rancs nok” szö veg rész he lyé be a „pa rancs nok”
szö veg rész, az R. 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„ala po san” szö veg rész he lyé be a „meg ala po zot tan” szö -
veg rész lép.

Dr. Szil vá sy György s. k., Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt igaz ság ügyi és ren dé sze ti

ve ze tõ mi nisz ter mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
2/2006. (VII. 19.) OKM

rendelete

egyes régészeti lelõhelyek védetté nyilvánításáról,
illetve régészeti védettség megszüntetésérõl

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 15.  § (1) be kez dé se alap ján, az érin tett
 miniszterekkel egyet ér tés ben, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
a Kör nye (Ko má rom-Esz ter gom me gye), bel te rü let 21, 23, 
24, 25/1, 25/2, 25/3, 26, 27, 28, 29/1, 29/2, 30/1, 30/2,
31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2,
261, 262/3, 262/4, 263, 264, 265, 266, 267, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 282/2, 283, 284, 285, 286/2, 287/2,
287/3, 288, 289, 290, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 293/1,
293/2, 294, 295, 296, 297/1, 297/2, 298/1, 298/2, 299/1,
299/2, 300, 301/2, 387, 388, 767 és 769/1 hely raj zi szá mok 
alatt nyil ván tar tott ki vett, va la mint a kül te rü let 0514,
0517, 0668/4, 0669/5, 0670 és 0671 hely raj zi szá mok alatt
nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó nagy ki ter je dé sû ró mai te le -
pü lés, késõ ró mai bel sõ erõd és késõ ró mai sír cso port
 maradványainak meg õr zé se, ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet az I. ka te -
gó ri á ba so ro lom.

2.  §

(1) Ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a
Vár völgy (Zala me gye), kül te rü let 0113/9 és 0113/16
hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott erdõ és ki vett, a
0113/12 és 0113/18 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott
ki vett, va la mint a 0113/19 és 0114/1 hely raj zi szá mok alatt 
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nyil ván tar tott erdõ mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Kisláz-
 hegy te le pü lés ré szen ta lál ha tó in gat la no kat. A vé den dõ
 értékek az e ren de let mel lék le té ben ta lál ha tó tér ké pen
 jelölt te rü le ten be lül he lyez ked nek el.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó késõ bronz ko ri ma gas la ti
 település ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ké sõb bi ku tat ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a ki e mel ten vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet az I. ka te -
gó ri á ba so ro lom.

3.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
a Be rettyó új fa lu (Haj dú-Bi har me gye), kül te rü let 0441,
0442 és 0444 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó
és ki vett, a 0443, 0448 és 0450 hely raj zi szá mok alatt nyil -
ván tar tott szán tó, va la mint a 0445, 0446 és 0447 hely raj zi
szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó és le ge lõ mû ve lé si ágú,
ter mé szet ben a Be rettyó új fa lu–Kis ken de res ker tek te le pü -
lés ré szen ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép sõ és késõ új kõ ko ri
 település, kora bronz ko ri te me tõ, il let ve kö zép sõ bronz -
kori tell te le pü lés, va la mint a tellt kö rül ve võ te le pü lés
 maradványainak meg õr zé se, ké sõb bi ku tat ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

4.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
a Be rettyó új fa lu (Haj dú-Bi har me gye), kül te rü let 0613/8,
0613/9, 0615/5 és 0615/6 hely raj zi szá mok alatt nyil ván -
tar tott szán tó és le ge lõ, va la mint a 0615/4, 0615/7, 0615/8
és 0615/9 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó mû -
ve lé si ágú, ter mé szet ben a Ber ta-domb és Nagy-Híd-köz
te le pü lés ré szen ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép sõ bronz ko ri tell te le -
pü lés, va la mint az ezt kö rül ve võ te le pü lé sek ma rad vá nya i -
nak meg õr zé se, ké sõb bi ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

5.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Bölcs ke (Tol na me gye), bel te rü let 2398/3, 2398/4, 2398/5, 

2398/6, 2429 és 2430/2 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar -
tott ki vett mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Vö rös gyír nevû
te rü le ten ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép sõ bronz ko ri tell te le -
pü lés ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha tó sá gá nak biz -
to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

6.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
a Dé va vá nya (Bé kés me gye), kül te rü let 01494/10 hely -
rajzi szám alatt nyil ván tar tott szán tó és le ge lõ, va la mint
a 01516/1 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve -
lé si ágú, ter mé szet ben a Sár tó-ha lom te rü le tén ta lál ha tó
 ingatlanokat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó réz ko ri ha lom sír, va la mint az
új kõ ko ri, szar ma ta és ké sõ kö zép ko ri te le pü lés ma rad vá -
nya i nak meg õr zé se, ké sõb bi ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

7.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
a Dé va vá nya (Bé kés me gye), kül te rü let 01494/1 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott szán tó, le ge lõ és ki vett, a
01494/2, 01494/3 és 01494/5 hely raj zi szá mok alatt nyil -
ván tar tott szán tó, va la mint a 01494/4 és 01494/6 hely raj zi
szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó és le ge lõ mû ve lé si ágú,
ter mé szet ben a Ko va-ha lom és Szar ka-ha lom (Sártó-
 sziget) te rü le tén ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó új kõ ko ri tell te le pü lés, va la -
mint réz ko ri te le pü lés és te me tõ ma rad vá nya i nak meg õr -
zé se, ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

8.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Nagy ka rá csony (Fej ér me gye), kül te rü let 0290/2 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott le ge lõ és rét, a 0292 és 0299 hely -
raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott le ge lõ, a 0290/3, 0290/4,
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0290/5, 0290/6, 0318/2, 0318/3, 0318/4, 0318/5, 0318/6,
0318/7, 0318/8, 0318/9, 0318/10, 0318/11, 0318/12,
0318/13, 0318/14, 0318/15, 0318/42, 0318/43, 0318/44,
0318/45, 0318/46 és 0318/47 hely raj zi szá mok alatt nyil -
ván tar tott szán tó, a 0291, 0293, 0294, 0295, 0296, 0298,
0302, 0303 és 0318/23 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar -
tott ki vett, a 0297 hely raj zi szá mon nyil ván tar tott le ge lõ,
erdõ és ki vett, a 0318/1 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott
szán tó és le ge lõ, to váb bá az Elõ szál lás (Fej ér me gye), kül -
te rü let 0224/9, 0224/10 és 0224/11 hely raj zi szá mok alatt
nyil ván tar tott szán tó, va la mint a 0224/12 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott szán tó és erdõ mû ve lé si ágú, ter mé szet -
ben a Mé nes ma jor, Hat va nas-dû lõ, Pás kom és Fel sõ-Pás -
ko mi dûlõ ha tár ré sze ken ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép ko ri te le pü lés és kis
mé re tû vár ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

9.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Nagy kõ rös (Pest me gye), kül te rü let 0843/7 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott ki vett, és a 0843/11 hely raj zi szám alatt
nyil ván tar tott szán tó mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Föld -
vár-dû lõ ha tár ré szen ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó kö zép sõ bronz ko ri erõ dí tett
te le pü lés ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

10.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Ne mes csó (Vas me gye), kül te rü let 022/1, 022/6, 022/7,
022/8, 022/9, 029/8 és 029/9 hely raj zi szá mok alatt nyil -
ván tar tott szán tó, va la mint a 028 és 029/2 hely raj zi szá -
mok alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú, ter mé szet ben
a For du ló-dû lõ, Rán tás és Sûrû nevû ha tár ré szek te rü le tén
ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó ró mai kori út ál lo más ma rad -
vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Ré gé sze ti vé dõ öve zet nek a Ne mes csó (Vas me gye),
kül te rü let 022/2, 024, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 025/9,
025/10, 029/12, 029/15, 035, 037/2, 037/4, 037/10,

037/11, 037/12, 042, 044/4, 049/2, 055, 056/5 és 056/11
hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott in gat la no kat je lö -
löm ki.

(4) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a vé dett ré gé sze ti le lõ -
he lyet a II. ka te gó ri á ba so ro lom.

11.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
az Öcsöd (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye), kül te rü let
0360/3, 0360/7, 0428/5, 0428/30, 0428/32 és 0428/33
hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó, a 0360/6 és
0360/8 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó és rét,
va la mint a 0428/31 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott
 kivett mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Csúcs-dû lõ (Kovás-
 halom) ha tár rész te rü le tén ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó új kõ ko ri tell te le pü lés és
 Árpád-kori te me tõ ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

12.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Sós kút (Pest me gye), kül te rü let 0113/1 hely raj zi szám alatt 
nyil ván tar tott szán tó, a 0113/2 hely raj zi szám alatt nyil -
ván tar tott gyü möl csös, a 0113/4 hely raj zi szám alatt nyil -
ván tar tott szán tó, le ge lõ és erdõ, a 0161 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott ki vett, va la mint a 0162 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott szán tó és le ge lõ mû ve lé si ágú, ter mé -
szet ben a Kál vá ria-hegy és Ba rát-ház te le pü lés ré sze ken
 található in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó – há rom rész bõl álló – kö zép -
sõ bronz ko ri erõ dí tett te le pü lés ma rad vá nya i nak megõr -
zése, ku tat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

13.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom a 
Szeg ha lom (Bé kés me gye), kül te rü let 01077/5, 01077/6 és 
01077/7 hely raj zi szá mok alatt nyil ván tar tott szán tó, va la -
mint a 01079/1 hely raj zi szám alatt nyil ván tar tott le ge lõ
mû ve lé si ágú, ter mé szet ben a Ko vács-ha lom dû lõ ben
 található in gat la no kat.
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(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó új kõ ko ri tell te le pü lés és hon -
fog la lás kori te me tõ ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha -
tó sá gá nak biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

(4) Az (1) be kez dés ben sze rep lõ 01077/5, 01077/6 és
01077/7 hely raj zi szá mú in gat la nok ese té ben a Ma gyar
Ál la mot elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

14.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ hellyé nyil vá ní tom
a Túr ke ve (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye), kül te rü let
0369/4, 0369/5, 0369/8, 0369/9 és 0369/10 hely raj zi szá -
mok alatt nyil ván tar tott szán tó, a 0369/6 hely raj zi szám
alatt nyil ván tar tott le ge lõ, va la mint a 0369/7 hely raj zi
szám alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú, ter mé szet ben 
a Te re-ha lom ha tár rész te rü le tén ta lál ha tó in gat la no kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt te rü le ten a ré gé sze ti
vé de lem cél ja az itt ta lál ha tó réz ko ri ha lom sí rok, ko rai és
kö zép sõ bronz ko ri tell te le pü lés, va la mint a tellt kö rül ve võ 
te le pü lés ma rad vá nya i nak meg õr zé se, ku tat ha tó sá gá nak
biz to sí tá sa.

(3) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak szem -
pont já ból a fo ko zot tan vé dett ré gé sze ti le lõ he lyet a II. ka -
te gó ri á ba so ro lom.

15.  §

A Mû ve lõ dé si és Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um
1620/33-1951. szá mú ha tá ro za tá val ré gé sze ti je len tõ sé gû
vé dett te rü let té nyil vá ní tott Be re mend (Ba ra nya me gye),
kül te rü let 0119, 0127, 0128/2, 0128/3 és 0128/4 hely raj zi
szá mok alatt nyil ván tar tott ki vett mû ve lé si ágú in gat la nok
ré gé sze ti vé dett sé gét meg szün te tem. A te rü le ten fo ko zott
vagy ki emelt ré gé sze ti vé dett ség re igényt tar tó le le tek,
 illetve je len sé gek nem ke rül tek elõ, így a ré gé sze ti vé dett -
ség to váb bi fenn tar tá sa nem in do kolt.

16.  §

Az e ren de let ben vé det té nyil vá ní tott te rü le te ken a Kul -
tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal en ge dé lye szük sé ges a
Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sa i ra vo nat ko zó
sza bá lyok ról  szóló 10/2006. (V. 9.) NKÖM ren de let 8. §-a
(1) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban fel so rolt tevékeny -
ségekhez.

17.  §

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

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 2/2006. (VII. 19.) OKM rendelethez
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
31/2006. (VII. 19.) OGY

határozata

dr. Böhm András országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Böhm And rás
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Pes ti Köz pon ti
Ke rü le ti Bí ró ság 13.B.24.350/2006/2. 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. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
32/2006. (VII. 19.) OGY

határozata

Kuzma László országgyûlési képviselõ
mentelmi ügyében**

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se Kuz ma Lász ló
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Ka pos vá ri Vá -
rosi Bí ró ság 14.B.266/2006/3–4. 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. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos 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 li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
33/2006. (VII. 19.) 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
 módosul:

Az Or szág gyû lés

az Al kot mány ügyi, igaz ság ügyi és ügy ren di bi zott ság ba

dr. Hor váth Ba lázs ko ráb ban meg üre se dett he lyé re
dr. Kont rát Ká rolyt,

a Hon vé del mi és ren dé sze ti bi zott ság ba

Tóth Károly he lyett
Ju hász Gá bort,

a Kul tu rá lis és saj tó bi zott ság ba

dr. Kont rát Ká roly he lyett
dr. Cser-Pal ko vics And rást

a bi zott ság tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
34/2006. (VII. 19.) OGY

határozata

a Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma
Elnöksége és a Hungária Televízió Közalapítvány

Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselõinek
és tagjainak választásáról szóló

2/2004. (III. 2.) OGY határozat kiegészítésérõl**

A Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma Elnök -
sége és a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
El nök sé ge tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról
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szó ló 2/2004. (III. 2.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze rint
egé szül ki:

Az Or szág gyû lés

Ma ro si Györ gyöt és
Tirts Ta mást

a Ma gyar Rá dió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök sé ge
meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá,

Nagy Len két és
Sim kó Já nost

a Hun gá ria Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma El nök -
sé ge meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
35/2006. (VII. 19.) OGY

határozata

a Magyar Televízió Közalapítvány
Kuratóriuma Elnöksége tisztségviselõinek

és tagjainak választásáról szóló
21/2003. (III. 13.) OGY határozat kiegészítésérõl*

A Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma
 Elnöksége tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak vá lasz tá sá ról
szó ló 21/2003. (III. 13.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk sze -
rint egé szül ki:

Az Or szág gyû lés

Ba logh Lász lót és
dr. Fe hér Zsu zsát

a Ma gyar Te le ví zió Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma Elnök -
sége meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos 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 li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
36/2006. (VII. 19.) OGY

határozata

a Magyar Távirati Iroda Rt. Tulajdonosi Tanácsadó
Testülete tisztségviselõinek és tagjainak,
valamint felügyelõ bizottsága elnökének
és egy tagjának megválasztásáról szóló

61/2005. (VI. 28.) OGY határozat kiegészítésérõl*

A Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. Tu laj do no si Ta nács adó
Tes tü le te tiszt ség vi se lõ i nek és tag ja i nak, va la mint fel -
ügye lõ bi zott sá ga el nö ké nek és egy tag já nak megválasz -
tásáról szó ló 61/2005. (VI. 28.) OGY ha tá ro zat a követ -
kezõk sze rint egé szül ki:

Az Or szág gyû lés

dr. Ho va nyecz Lász lót és
Szi ko ra Jó zse fet

a Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. Tu laj do no si Ta nács adó Tes tü -
le te meg bí za tá sá nak hát ra le võ ide jé re an nak tag já vá

meg vá laszt ja.

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

Dr. Kis Zol tán s. k., Szûcs La jos 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 li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

k ö z l e m é n y e

a 37/2003. (VIII. 14.) BM rendelettel alapított
Magyar Közigazgatási Minõség Díj

2006. évi adományozásáról

A Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség Díj Bi zott ság elõ ter -
jesz té sé re a mi nisz ter a Ma gyar Köz igaz ga tá si Mi nõ ség
Dí jat 2006-ban – ki ma gas ló mi nõ ség ügyi ered mé nye ik
alap ján – az aláb bi köz igaz ga tá si szer vek nek adomá -
nyozta:

– Vas Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal
– Bu da pest Fõ vá ros VII. ke rü let Er zsé bet vá ros Ön -

kormányzatának Pol gár mes te ri Hi va ta la.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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Tájékoztató

a hatósági közvetítõi vizsga követelményrendszerérõl

Az Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság (a továb -
biakban: OKV) El nök sé ge a ha tó sá gi köz ve tí tõk rõl  szóló
179/2005. (IX. 9.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 1 §
(1) be kez dés d) pont ja ér tel mé ben meg ál la pí tott ha tó sá gi
köz ve tí tõi vizs ga kö ve tel mény rend sze rét, az R. 1. szá mú
mel lék le té nek 3. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
az aláb bi ak sze rint ha tá roz za meg:

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A HATÓSÁGI
KÖZVETÍTÕI VIZSGA TELJESÍTÉSÉHEZ

A ha tó sá gi köz ve tí tõi vizs gát szó ban kell le ten ni, a vizs -
gáz ta tás ra jo go sult 3 tagú bi zott ság elõtt, amely nek el nö -
két és tag ja it a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal ve -
ze tõ je kéri fel.

A ha tó sá gi köz ve tí tõi vizs gák le bo nyo lí tá sát – fi gye -
lem mel a vizs gáz ta tók kö ré re – cél sze rû a köz igaz ga tá si
szak vizs gák idõ pont já hoz iga zí ta ni az zal, hogy a ha tó sá gi
köz ve tí tõi vizs ga meg kez dé sé re csak ak kor ke rül het sor,
ha a szak vizs ga bi zott ság tag jai az írás be li dol go za to kat,
va la mint a szó be li fe le le te ket ki ér té kel ték, s ered mény hir -
de tés re is sor ke rült, azaz a szak vizs ga bi zott ság be fe jez te
mun ká ját.

A szó be li vizs ga ke re té ben a je lölt bi zo nyít ja szak mai,
köz igaz ga tá si tá jé ko zott sá gát, fel ké szült sé gét.

A vizs gán a je lölt egy szó be li té telt húz, il let ve a vizs ga -
bi zott ság ál tal fel tett kér dé sek alap ján ad szá mot fel ké -
szült sé gé rõl. A szó be li té tel – iga zod va a ha tó sá gi köz ve tí -
tõi vizs ga té ma kö re i hez – há rom rész bõl áll. A szó be li fe -
le let re való fel ké szü lés re leg alább 20 per cet kell biz to sí ta -
ni a vizs gá zó szá má ra.

A vizs gá zó a ki hú zott té tel re vo nat ko zó an szá mot ad ar -
ról, hogy az egyes té ma kö rök höz kap cso ló dó is me re te ket
el sa já tí tot ta, azok ról jó be széd kész ség gel ren del ke zik. A
vizs gá zó olyan idõ tar tam ban fe le l, amely alap ján fel ké -
szült sé ge meg ítél he tõ. A vizs ga bi zott ság a té tel hez nem
tar to zó, de a vizs ga té ma kö re in be lü li to váb bi kér dé sek
fel te vé sé vel is tá jé ko zód hat a je lölt fel ké szült sé gé rõl.

A vizs ga bi zott ság a szó be li vizs gát a té tel ki fej té se és a
fel tett kér dé sek re adott vá la szok alap ján egy ér dem jeggyel 
[je les (5), jó (4), kö ze pes (3), elég sé ges (2), elég te len (1)]
mi nõ sí ti.

A vizs ga bi zott ság elég te len (1) ér dem jeggyel mi nõ sít és 
ja ví tó vizs gá ra uta sít, ha a té tel bár mely ré szé nek ki fej té se
és ugyan ezen té tel rész hez kap cso ló dó an fel tett kér dé sek re
adott vá la szok so rán meg gyõ zõ dött ar ról, hogy a vizs gá zó
a kö ve tel mény rend szer ben elõ írt is me re tek el sa já tí tá sát
nem vé gez te el.

A HATÓSÁGI KÖZVETÍTÕI VIZSGA
TÉMAKÖREINEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Az R. 5. füg ge lé ke sze rint a ha tó sá gi köz ve tí tõi vizs ga
az aláb bi té ma kö rök re ter jed ki:

I. Ál ta lá nos köz igaz ga tá si is me re tek (a Ma gyar Köz tár -
sa ság al kot má nyos be ren dez ke dé sé nek és mû kö dé sé nek
át fo gó, rész le tes is me re te, az ál lam szer ve zet – ide ért ve az
ön kor mány za ti rend szert is – ta go zó dá sa, az egyes ál la mi
szer vek funk ci ó ja és mû kö dé sük jel lem zõi, az ál lam igaz -
ga tás szer ve zet rend sze re és mû kö dé se, az ál lam igaz ga tás
fel ada tai);

II. Köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá si jogi is me re tek;
III. Köz ve tí tõi (me di á ci ós) alap is me re tek.

I. ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK CÍMÛ
TÉMAKÖR KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A té ma kör ren del te té se, hogy ala po zó tárgy ként át fo gó,
de ugyan ak kor cél ra ori en tált al kot mány jo gi, il le tõ leg
köz igaz ga tá si is me re tek kel lás sa el a ha tó sá gi köz ve tí tõi
vizs gá ra je lent ke zõ ket.

Ren del te té sé nek meg fele lõen a tan tárgy el mé le ti, a
vizs gá zók ál tal el sa já tí tott fo gal mak nak, cso por to sí tá sok -
nak meg van a gya kor la ti je len tõ sé ge, ame lye ket az el kö -
vet ke zõ té ma kö rök is me re te i nek el sa já tí tá sa so rán hasz no -
sí ta nak.

A té ma kör a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ban fog -
lal tak alap ján be mu tat ja az ál lam mû kö dé sé nek alap el ve it,
az alap ve tõ em ber i jo go kat és kö te le zett sé ge ket, to váb bá
az ál la mi szer vek rend sze rét, fel ada ta it, azok egy más hoz
való vi szo nyát.

1. A Ma gyar Köz tár sa ság al kot má nyos be ren dez ke dé se

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni az Al kot mány fo -
gal mát, is mer je azok tí pu sa it, sza bá lyo zá si tárgy kö re it és a 
ma gyar al kot mány fej lõ dés leg fon to sabb ál lo má sa it.

A vizs gá zó is mer je meg a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot -
má nyá ban meg ha tá ro zott alap ve tõ jo go kat és kö te le zett sé -
ge ket, tud ja azo kat cso por to sí ta ni, le gyen ké pes azok tar -
tal mát a tan agyag ban ki fej tet tek sze rint ér tel mez ni, és is -
mer je meg az alap jo gok ér vény re jut ta tá sá ra, kor lá ta i ra és
vé del mé re vo nat ko zó, az Al kot mány ban meg ha tá ro zott
fõbb ren del ke zé se ket, il le tõ leg az azok hoz kap cso ló dó al -
kot mány bí ró sá gi gya kor lat leg fon to sabb ele me it. A vizs -
gá zó is mer je az ál lam szer ve zet fel épí té sé nek al kot má nyos
el ve it.

2. Az ál la mi szer vek rend szer e, jel le gük és egy más hoz
való vi szo nyuk

A vizs gá zó e tan anyag rész el sa já tí tá sá val is mer je meg
az ál la mi szer vek tí pu sa it, azok fõ fel ada ta it és kap cso lat -
rend sze rét; le gyen ké pes fel is mer ni az ál la mi szer vek irá -
nyí tá si vi szo nya it. A vizs gá zó e tárgy kör ke re té ben is mer -
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je meg a he lyi ön kor mány za tok ra vo nat ko zó, az Al kot -
mány ban meg ha tá ro zott sza bá lyo kat.

3. A köz igaz ga tás szer ve zet rend sze re, mû kö dé se és a
köz igaz ga tá si fel ada tok

A vizs gá zó is mer je meg az ál lam igaz ga tás köz pon ti
szer ve it (kor mány, mi nisz té ri u mok, nem mi nisz té ri u mi
for má ban mû kö dõ köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, a te -
rü le ti – de kon cent rált és de cent ra li zált szer vek – és he lyi
szer vek rend sze rét, és le gyen ké pes e szerv tí pu sok fõbb
jel leg ze tes sé ge it be mu tat ni. A vizs gá ra ké szü lõk sa já tít sák 
el a köz igaz ga tá si szer vek mû kö dé sé re vo nat ko zó alap ve -
tõ is mér ve ket, és is mer jék a köz igaz ga tá si szer vek ál tal el -
lá tan dó leg fon to sabb fel adat cso por to kat, le gye nek ké pe -
sek el ha tá rol ni az ál lam ha tal mi, igaz ság szol gál ta tá si, ön -
kor mány za ti és ál lam igaz ga tá si fel ada to kat. A vizs gá zók
is mer jék a köz igaz ga tá si te vé keny ség faj tá kat, le gye nek
tisz tá ban a ha tó sá gi el len õr zés, en ge dé lye zés, kö te le zés és
szank ció al kal ma zás lé nye gé vel, ezek egy más hoz való vi -
szo nyá val.

Tan anyag:
Dr. Kö kény esi Jó zsef (szer k.): Ál ta lá nos köz igaz ga tá si

is me re tek címû szak vizs ga jegy zet A köz pon ti ál la mi szer -
vek rend szer e címû ré sze (Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet,
2002.)

A jegy zet el ér he tõ és le tölt he tõ az In té zet in ter ne tes
hon lap já nak www.mki.gov.hu/ha to sa gi koz ve ti to/tan -
anya gok címû link jé rõl.

Aján lott iro da lom:
Azok nak, akik a té ma kör höz tar to zó an a vizs ga kö ve tel -

mé nye ken túl me nõ is me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet -
ke zõ pub li ká ci ó kat ajánl juk a fi gyel mé be:

Dr. Só lyom Lász ló: Az al kot mány bí rás ko dás kez de tei
Ma gyar or szá gon. Osi ris Ki adó, Bu da pest, 2001.

Dr. Fi cze re La jos (szer k.): Ma gyar köz igaz ga tá si jog
Ál ta lá nos rész. Osi ris Ki adó, Bu da pest, 1999.

Dr. Ku ko rel li Ist ván (szer k.): Al kot mány tan. Osi ris
 Kiadó, Bu da pest, 1998.

Dr. Ki lé nyi Géza: Az al kot mány egyes (alap el vi, alap -
jogi) ren del ke zé se i nek jogi jel le ge. Tár sa dal mi Szem le
1995. évi 11. szám.

Szó be li kér dé sek:
1. Is mer tes se az Al kot mány fo gal mát, sza bá lyo zá si

tárgy kö re it; és mu tas sa be a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam -
szer ve ze te fel épí té sé nek al kot má nyos alap ja it!

2. Ha tá roz za meg az alap ve tõ jo gok fo gal mát és cso -
por to sít sa eze ket a jo go kat! Is mer tes se az alap ve tõ jo gok
kor lá to zá sá ra és vé del mé re vo nat ko zó fon to sabb ren del -
ke zé se ket a ha tá lyos Al kot mány alap ján!

3. Mu tas sa be a sza bad ság jo go kat és rész le tez ze há -
rom, a vizs ga bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott sza bad ság jog
tar tal mát!

4. Mu tas sa be a po li ti kai alap jo go kat és is mer tes se há -
rom – a vizs ga bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott – po li ti kai

alap jog tar tal mát. Is mer tes se az alap ve tõ kö te les sé ge ket a
ha tá lyos Al kot mány alap ján!

5. Jel le mez ze a gaz da sá gi, szo ci á lis és kul tu rá lis jo go -
kat, és fejt se ki a vizs ga bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott alap -
jog tar tal mát!

6. Is mer tes se az Or szág gyû lés jel le gét, fõbb fel adat- és
ha tás kö re it, a szer ve ze té re és mû kö dé sé re vo nat ko zó alap -
ve tõ sza bá lyo kat!

7. Ha tá roz za meg a tan anyag alap ján a kor mány zás fo -
gal mát, is mer tes se a kor mány fon to sabb fel adat- és ha tás -
kö re it, szer ve ze tét, meg bí za tá sát és mû kö dé sé nek fõbb
sza bá lya it!

8. Ha tá roz za meg a köz tár sa sá gi el nök he lyét az ál lam -
szer ve zet ben, is mer tes se fõbb fel adat- és ha tás kö re it!

9. Mu tas sa be a bí ró ság és ügyész ség jog ál lá sát, e szer -
ve ze tek fõbb fel adat- és ha tás kö re it, szer ve ze ti rend sze rét!

10. Mu tas sa be az or szág gyû lé si biz to sok jog ál lá sát,
fon to sabb fel adat- és ha tás kö re it!

11. Is mer tes se az Al kot mány bí ró ság jog ál lá sát, fõbb
fel adat- és ha tás kö re it, mu tas sa be az AB mû kö dé sét!

12. Ha tá roz za meg a tan anyag alap ján a köz igaz ga tás
fo gal mát, he lyét a ha tal mi ágak rend sze ré ben. Is mer tes se a 
köz igaz ga tás fõbb fel adat cso port ja it!

13. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si szerv fo gal mát, is -
mer tes se jog ál lá sát, és mu tas sa be az ál lam igaz ga tás szer -
ve zet rend sze rét!

14. Mu tas sa be a he lyi ön kor mány zás al kot má nyos ga -
ran ci á it, va la mint az ön kor mány zat és az ál la mi szer vek
kap cso la tát!

15. Is mer tes se az ön kor mány zat fel adat- és ha tás kö ri
cso port ja it, az ön kor mány zat szer ve ze té nek és gaz dál ko -
dá sá nak alap ve tõ sza bá lya it!

II. KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI JOGI
ISMERETEK CÍMÛ TÉMAKÖR
KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A tan anyag meg is mer te ti a ha tó sá gi vizs gá ra je lent ke -
zõt a jog al kal ma zá si te vé keny ség ele me i vel, össze füg gé -
se i vel. A vizs gá zó rend sze re zett át te kin tést kap a köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi el já rás alap el ve i rõl, alap ve tõ rendelkezé -
seirõl és alap fo gal ma i ról, to váb bá az el já rás me ne té rõl és
leg fon to sabb sza bá lya i ról. A vizs gá zó meg is me ri to váb bá
a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban ren del ke zés re álló jog -
or vos la tok tí pu sa it és a köz igaz ga tá si vég re haj tás feltéte -
leit és mód ja it.

1. Ál ta lá nos jog al kal ma zá si is me re tek

A vizs gá zó e tan anyag rész el sa já tí tá sá val ér tel mez ni
tud ja a jog al kal ma zás fo gal mát. Át fo gó an is mer je meg a
jog al kal ma zás fo lya ma tát, to váb bá a jog al kal ma zást vég -
zõ szer ve ket, sa já tos sá ga i kat; rész le te sen is mer je meg a
jog ér tel me zés faj tá it. A vizs gá zó át fo gó an is mer je a ha tó -
sá gi jog al kal ma zó te vé keny ség tar tal mát, jel lem zõ it, tud ja
be mu tat ni az ön kor mány za ti ha tó sá gi jog al kal ma zás sa já -
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tos sá ga it, és is mer je a köz igaz ga tá si el já rás jog fõbb for rá -
sa it.

2. A köz igaz ga tá si el já rás és el já rás jog

A vizs gá zó le gyen ké pes ér tel mez ni a köz igaz ga tá si el -
já rást (a köz igaz ga tá si ak tu sok ki adá sá ra irá nyu ló te vé -
keny ség), az ál ta lá nos és kü lö nös el já rá si sza bá lyok egy -
más hoz való vi szo nyát. A je lölt is mer je meg a jogi alap el -
vek je len tõ sé gét és a köz igaz ga tá si el já rás alap el ve it, to -
váb bá ren del kez zen be ha tó is me re tek kel a ha tás kör és ille -
té kesség tar tal má ról, az azok kal kap cso la tos sza bá lyok ról. 
Tud ja ér tel mez ni a jog erõ fo gal mát és ér vé nye sü lé sét a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban.

3. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ta go zó dá sa, sza ka -
szai

A vizs gá zó is mer je meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás 
fo lya ma tát, il let ve az alap is me re te ken túl me nõ en is mer je
meg a jog or vos la ti el já rás for má it, fó ru ma it, sze rez zen át -
fo gó is me re te ket a kü lön bö zõ jog or vos la tok egy más hoz
való vi szo nyá ról, a jog or vos la ti el já rás me ne té rõl. Bõ vít se
tu dá sát az egyes ügy tí pu sok ra jel lem zõ vég re haj tá si for -
mák kal a kü lö nös el já rá si sza bá lyok alap ján.

Tan anyag:

Dr. Kö kény esi Jó zsef (szer k.): A köz igaz ga tá si el já rá -
sok (Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet, 2006.)

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 ha tá lyos
vál to za ta

Dr. Kö kény esi Jó zsef (szer k.): Ál ta lá nos köz igaz ga tá si
is me re tek címû szak vizs ga jegy zet – Jog al ko tá si és jog al -
kal ma zá si is me re tek ré szé nek IV. fe je ze te (Ma gyar Köz -
igaz ga tá si In té zet, 2002.)

A jegy ze tek és a jog sza bály el ér he tõ és le tölt he tõ az In -
té zet in ter ne tes hon lap já nak www.mki.gov.hu/ha to sa gi -
koz ve ti to/tan anya gok c. link jé rõl.

Aján lott iro da lom:

Azok nak, akik a té ma kör bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken
túl me nõ is me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li -
ká ci ó kat ajánl juk a fi gyel mé be:

Dr. Ki lé nyi Géza (szer k.): Köz igaz ga tá si el já rá si tör -
vény kom men tár ja – KJK-KERSZÖV Jogi és Üz le ti Ki adó 
Kft., Bu da pest, 2005.

Dr. Sza bó La jos (szer k.): A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lyai UNIÓ Lap- és
Könyv ki adó Ke res ke del mi Kft., Bu da pest 2005.

Dr. Tilk Pé ter: 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 tör vény I–II. – Köz -
igaz ga tás-Mód szer ta ni Ok ta tá si és Szol gál ta tó Bt., Pécs
2005.

Dr. Ki lé nyi Géza: A Ket.-rõl a jog al ko tás és jogalkal -
mazás tük ré ben (Ma gyar Köz igaz ga tás, 2006. 1. sz.
1–16. old.)

Dr. Csi ba Ti bor: A szak ér tõ sze re pe a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás ban és a köz igaz ga tá si bí rás ko dás ban
(Magya r Köz igaz ga tás, 2005. 2. sz. 99–110. old.)

Dr. Tilk Pé ter: Né hány gon do lat a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény sza bá lyo zá si 
kon cep ci ó já hoz (Ma gyar Köz igaz ga tás, 2003. 7. sz.
395–404. old.)

Dr. Ve re bé lyi Imre: A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál -
ta lá nos sza bá lya i nak re form ja (Ma gyar Köz igaz ga tás,
2003. 12. sz. 710–722. old.)

Dr. Ki lé nyi Géza: A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény sza bá lyo zá si kon cep ci ó ja
(Ma gyar Köz igaz ga tás, 2002. 1. sz. 1–24. old.)

Szó be li kér dé sek:
1. Ha tá roz za meg a ha tó sá gi jog al kal ma zás fo gal mát,

ese te it, mu tas sa be a ha tó sá gi cse lek mé nyek fon to sabb
 típusait!

2. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás fo -
gal mát, és a köz igaz ga tá si el já rá si jog cél ját és ren del te té -
sét! Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy fo gal mát!

3. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás alap el ve i nek cél -
ját, az alap el vek fõbb cso port ja it, rö vi den mu tas sa be a ha -
tó ság gal szem ben tá masz tott kö ve tel mé nye ket meg ha tá ro -
zó alap el ve ket!

4. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás alap el ve i nek cél -
ját, az alap el vek fõbb cso port ja it, rö vi den mu tas sa be az
ügy fé li jo go kat és ügy fé li kö te le zett sé ge ket meg ha tá ro zó
alap el ve ket!

5. Ha tá roz za meg az ügy fél fo gal mát és az el já ró ha tó -
sá gok kö rét a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban, va la mint
mu tas sa be a jog ha tó ság, ha tás kör és ille té kesség sza bá -
lya it a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban!

6. Ha tá roz za meg a köz igaz ga tá si el já rás sza ka sza it, és
az el já rás meg in dí tá sá nak sza bá lya it!

7. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sa so rán
a ké re lem vizs gá la tá ra, a tény ál lás tisz tá zá sá ra és a bi zo -
nyí tá si el já rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat!

8. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sa so rán
a ha tár idõk re, az iga zo lá si ké re lem re, a kép vi se let re és a
ki zá rás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat!

9. Mu tas sa be a ha tó sá gi köz ve tí tõ és a szak ha tó ság
köz re mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás ban!

10. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás le foly ta tá sa so -
rán az idé zés re és ér te sí tés re, a jegy zõ könyv-ké szí tés re, és
az el já rás meg szün te té sé re és fel füg gesz té sé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat!

11. So rol ja fel a köz igaz ga tá si el já rás ban a ha tó ság ál -
tal ho zott dön té sek tí pu sa it, is mer tes se azok leg fõbb jel -
lem zõ it!

12. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás so rán az ügy fél
ké rel me alap ján in du ló jog or vos la tok tí pu sa it és leg fon to -
sabb jel lem zõ it!

13. Is mer tes se a köz igaz ga tá si el já rás so rán hi va tal ból
le foly tat ha tó dön tés-fe lül vizs gá la ti el já rá sok tí pu sa it és
leg fon to sabb jel lem zõ it!
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14. Is mer tes se a köz igaz ga tá si vég re haj tás fel té te le it és 
a vég re haj tás mód ja it!

15. Mu tas sa be az el já rá si költ sé gek re és az elekt ro ni -
kus ügy in té zés re vo nat ko zó sza bá lyo kat a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás ban!

III. KÖZVETÍTÕI (MEDIÁCIÓS) ALAPISMERETEK
CÍMÛ TÉMAKÖR KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A té ma kör cél ja, hogy a vizs gá zó a köz ve tí tõi (mediá -
ciós) alap is me re tek se gít sé gé vel ha té ko nyab ban és tu da to -
sab ban lás sa el ha tó sá gi köz ve tí tõi fel ada ta it. A vizs gá zó
is mer je a me di á ció fo gal mát, ké pes le gyen az egyes fo gal -
mi ele mek ér tel me zé sé re. A vizs gá zó ren del kez zen a té -
ma kör ben alap ve tõ nem zet kö zi ki te kin tés sel. Is mer je azo -
kat a te rü le te ket, ahol köz ve tí tõ be vo ná sá ra le he tõ ség nyí -
lik, ezek kö zül egy te rü let rész le tes jogi sza bá lyo zá sát ké -
pes le gyen be mu tat ni. A vizs gá zó – a ko ráb bi té ma kö rök -
ben meg szer zett is me re tek re épít ve – ké pes le gyen a ha tó -
sá gi köz ve tí tõi fel ada tok ér tel me zé sé re a ha tó sá gi el já rá -
sok so rán.

1. A me di á ció tör té ne te, fo gal ma

A vizs gá zó is mer je meg a me di á ció ki ala ku lá sá nak tör -
té nel mi gyö ke re it, nem zet kö zi ha gyo má nya it. A vizs gá zó
is mer je meg a me di á ció fo gal mát, fo gal mi össze te võ it.

2. A me di á ció al kal ma zá si te rü le tei

A vizs gá zó is mer je a ha zai jog gya kor lat alap ján a me -
diáció al kal ma zá si te rü le te it, ezek kö zül az ál ta la vá lasz -
tott te rü let ha tá lyos jogi sza bá lyo zá sán ke resz tül ér tel mez -
ze a me di á ció cél ját, esz kö ze it. A ha zai jogi sza bá lyo zá son 
fe lül a vizs gá zó alap ve tõ is me re tek kel ren del kez zen a me -
di á ció nem zet kö zi al kal ma zá sá nak gya kor la tá ról.

3. A me di á ció és a ha tó sá gi el já rás

A vizs gá zó ké pes le gyen 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 ha tó sá gi köz ve tí tõk re vo nat ko zó fel -
ada tok me di á ci ós is me re tek tük ré ben tör té nõ rend szer ta ni
és mód szer ta ni ér tel me zé sé re.

Tan anyag:
A me di á ci ós alap is me re tek össze fog la lá sá ra tan anyag

nem ké szül, a vizs gá zók a meg adott kö te le zõ szak iro da -
lom alap ján ké szül het nek fel a vizs gá ra. (Fi gye lem mel
arra, hogy a szak iro dal mak szer zõi jogi vé de lem alatt áll -
nak, ezért köz zé té te lü ket az In té zet hon lap ján mel lõz zük,
azok be szer zé se a vizs gá zó ra há rul.)

Kö te le zõ szak iro da lom:
Sá ri né dr. Sim kó Ág nes (szer k.): A me di á ció, A köz ve -

tí tõi te vé keny ség (HVG ORAC Lap- és Könyv ki adó Kft.,
2006.)

Dr. Bán di Gyu la: A köz ve tí tés (me di á ció) jogi sza bá -
lyo zá sá nak to vább fej lesz té se (Jog tu do má nyi Köz löny,
2000. ja nu ár, 11–19. old.)

So mo gyi Ár pád: Mi fán te rem a me di á ció? (Jog tu do má -
nyi Köz löny, 2000. ja nu ár, 20–26. old.)

Lo vász Gab ri el la: Me di á ció, avagy a konf lik tus ke ze lés
al ter na tív mód jai (Napi Jo gász, 2001. áp ri lis, 22–24. old.)
(Jog eset le írást is tar tal maz!)

Lo vász Gab ri el la: A me di á ció Ma gyar or szá gon 1. és
2. rész (Napi Jo gász, 2001. jú li us, 32–33. old., 2. rész Napi
Jo gász, 2002. szep tem ber 28–31. old.)

Az In ter net rõl le tölt he tõ kö te le zõ szak iro da lom:
Mi a me di á ció? És mi nem? (le tölt he tõ: http://www.tar -

gya las.hu/me di a cio.htm)
A me di á ció al kal ma zá si te rü le tei (le tölt he tõ:

http://www.egye zseg.hu/fo lya mat.htm)
Mi a me di á ció? (le tölt he tõ: http://www.me di a -

cio.net/03_02.php?szak te ru let=)
Mi az a me di á ció? A me di á ció fel té te lei (le tölt he tõ:

http://www.ha be as cor pus.hu)
Dr. Po kol Béla: A jog el ke rü lé sé nek út jai. Me di á ció,

egyez ség kö tés (2002) (le tölt he tõ: http://jesz.ajk.elte.hu/po -
kol9.html)

Dr. Dósa Ág nes: Konf lik tus ren de zés köz ve tí tõi eljá -
rással (2001) (le tölt he tõ: http://www.lam.hu/folyo -
iratok/lam/0105/13.htm)

Dr. Nem csik Or so lya: Me di á ció, avagy köz jegy zõk új
sze rep ben (2004) (csak az I. és II. pont) (le tölt he tõ:
http://jesz.ajk.elte.hu/nem csik20.html)

Aján lott iro da lom:
Azok nak, akik a té ma kör bõl a vizs ga kö ve tel mé nye ken

túl me nõ is me re te ket akar nak sze rez ni, a kö vet ke zõ pub li -
ká ci ó kat ajánl juk a fi gyel mé be:

Haj ba Éva: Konf lik tus ke ze lés – me di á ció (Fõ is ko lai
jegy zet, Zsig mond Ki rály Fõ is ko la, 2004.)

Rúzs Mol nár Krisz ti na: A me di á ció rend szer ta ni és el -
mé le ti össze füg gé sei, kü lö nös te kin tet tel mun ka jo gi vo -
nat ko zá sa i ra (SZTE ÁJK Tud. Biz., Sze ged 2004.)

Dr. Eör si Má tyás (szer k.): Pe res ked ni rossz! Me di á ció:
a sze líd konf lik tus ke ze lés (Mi ner va, Bu da pest, 2003.)

Bar cy Mag dol na–Sza mos Er zsé bet: „Me di a re ne ces se
est” a me di á ció tech ni kái és tár sa dal mi al kal ma zá sa (Ani -
mu la, 2002.)

Ta me la J.S.: Me di a cio ante por tas (in ter jú) (Napi Jo -
gász, 2002. au gusz tus, 5–6. old.)

Ter ry F.: Al ter na tív vi ta meg ol dás Ke let-Kö zép-Eu ró pá -
ban (Napi Jo gász, 2001. jú li us, 34–37. old.)

Lo vas Zsu zsa: Me di á ció, vagy a fáj da lom men tes konf -
lik tus ke ze lés (Mú zsák, Bu da pest, 1999.)

Szó be li kér dé sek:
1. Mu tas sa be és ér tel mez ze a me di á ció fo gal mát!
2. Is mer tes se a me di á ció ki ala ku lá sát, an gol szász jog -

rend szer ben ren del ke zõ ha gyo má nya it!
3. Is mer tes se a me di á ció ki ala ku lá sát és kon ti nen tá lis

jog rend szer ben ren del ke zõ ha gyo má nya it!
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4. Mu tas sa be a me di á ció Ma gyar or szá gon való el ter je -
dé sét!

5. Ér tel mez ze a me di á ció fel té te le it!
6. Ne vez ze meg és mu tas sa be a me di á ció sza ka sza it!
7. Mu tas sa be a me di á tor fel ada ta it a me di á ci ós sza ka -

szo kon ke resz tül!
8. Ha son lít sa össze a tár gya lást, me di á lást, ar bit rá lást

és ítél ke zést, mint a négy fõ konf lik tus-meg ol dá si utat!
9. Ön mi ben lát ja a me di á ció elõ nye it?
10. So rol ja fel azo kat a te rü le te ket, me lyek ese té ben a

köz ve tí tés igény be vé tel re le he tõ ség van! Egy te rü let jogi
sza bá lyo zá sát mu tas sa be rész le te sen!

11. Mu tas son be és ér té kel jen egy jo ges etet, mely ben
me di á tor be vo ná sá ra ke rült sor!

12. Is mer tes se a me di á ció al kal ma zá sá nak a nem zet kö -
zi gya kor la tát!

13. Mu tas sa be és ér tel mez ze a ha tó sá gi köz ve tí tõ fel -
ada ta it a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tá lyos
ren del ke zé se i re fi gye lem mel!

14. A me di á ció mely mód szer ta ni ele me i re épí te ne, ha
ha tó sá gi köz ve tí tõi fel ada tok ra kap na fel ké rést?

15. Is mer tes se a me di á ció il lesz ke dé sét a ha zai jog -
rend szer be!

Or szá gos Köz igaz ga tá si Vizs ga bi zott ság
El nök sé ge
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Az Országos Horvát Önkormányzat 2005. évi egyszerûsített éves beszámolója

2005. évi mérleg

Ada tok E Ft-ban

Sor szám A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
Elõ zõ év(ek)
he lyes bí té sei

Tárgy év

a b c d e

1. A. Be fek te tett esz kö zök (2–5. so rok) 93 877 311 191

2.   I. Im ma te ri á lis ja vak 367 203

3.   II. Tár gyi esz kö zök 93 510 295 091

4.   III. Be fek te tett pénz ügyi esz kö zök 15 897

5.   IV. Be fek te tett esz kö zök ér ték he lyes bí té se

6. B. For gó esz kö zök (7–10. so rok) 279 906 123 074

7.   I. Kész le tek

8.   II. Kö ve te lé sek 5 605 8 037

9.   III. Ér ték pa pí rok 261 070 78 360

10.   IV. Pénz esz kö zök 13 231 36 677

11. C. Ak tív idõ be li el ha tá ro lá sok 224 259

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. SOR) 374 007 434 524

13. D. Sa ját tõke (14–19. so rok) 369 551 425 567

14.   I. In du ló tõke/jegy zett tõke 30 000 30 000

15.   II. Tõ ke vál to zás/ered mény 171 143 339 551

16.   III. Le kö tött tar ta lék

17.   IV. Ér té ke lé si tar ta lék

18.   V. Tárgy évi ered mény alap te vé keny ség bõl 168 408 56 016

19.   VI. Tárgy évi ered mény vál lal ko zá si
  te vé keny ség bõl

20. E. Cél tar ta lé kok



Sor szám A té tel meg ne ve zé se Elõ zõ év
Elõ zõ év(ek)
he lyes bí té sei

Tárgy év

a b c d e

21. F. Kö te le zett sé gek (22–23. so rok) 4 238 8 359

22.   I. Hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek

23.   II. Rö vid le já ra tú kö te le zett sé gek 4 238 8 359

24. G. Passzív idõ be li el ha tá ro lá sok 218 598

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.–20.+21.+24. sor) 374 007 434 524

2005. évi eredménykimutatás

 Ada tok E Ft-ban

Sor szám A té tel meg ne ve zé se
Elõ zõ év

Elõ zõ év(ek)
he lyes bí té sei

Tárgy év

Alap tev. Váll. tev. Összes Alap tev. Váll. tev. Összes

1. 1. Ér té ke sí tés net tó ár be vé te le 868 868 1 811 1 811

2. 2. Ak ti vált sa ját tel je sít mé -
nyek ér té ke

3. 3. Egyéb be vé te lek 337 665 337 665 246 185 246 185

4.   Eb bõl: – tá mo ga tá sok 141 777 141 777 244 551 244 551

5.     – ala pí tói

6.     – köz pon ti költ ség-
     ve té si 195 888 195 888 235 606 235 606

7.     – he lyi ön kor mány-
     za ti 1 000 1 000

8.     – tár sa da lom biz to-
     sít ási

9.     – egyéb,
     eb bõl 1%....... 7 945 7 945

10. 4. Pénz ügyi mû ve le tek bevé -
telei 19 187 19 187 12 612 12 612

11. 5. Rend kí vü li be vé te lek 28 347 28 347

12.   Eb bõl: – tá mo ga tá sok 27 764 27 764

13.     – ala pí tói

14.     – köz pon ti költ ség-
     ve té si

15.     – he lyi ön kor mány-
     za ti

16.     – tár sa da lom biz to-
     sít ási

17.     – egyéb 27 764 27 764

18. 6. Tag dí jak

19. A. ÖSSZES BEVÉTEL
  (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 357 720 357 720 288 955 288 955

20. 7. Anyag jel le gû rá for dí tá sok 38 687 38 687 47 362 47 362

21. 8. Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá -
sok 36 228 36 228 38 754 38 754

22. 9. Ér ték csök ke né si le írás 3 017 3 017 6 349 6 349
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Sor szám A té tel meg ne ve zé se
Elõ zõ év

Elõ zõ év(ek)
he lyes bí té sei

Tárgy év

Alap tev. Váll. tev. Összes Alap tev. Váll. tev. Összes

23. 10. Egyéb rá for dí tá sok 107 791 107 791 140 474 140 474

24. 11. Pénz ügyi mû ve le tek rá for -
dí tá sai 7 7

25. 12. Rend kí vü li rá for dí tá sok 3 582 3 582

26. B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS
  (7.+8.+9.+10.+11.+12.) 189 312 189 312 232 939 232 939

27. C. ADÓZÁS ELÕTTI
  EREDMÉNY (A.–B.) 168 408 168 408 56 016 56 016

28. I. ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

29. D. JÓVÁHAGYOTT
OSZTALÉK

30. E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
  (C.–I.–D.) 168 408 168 408 56 016 56 016

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

31. To vább uta lá si cél lal ka pott
 támogatás 149 153

32. To vább utalt tá mo ga tás 137 652

Ka ra gity Ist ván s. k.,
az Or szá gos Hor vát Ön kor mány zat

el nök he lyet te se

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-a arra kö te le zi az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt, hogy
az üzem anyag árat – az elõ zõ év ben nagy for gal mat bo nyo lí tó bel föl di üzem anyag-for gal ma zó cég ál tal al kal ma zott
árak fi gye lem be vé te lé vel – te gye közzé.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem anyag -
ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
 ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 299 Ft/l
 ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 309 Ft/l

Gáz olaj 285 Ft/l

Ke ve rék 316 Ft/l

Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se
alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi
 közzé:
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606111D
382993B
430205C
589872A
663523D
141046F
276496B
676879C
370385D
513488F
788235F
571297A
245264G
033576E
398998C
347297A
322763G
213465E
052649F
168917F
343177D
984179B
984177B
823064E
205131G
677078F
549118B
793135C
564412F
032754A
324044B
596601F
906847B
462307E
589199C
631370C
816378D
169112B
647438C
132737B
121533F
561021A
671105A
643318F
964098C
747930D
576892C
931341C
718459D

142237C
147854F
386147F
229800C
009678C
030925B
777043B
174988E
472889F
621118E
551400B
139894F
862473D
979068F
534937A
879603F
961898A
073900A
993379F
370001F
633592E
032631E
560065A
445910D
874283E
054518E
424859B
401424B
750995E
358043C
183218E
479106C
692679E
236579B
179008C
751347D
897684A
077603C
972543B
452299E
718243B
756249C
171420F
039799G
181262B
288751B
880493A
527248A
622276C

106105D
031776D
057712G
499594E
251588E
208353A
225930D
311723F
624687F
269024E
455505C
682131C
398168A
232497G
483354E
964869D
560695C
823104E
128493C
448111E
676681E
976581B
214790B
102908C
868166E
066613E
859672C
412734D
942176C
762679B
714998D
585863C
876277E
240300D
047077F
236824A
379916F
615674D
461564C
274709A
664017D
608826B
695800F
091696D
482942D
627976E
037580B
070130G
665727A

717938E
817473D
506599A
609194F
668010D
101916E
182046C
788669E
974116F
878501C
358302E
147851F
582179E
279810F
496465D
577385F
253475F
284124E
882576B
467995A
837083D
889877F
908693C
072806B
078487C
624673B
408243A
357499E
151089F
779262F
932793D
136019A
022287F
554136F
245755G
715158D
940202F
165893F
203106D
411289A
437030A
169177C
079558G
522318E
622558E
564852E
410798B
426961F
347559C

968344A
764235D
835817A
514394B
893251E
031782F
497605F
166725E
557164D
095429A
948625C
910090D
306548G
520017A
126828D
121681A
283022E
687027E
097309B
302695C
904807A
529136D
557148D
777187B
874815A
937866C
651195C
084881G
658685D
695140B
287715B
203568E
156109E
121421C
195371G
034493C
605364D
079404F
415269F
238419C
080435D
837668F
517874C
992603D
758783E
917646E
094099F
305565B
996826B
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696978B

671633E

368593A

041980B

275814C

852065C

639979E

219737D

681486D

194351C

706892D

413813A

689061D

046365B

404763E

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 84. szá má ban köz zé tett, az ön hi bá ju kon kí vül hát rá nyos hely zet ben levõ he lyi ön kor mány za tok 2006. évi
I.  ütem û tá mo ga tá sá ról szó ló pénz ügy mi nisz te ri köz le mény bõl ki ma radt te le pü lé sek a kö vet ke zõk:

          „

Sor-
szám

Ön kor mány zat neve
Tá mo ga tás

(ezer Ft)

935. Pócs pet ri 31 241

936. Pusz ta do bos 10 879

937. Ra ka maz 60 321

938. Ra mo csa há za 21 326

939. Rét köz be rencs 2 794

940. Ro hod 13 903

941. Ro zsály 15 700

942. Sé nyõ 48 967

943. Son kád 17 789

944. Sza bolcs 5 258

945. Sza bolcs bá ka 5 660

”           
(Nyom da tech ni kai hi ba)

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 da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat 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

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. 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 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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