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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi LXIV.
törvény
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény módosításáról*
1. § A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl
szóló – a 2006. évi XXIII. törvénnyel módosított –
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Költségvetési
törvény) 5. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az ÁPV Rt. a SZÖVÜR Kft.-tõl opciós szerzõdés
alapján megvásárolt szövetkezeti üzletrészek vételárát
a 14. számú melléklet II/2. pontja szerinti elõirányzat terhére számolja el.”
2. § A Költségvetési törvény 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi
költségvetésérõl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény
1. számú mellékletének XXI. Egészségügyi, Szociális és
Családügyi Minisztérium fejezet, 9. Fejezeti kezelésû
elõirányzatok cím, 8. Alapítványok támogatása alcím,
12. Hozzájárulás a Hadigondozottak Közalapítványa által
ellátott feladatokhoz jogcímcsoport, 2. Hozzájárulás
az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához jogcím,
1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 5. Egyéb
mûködési célú támogatások, kiadások kiemelt elõirányzatból a Hadigondozottak Közalapítványa részére átadott
26 120,0 millió forint összegû hozzájárulás szolgál az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott
határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról
szóló 2006. évi XLVII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján
2006. április 1-je és 2006. augusztus 1-je között benyújtott
kérelmek alapján megállapított kárpótlási összeg fedezetéül.
(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy a kárpótlás
céljára szolgáló elõirányzatból e kárpótlás végrehajtása
költségeinek fedezetét átcsoportosítsa.”
3. § A Költségvetési törvény 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) Az állam a (4)–(5) bekezdésben, valamint
külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett
készfizetõ kezességet vállal a központi költségvetés ter-

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
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hére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettõl igényelt, 2004. december 31-e után megkötött
hitelszerzõdés alapján folyósított kölcsön összegének a
hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan
hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére legfeljebb a hitelbiztosítéki érték 100%-áig (a továbbiakban:
garantált hitelrész). Az állami kezességvállalás mértéke
a garantált hitelrész és az erre felszámított kamat és kezelési költség 100%-a.
(2) Az állam a (4)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek mellett készfizetõ kezességet vállal a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel tõkeösszegére
és járulékaira az alábbi feltételekkel:
a) a hitel tõkeösszege hiteligénylõnként nem haladhatja meg a 3,0 millió forintot,
b) a hitel folyósításakor a hitel tõkeösszege 2%-ának
megfelelõ kezesi díj megfizetése.
(3) A (2) bekezdés szerinti állami kezességvállalással
biztosított kölcsönök együttes tõkeösszege egyetlen napon
sem haladhatja meg a 20 000,0 millió forintot.
(4) Az állami kezességvállalással biztosított hitelt a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelõ
személyek vehetik igénybe.
(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kezességvállalás
alapján a központi költségvetés által kifizetett összeg a tartozás eredeti kötelezettjének a Magyar Állammal szembeni köztartozásának minõsül, amelyet az APEH adók
módjára hajt be.”
4. § A Költségvetési törvény 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott bevételi elõirányzat teljesül, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatának
legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-elõleg összegével csökkentett részét lehet az APEH rendelkezésére
bocsátani.”
5. § A Költségvetési törvény 47. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi
többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzatán, a 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Intézményi
beruházások kiemelt elõirányzatán és a 2. Felújítás kiemelt
elõirányzatán is túllépést engedélyezhet.”
6. § A Költségvetési törvény 48. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben tárgyév december 28-ig az (1) bekezdés a) és b) vagy az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bevételi elõirányzatok teljesülnek az (1) bekezdés sze-
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rinti személyi juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok
elõirányzatoknak legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-elõleg összegével csökkentett részét lehet a Vám- és
Pénzügyõrség rendelkezésére bocsátani.”
7. § A Költségvetési törvény 48. §-a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénzügyminiszter a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi
többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 6. Vám- és Pénzügyõrség cím,
1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 3. Dologi
kiadások kiemelt elõirányzatán, a 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Intézményi beruházások
kiemelt elõirányzatán és a 2. Felújítás kiemelt elõirányzatán is túllépést engedélyezhet.”
8. § A Költségvetési törvény a következõ 48/A. §-sal
egészül ki:
„48/A. § (1) A XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások
kiemelt elõirányzata legfeljebb 149,6 millió forinttal, a
2. Munkaadókat terhelõ járulékok kiemelt elõirányzata
legfeljebb 70,4 millió forinttal túlléphetõ, a foglalkoztatási
és munkaügyi miniszter által meghatározott feltételek teljesülése esetén, a pénzügyminiszter egyetértésével, ha
a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontja teljesül.
(2) A foglalkoztatási és munkaügyi miniszter negyedévente engedélyezhet jutalom-elõleg kifizetést az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelõ
járulékok elõirányzatok terhére, amennyiben az általa
meghatározott feltételek, és a 47. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában megjelölt elõirányzatoknak a pénzügyminiszter által meghatározott negyedéves bevételi tervei
teljesülnek. Az év közben fizethetõ jutalom-elõleg összege nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül
teljesülõ elõirányzatok összegét.
(3) Amennyiben a tárgyév december 28-ig a 47. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott bevételi
elõirányzatok teljesülnek, az (1) bekezdés szerinti személyi juttatás és munkaadókat terhelõ járulékok elõirányzatának legfeljebb az év közben kifizetett jutalom-elõleg
összegével csökkentett részét lehet az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség rendelkezésére
bocsátani.
(4) A foglalkoztatási és munkaügyi miniszter a pénzügyminiszter egyetértésével a (2) bekezdés szerint negyedévente meghatározott bevételi tervet meghaladó bevételi többlet legfeljebb 1%-ának mértékéig a XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet,
4. Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség cím, 1. Mûködési költségvetés elõirányzat-csoport,
3. Dologi kiadások kiemelt elõirányzatán, a 2. Felhalmozási költségvetés elõirányzat-csoport, 1. Intézményi beru-
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házások kiemelt elõirányzatán és a 2. Felújítás kiemelt
elõirányzatán is túllépést engedélyezhet.”
9. § A Költségvetési törvény 82. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a
nyugellátások alcímen belül az adott elõirányzat terhére
különös méltányolást érdemlõ körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülõ nyugellátásra
200,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre
700,0 millió forint (ideértve az E. Alapból finanszírozott
nyugellátásokat is), egyszeri segélyre 150,0 millió forint
használható fel.”
10. § A Költségvetési törvény 103. §-a a következõ
g) ponttal egészül ki:
[103. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:]
„g) a „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott
hitel igénybevételének feltételeit.”
11. § A Költségvetési törvény 109. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Országgyûlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam
a központi költségvetés terhére a Nemzeti Autópálya
Zrt.-nek a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel, valamint
kereskedelmi bankokkal szemben fennálló, együttesen
legfeljebb 415 900 millió forint összegû hiteltartozását
– annak járulékaival együtt – legkésõbb 2006. december 31-i hatállyal átvállalhatja. A Nemzeti Autópálya Zrt. a
hitelátvállalással szemben kész és félkész útszakaszokat
ad át, illetve azokkal elszámol a Magyar Állammal. Az
átadás, illetve elszámolás mentesül az általános forgalmi
adó és az illeték megfizetése alól.”
12. § A Költségvetési törvény 1. számú melléklet
XXVI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium fejezet,
20. Egyéb szociális ellátások és költségtérítések cím, 2. Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások alcím, 14. Nyugdíjasok távfûtési-díj támogatása jogcímcsoport megnevezése helyébe „Távfûtési-díj támogatása” megnevezés lép.
13. § A Költségvetési törvény 14. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete, továbbá a 8. számú
melléklete V. számú fejezete 1. pontja helyébe e törvény
2. számú melléklete lép.
14. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 13. §-ával megállapított Költségvetési törvény 8. számú melléklete V. számú fejezete 1. pontja
2006. január 1-jén lép hatályba.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet a 2006. évi LXIV. törvényhez
„14. számú melléklet a 2005. évi CLIII. törvényhez
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggõ
ráfordításai, tartalékfeltöltése
Millió forintban
Megnevezés

2006. évi elõirányzat

I. A kormányzati szektor hiányát érintõ ráfordítások
1. Ráfordítások az 1995. évi XXXIX. tv. alapján
a) a hozzárendelt vagyon, továbbá az értékesítésre és az értékesítésig történõ kezelésre átvett vagyon értékesítése elõkészítésének költségei, az értékesítéssel kapcsolatban
felmerülõ kiadások, díjak [23. § (1) bek. a) és f) pontok, 24/B. §], az ÁPV Rt. által
kibocsátott kötvény kamata
ebbõl: az ÁPV Rt. által kibocsátott kötvény kamata
b) vagyonkezeléssel összefüggõ ráfordítások [23. § (1) bek. e) pont, 24/B. §]
c) a hozzárendelt vagyonba tartozó társaságok támogatása [23. § (1) bek. g) pont,
24/B. §], forrásátadás, kamatátvállalás, válságkezelés
d) az ÁPV Rt. mûködési költségei [23. § (1) bek. h) pont, 24/B. §]
e) a privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések
f) vagyontárgyak vásárlása
2. Egyéb ráfordítások
a) osztalék-befizetési kötelezettség a központi költségvetés felé
b) az ÁPV Rt. és a jogelõdök portfoliójába tartozó vállalatok, társaságok, illetve
egyéb vagyontárgyak esetén az állam tulajdonosi felelõsségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok finanszírozása
c) a volt szovjet ingatlanok környezetvédelmi kárelhárítása
II. A kormányzati szektor hiányát nem érintõ ráfordítások
1. A privatizációval és vagyonkezeléssel kapcsolatos reorganizációs célú kifizetések
2. Üzleti célú befektetések
3. Privatizációs tartalék feltöltése
4. Kárpótlási jegy bevonás
Ráfordítások összesen

31 228,0
14 138,0
3 613,0

1 613,0
1 388,0
2 912,0
5 400,0
600,0
225,0
17 090,0
8 950,0
7 260,0

880,0
116 349,0
400,0
94 449,0
20 000,0
1 500,0
147 577,0
”

2. számú melléklet a 2006. évi LXIV. törvényhez
„V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA
ELÕIRÁNYZAT:

15 400,0 millió forint

1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a 2005. október 15-éig megalakult többcélú kistérségi társulások igényelhetik,
amelyek:
1.1. esetében az 1.2. pont szerinti feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint a fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60%-át, vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60%-a részt vesz, feltéve, ha ezen települések együttes
lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának felét,
1.2. legalább három közszolgáltatási feladat ellátását vállalják, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
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b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási, gyermekvédelmi szakellátási,
gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi feladatok közül legalább egy feladat ellátandó,
c) további egy feladat – amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti feladatok közül csak
egyet vállalt – a Tkt. tv. 2. §-ának (1) bekezdése szerinti feladatok közül választható,
1.3. az 1.1. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az 1.2. pont szerinti – legalább – három
közszolgáltatási feladat tekintetében,
1.4. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelõen látják el,
1.5. esetében a területfejlesztési feladatokat a kistérséghez tartozó települések képviselõ-testületeinek mindegyike vállalja.
1.6. Amennyiben a többcélú kistérségi társulásnak tagja megyei jogú város, vagy olyan város, amelynek megyei
jogúvá válásáról 2006. január 31-éig az Országgyûlés döntött (a továbbiakban: megyei jogú város) és a megyei
jogú város az 1.2. pont szerinti feladatok ellátásában nem vesz részt, a többcélú kistérségi társulás abban az esetben igényelheti az e fejezet szerinti támogatásokat a további települések tekintetében, ha
a) teljesíti az 1.2–1.5. pontok szerinti feltételeket, továbbá
b) az általa vállalt 1.2. pont szerinti feladatok ellátásában a kistérséghez tartozó, e feladatok ellátásában
részt nem vevõ megyei jogú városon kívüli települések legalább fele részt vesz, feltéve, ha ezen települések
együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség megyei jogú város lakosságával csökkentett lakosságszámának 40%-át.
1.7. A többcélú kistérségi társulások a támogatást a társulásban 2006. január 31-én részt vevõ települések száma
és az ezen idõpontig általuk vállalt feladatok után igényelhetik, amennyiben valamennyi vállalt feladatot 2006. január 31-tõl ellátják. A 2006. január 31-ét követõen kezdõdõ feladatellátásra idõarányos, a közoktatási célú támogatás esetében 4 havi támogatás csak abban az esetben igényelhetõ, ha
a) ezen idõpontot követõen a többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg mûködését, vagy
b) legkésõbb 2006. szeptember 1-jétõl a meglévõ közoktatási célú intézményi társulás átszervezésére
kerül sor, vagy új közoktatási célú intézményi társulás kezdi meg mûködését, vagy
c) a többcélú kistérségi társulás 2006. évben beszerzett iskolabusszal legkésõbb 2006. szeptember 1-jétõl
utaztat gyermekeket, tanulókat.”

2006. évi LXV.
törvény
az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó
törvények módosításáról*
Az Országgyûlés az államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának hatékonyabbá
tétele, a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal összefüggõ
szabályok egyszerûsítése, a kis- és középvállalkozás-fejlesztési intézményrendszer hatékonyabbá tétele, továbbá a
vállalkozások hitelhez jutásának, valamint a hazai és európai közösségi források felhasználásának elõsegítése céljából a következõ törvényt alkotja:
1. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a, azzal hogy
azok a szervezetek, amelyek közalapítvány létrehozására
e törvény hatálybalépése elõtt a Ptk. 74/G. §-a alapján
jogosultak voltak, alapítványt e törvény hatálybalépését
követõen sem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak és
annak alapítói joga gyakorlására nem jelölhetõk ki.
(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt nyilvántartásba
vett közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) mûködésére a Ptk. alapítványra vonatkozó rendelkezéseit az
alábbi eltéréssel kell alkalmazni:
a) A közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
(Ptk. 685/B. §) rendelkezik, és amelyben felelõssége nem
haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
b) A közalapítvány alapítványt nem hozhat létre, ahhoz
nem csatlakozhat, azzal nem egyesíthetõ, a közalapítvány
alapítvány alapító jogainak gyakorlására nem jelölhetõ ki.
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c) A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.
d) A közalapítvány tevékenysége újabb közfeladat
ellátásával nem bõvíthetõ, a közalapítvány alapító jogainak gyakorlására más személy nem jelölhetõ ki.
e) A közalapítvány alapító okiratban megjelölt kezelõ
szerve (szervezete) a közalapítvány mûködésérõl az alapítónak évente beszámolni és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni köteles. A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerûségét
– a helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat képviselõ-testülete által alapított közalapítvány kivételével –
az Állami Számvevõszék ellenõrzi.
f) A közalapítvány alapító okiratának módosítását (módosítással egybeszerkesztett szövegét) a Magyar Közlönyben, illetve az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek
hiányában a helyben szokásos módon – közzé kell tenni.
(3) A közalapítványt – az alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenõen – a bíróság nemperes eljárásban
akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással
kéri, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon
vagy más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható.
(4) A közalapítvány megszûnése esetén az alapító köteles a megszûnt közalapítvány vagyonát – a hitelezõk kielégítése után – a megszûnt közalapítvány céljához hasonló
célra fordítani, és errõl a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztatni. E kötelezettsége teljesítése során az alapító
a megszûnt közalapítvány jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezeti egységét saját alapítású költségvetési szervvé
alakíthatja át a költségvetési szerv alapítására vonatkozó
szabályok megfelelõ alkalmazásával. Ennek során azonban gondoskodnia kell annak a jogszabálynak a kiadásáról, amely tartalmazza a jogutódlással kapcsolatos és
mindazon rendelkezéseket, amelyek a közalapítvány bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával azonos fordulónapon az érintett jogi személy további mûködésének
folyamatosságát megfelelõen biztosítják.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakat az olyan alapítvány esetében is alkalmazni kell, amelyet az Országgyûlés, a Kormány, a minisztérium (miniszter), az országos
hatáskörû szerv (vezetõje) vagy a helyi önkormányzat
(képviselõ-testülete) önállóan vagy a felsoroltak bármelyikével közösen 1994. január 1-je elõtt alapított, és e törvény
hatálybalépésekor még ebben a formában mûködik.
(6) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezést az (5) bekezdésben felsorolt alapítóknak államháztartáson kívüli alapítóval közösen létrehozott alapítványaira is alkalmazni
kell, ha az ilyen alapítványok alapítói az alapítvány megszüntetését – az érintett alapítvány hozzájárulásával –
közösen kérik. Ilyen kérelem hiányában az (5) bekezdésben felsorolt alapító az alapítói jogainak gyakorlására
államháztartáson kívüli szervezetet is kijelölhet.

2006/90. szám

A koncesszióról szóló
1991. évi XVI. törvény módosítása
2. § A koncesszióról szóló – módosított – 1991. évi
XVI. törvény a következõ alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:
„Koncesszióköteles tevékenységet végzõ állami
vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó
szervezet magántulajdonos részére történõ értékesítése
(privatizációja) esetén irányadó szabályok
10/A. § (1) Ha a koncesszióköteles tevékenységet végzõ, a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott
gazdálkodó szervezetet értékesítik magántulajdonos
részére – amelynek következtében már nem felel meg a
többségi állami vagy önkormányzati tulajdonra, illetve
szavazati jogra vonatkozó elõírásoknak – legkésõbb a privatizációs eljárás megindításával egyidejûleg koncessziós
pályázatot kell lefolytatni a koncesszióköteles tevékenység átengedésére. A koncessziós eljárásra, az e §-ban foglalt eltérésekkel, e törvényben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a pályázati kiírásnak a 8. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmaznia kell, hogy a pályázónak az (1) bekezdés szerinti
gazdálkodó szervezet értékesítésére kiírt privatizációs
eljárásban ajánlatot kell benyújtania.
(3) A pályázatok elbírálására a 9. §-ban elõírt határidõ
az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet értékesítésére kiírt privatizációs eljárás lefolytatásához szükséges
idõtartammal meghosszabbodik.
(4) A koncessziós pályázatok elbírálása során a pályázat
elbírálására jogosult csak azt vizsgálhatja, hogy a benyújtott
pályázatok megfelelnek-e a törvényben és a kiírásban meghatározott feltételeknek, ugyanakkor nyertest nem hirdethet.
(5) A koncessziós pályázat, valamint az (1) bekezdés
szerinti gazdálkodó szervezet értékesítésére kiírt privatizációs eljárás eredménye tekintetében a koncessziós
pályázat kiírója – a privatizációs pályázat kiírójával egyetértésben – kizárólag egyetlen nyertest hirdethet. A koncessziós pályázat és a privatizációs eljárás nyertese az,
aki a koncessziós és a privatizációs pályázat feltételeinek
megfelel, és egyben az állam vagy az önkormányzat számára összességében a legkedvezõbb ajánlatot tette.
(6) A nyertes személy az ágazati törvényben meghatározott koncessziós idõszak végéig gyakorolhatja a jogszabályokban biztosított jogait oly módon, hogy a privatizáció során megszerzett társaság minõsül koncessziós társaságnak.
A társaságra a 26. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

Az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény módosítása
3. § (1) Az államháztartásról szóló – módosított –
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §
(2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
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[Az (1) bekezdésben foglalt feltétel teljesülését nem kell
vizsgálni]
„d) akkor, ha a magyarországi foglalkoztatási jogszabályok hatálya a foglalkoztatóra – Magyarországon történõ
foglalkoztatás hiányában – nem terjed ki.”
(2) Az Áht. 15. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A (4) bekezdés alkalmazásában a munkáltató munkaügyi kapcsolatrendszere akkor minõsül rendezettnek, ha
a) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény (a továbbiakban: Met.) 3. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony
létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerûségére
vonatkozó rendelkezések megsértése,
b) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének l)–n) pontjai alapján,
a nála mûködõ szakszervezet, üzemi/közalkalmazotti
tanács (üzemi megbízott/közalkalmazotti képviselõ),
illetve ezek tisztségviselõjének az Mt. Második Részében
meghatározott jogai megsértése,
c) a Met. 3. §-a (1) bekezdésének p) pontja alapján, az
európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló
eljárás kialakításáról szóló törvény 21. §-ában foglalt rendelkezések munkáltató általi megsértése
a támogatás igénylésének idõpontját megelõzõ két éven
belül meghozott jogerõs és végrehajtható határozattal nem
került megállapításra.”
(3) Az Áht. 15. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) E § alkalmazásában munkáltatón munkavégzés
céljából természetes személyt foglalkoztató természetes
vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ más szervezetet kell érteni. Amennyiben a támogatás igénylõje helyi önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv, illetve többcélú kistérségi társulás vagy
annak költségvetési szerve, úgy a rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményének – a támogatás céljától függõen –, amennyiben
a) a támogatást költségvetési szerv használja fel, vagy
a támogatás felhasználása egyértelmûen költségvetési
szervet érint, a költségvetési szerv,
b) a támogatás felhasználása költségvetési szervet nem
érint, az önkormányzat képviselõ-testületének hivatala,
illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezete
tekintetében kell teljesülnie.”
(4) Az Áht. 18/C. §-a (6) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[A Kincstárban pénzforgalmi számlát vezet]
„d) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.
(a továbbiakban: ÁPV Rt.) a hozzárendelt vagyon és a privatizációs tartalék pénzeszközeinek kezelésére,”
(5) Az Áht. 18/F. §-a kiegészül a következõ (6) bekezdéssel:
„(6) Az ÁKK Rt. felügyelõbizottságának hatásköre nem
terjed ki az államadósság-kezelési stratégia, az ezzel kap-
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csolatos teljesítménymutatók és a finanszírozási tervek
véleményezésére.”
(6) Az Áht. a következõ új 24/A. §-sal egészül ki, és az
eredeti 24/A. § számozása 24/B. §-ra változik:
„24/A. § (1) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje
a költségvetési törvényben meghatározott (különösen
oktatási, tudományos, egészségügyi, szociális, kulturális,
sportcélú) közfeladat ellátására rendelkezésére álló támogatási célú fejezeti kezelésû elõirányzatból a támogatási
döntések elõkészítéséhez szükséges szakértõi munkára
társadalmi jellegû, jelentõs közéleti személyekbõl, illetve
szakértõkbõl álló testületet is felállíthat.
(2) A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje által felkért testületi tagok tevékenységüket díjazás nélkül végzik,
részükre a (3) bekezdés szerinti végrehajtási rendeletben
(szabályzatban) megállapított módon költségtérítés adható.
(3) Az elõirányzat (1) bekezdés szerinti elõirányzatrésze felhasználásának részletes szabályait – így különösen: a támogatási döntési jogköröket és az elõirányzattal
kapcsolatos egyéb rendelkezési jogokat, a testületi tagokra
vonatkozó összeférhetetlenségi (kizárási) szabályokat,
továbbá a személyes felelõsségviselés részletes szabályait,
valamint a testületi tagok kiválasztásának rendjét – kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével a fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetõje a pénzügyminiszterrel
együttes rendeletben (jogalkotási jog hiányában közösen
kiadott nyilvános szabályzatban) határozza meg.”
(7) Az Áht. 36. §-ának (1) bekezdése a következõ
f) ponttal egészül ki:
[A Kormány a költségvetési törvényjavaslat benyújtásakor]
„f) javaslatot tesz a minisztériumi fejezetekben azokra
az elõirányzatokra, amelyek felhasználását a Kormány
csak akkor engedélyezi, ha az adott minisztériumi fejezet
negyedéves jelentése alapján költségvetésének várható
alakulása ezt lehetõvé teszi.”
(8) Az Áht. 49. §-a a következõ q) ponttal egészül ki:
[A fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje – ha törvény
másként nem rendelkezik –]
„q) negyedévenként jelentést nyújt be a Kormánynak
a hatáskörébe tartozó fejezeti bevételek és kiadások teljesülésérõl és várható éves alakulásáról.”
(9) Az Áht. 95. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gazdálkodó szervezet alapításához, abban tagsági (részvényesi) jogviszony létesítéséhez, illetve részesedés szerzéséhez
a) központi költségvetési szerv és társadalombiztosítási költségvetési szerv esetén külön törvény egyedi rendelkezése,
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a
helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás
költségvetési szerve esetén a többcélú kistérségi társulás
egyedi elõzetes engedélye,
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c) helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv
esetén a helyi kisebbségi önkormányzat egyedi elõzetes
engedélye,
d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési
szerv esetén az országos kisebbségi önkormányzat egyedi
elõzetes engedélye
szükséges.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti alapítás, illetve
befolyásszerzés esetén a törvényben meg kell határozni a
gazdálkodó szervezet székhelyét, tagját (tagjait), szervezeti formáját, feladatát, tevékenységi körét, valamint a
szervezet mûködésének idõtartamát, ha a társaságot határozott idõre alapítják.
(4) A központi költségvetési szerv a Kormány elõzetes
engedélyét köteles kérni a részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetben való, a jegyzett tõke huszonöt százalékát meghaladó – de legalább százmillió forintot elérõ –
tõkeemeléshez, továbbá az olyan tõkeszerkezet-változáshoz, amelynek következtében a többségi befolyása megszûnik. A Kormány meghatározza azt is, hogy az így létrejövõ kisebbségi részesedés mely idõpontig, illetve milyen
feltétel bekövetkeztéig tartandó vagy tartható fenn. Külön
törvény rendelkezése (annak módosítása) szükséges a gazdálkodó szervezet végelszámolással történõ megszüntetéséhez vagy átalakulásához.”
(10) Az Áht. 109/G. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonában lévõ kincstári vagyonnak minõsülõ erdõ használatából, haszonbérbe
adásából származó bevételt az ÁPV Rt. azok esedékességével és megfizetésével egyidejûleg átutalja a KVI-nek.
A KVI ezen bevételére a 109/C. § (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak.”
(11) Az Áht. 124. §-ának (2) bekezdése a következõ
zsa)–zsc) pontokkal egészül ki:
[A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendeletben
állapítsa meg:]
„zsa) a támogatási célú fejezeti kezelésû elõirányzat
felhasználásának részletes szabályait, így különösen:
a támogatási döntési jogköröket és az elõirányzattal kapcsolatos egyéb rendelkezési jogokat, a testületi tagokra
vonatkozó összeférhetetlenségi (kizárási) szabályokat,
továbbá a személyes felelõsségviselés részletes szabályait,
valamint a testületi tagok kiválasztásának rendjét;
zsb) azon szerv vagy személy szakmai tevékenységére,
annak jellemzõire, eredményességére és hatékonyságára,
ezek értékelésére vonatkozó, közzé-, illetve hozzáférhetõvé teendõ adatok körét, amely vagy aki állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott, egyéb közfeladatot lát el;
zsc) a költségvetési szervek számvitele egységes kezelésének elõsegítése céljából a megfelelõ standardizált
rendszerek kidolgozására, bevezetésére, alkalmazására
vonatkozó szabályokat.”
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(12) Az Áht. 124. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Felhatalmazást kap a szociális és munkaügyi
miniszter, hogy rendeletben megállapítsa a rendezett munkaügyi kapcsolatok e törvényben meghatározott feltételei
igazolásának módját és általános eljárási szabályait.”

Az állam tulajdonában lévõ
vállalkozói vagyon értékesítésérõl szóló
1995. évi XXXIX. törvény módosítása
4. § (1) Az állam tulajdonában lévõ vállalkozói vagyon
értékesítésérõl szóló 1995. évi – módosított – XXXIX. törvény (a továbbiakban: Privtv.) 22. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § Az ÁPV Rt. saját vagyonának valamennyi pénzeszközét – kivéve a munkáltatói lakásépítési kölcsönök
visszafizetésébõl származó, továbbá a külföldi kiküldetések valutakeretének fedezetét biztosító pénzeszközöket –
a Magyar Nemzeti Banknál vezetett pénzforgalmi számlán
köteles tartani, betétet nem helyezhet el, és értékpapírt
nem vásárolhat.”
(2) A Privtv. 24/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonának és a privatizációs tartalék valamennyi pénzeszközét a Magyar Államkincstárnál vezetett pénzforgalmi számlán köteles tartani,
betétet nem helyezhet el, és értékpapírokat is kizárólag
a privatizációval és a vagyonkezeléssel összefüggésben
vásárolhat.”
(3) A Privtv. melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény módosítása
5. § A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló – módosított –
1996. évi LXXV. törvény 8/C. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„8/C. § (1) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének más szervek elõtti eljárásokban történõ igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet. A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkaügyi ellenõrzés során az eljáró hatóság jogerõs és végrehajtható
határozata jogsértést állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza
a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát,
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c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának idõpontját, továbbá
d) az alkalmazott jogkövetkezmény megnevezését,
mértékét.
(2) A hatósági nyilvántartás adatait az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség az általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli. Az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítése az Országos Munkabiztonsági és
Munkaügyi Fõfelügyelõség által, illetve területi szervei
útján történik a jogsértést megállapító határozat jogerõsítésének napján, a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerõre emelkedésének napján.
(3) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség a nyilvántartásban szereplõ adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat meghozatalától számított
öt év elteltével törli.
(4) Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján az
öt éven belül munkaügyi jogsértést elkövetõ munkáltatók
nevét, székhelyét, adószámát, az elkövetett jogsértés jogszabályhelyre utalással történõ megnevezését és az alkalmazott jogkövetkezményt, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történõ közzététel útján nyilvánosságra
hozza.”

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló
2001. évi XX. törvény módosítása
6. § (1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló – módosított – 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 2. §-ának c)–e) pontjai helyébe a következõ
rendelkezés lép, továbbá kiegészül a következõ h) ponttal:
[Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)–(3) bekezdéseiben
meghatározott tevékenységi körében – az átláthatóság,
a célszerûség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelõen – a Kormány középés hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott
gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan,
részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen
részt vegyen]
„c) a magyarországi székhelyû gazdálkodó szervezetek
– ezen belül elsõdlegesen a kis- és középvállalkozások –
beruházásainak, kísérleti fejlesztéseinek fejlesztési hitelés tõkefinanszírozásában, valamint a mezõgazdasági
õstermelõk és családi gazdálkodók beruházásainak fejlesztési hitelfinanszírozásában;
d) az európai uniós tagsághoz kapcsolódó állami és
önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint – külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint – az Európai Közösség pénzeszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve
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a támogatás közvetítést, illetve a nemzetközi gazdasági
vagy pénzügyi intézménytõl történõ forrásbevonást és
közvetítést is) ellátásában;
e) az egyes állami, közösségi, illetõleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a fejlesztési célú kiadások, illetõleg támogatások közvetítésének, felhasználásának elõkészítését, összehangolását, a kapcsolódó közremûködõi feladatok ellátását,
valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és
értékelését) ellátásában;”
„h) a külön jogszabályban meghatározott „Pályamódosító hitelprogram” refinanszírozásában.”
(2) Az MFB tv. 3. §-a (3) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenõen – külön jogszabály, illetõleg az
érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel
kötött szerzõdés alapján – az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási elõirányzatokból, illetõleg európai közösségi forrásokból finanszírozott operatív programokhoz kapcsolódó – elsõdlegesen a közremûködõ szervezetként végzett tevékenység eredményességét növelõ –
feladatokat láthat el, így különösen:
a) támogatott pályázatok kezelését;
b) döntés-elõkészítést;
c) pénzügyi lebonyolítást;
d) monitoring végzését;
e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát;
f) európai közösségi források jogszabálysértõ, nem rendeltetésszerû vagy szerzõdésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók
módjára történõ behajtást;
g) tanácsadást; valamint
h) egyéb, az a)–g) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó
kiegészítõ szolgáltatásokat.”
(3) Az MFB tv. 3. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MFB Rt. a külön törvényben meghatározott
gazdálkodó szervezet esetében a Magyar Állam nevében
tulajdonosi jogokat gyakorol.”
(4) Az MFB tv. 8. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az MFB Rt. kizárólag]
„c) az e törvény mellékletében meghatározott gazdálkodó szervezetben, vagy”
[szerezhet tulajdonrészt.]
(5) Az MFB tv. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban – a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott társaságok kivételével – közvetlenül, illetõleg közvetetten legfeljebb
50% – 1 szavazat mértékû tulajdoni részesedéssel rendelkezhet.”
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(6) Az MFB tv. melléklete helyébe e törvény 2. számú
melléklete lép.

Az egyenlõ bánásmódról
és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvény módosítása
7. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló – a 2005. évi XXVI. és a 2005. évi
LXXXIII. törvénnyel módosított – 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebt.) a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) A hatóság az egyenlõ bánásmód követelménye megtartásának más szervek elõtti eljárásokban történõ igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza azoknak a foglalkoztatóknak az adatait,
amelyekre vonatkozóan a hatóság jogerõs és végrehajtható
határozata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15. § (9) bekezdés aa) pontjában meghatározott
jogsértést állapított meg. A nyilvántartás tartalmazza
a) a foglalkoztató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát,
c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerõre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának idõpontját, valamint
d) az alkalmazott jogkövetkezmény megjelölését.
(2) A hatósági nyilvántartás adatait a hatóság az általa
vezetett informatikai rendszerben kezeli. Az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítését a hatóság végzi a jogsértést megállapító határozat jogerõsítésének napján, a közigazgatási
határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerõre emelkedésének napján.
(3) A hatóság a nyilvántartásban szereplõ adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat meghozatalától számított öt év elteltével törli.
(4) A hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai
alapján az egyenlõ bánásmód követelményével összefüggésben a foglalkoztatás területén öt éven belül jogsértést
elkövetõ, bírsággal sújtott munkáltatók nevét, székhelyét,
adószámát, az elkövetett jogsértés jogszabályhelyre utalással történõ megnevezését és az alkalmazott jogkövetkezményt, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá válásának napját a honlapján történõ közzététel útján nyilvánosságra hozza.”

A közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosítása
8. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 63. §-a (2) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[(2) Az ajánlatkérõ a következõ igazolásokat és írásbeli
nyilatkozatokat köteles elfogadni:]
„a) a 60. § (1) bekezdésének a)–d), f) és h) pontja és a
61. § (1) bekezdésének a)–c) pontja esetében az illetékes
bíróság vagy hatóságok nyilvántartásának kivonatát (hatósági erkölcsi bizonyítványt) vagy ennek hiányában bírósági vagy hatósági igazolást;”
(2) A Kbt. 63. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 60. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben –
az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérõ ellenõrzi. A munkaügyi ellenõrzés
szempontjából a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó esetekben a Magyar Bányászati
Hivatal adja ki a hatósági igazolást. A hatósági igazolás
a kiállításától számított három hónapig érvényes.”
(3) A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 125. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell tárgyalni és – a 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól
eltérõen – a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést
kötni, aki a szerzõdést a rendkívüli helyzet által megkívánt
idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró
okok hatálya alá, és a 60. § (1) bekezdésének e) pontja,
illetõleg a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával, valamint a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával
kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésõbb a szerzõdéskötést követõ harminc napon belül kell csatolnia. A 60. §
(1) bekezdésnek g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény hatálya alá tartozó esetekben – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérõ
ellenõrzi.”
(4) A Kbt. 136. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyorsított eljárásban a részvételre jelentkezõnek
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, és a 60. § (1) bekezdésének e) pontja, illetõleg
a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával,
valamint a 60. § (1) bekezdésének h) pontjával kapcsolatos
hatósági igazolásokat legkésõbb a 117. § (1) bekezdése
szerinti eredményhirdetéstõl számított tizenöt napon belül
kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésnek g) pontjában foglalt
feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben –
az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérõ ellenõrzi.”
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(5) A Kbt. 152. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 147. § (5) bekezdése esetében az ajánlattevõnek
nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá, és a 60. § (1) bekezdésének e) pontja, illetõleg
a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos hatósági igazolásokat legkésõbb a szerzõdéskötést követõ harminc napon belül kell csatolnia. A 60. §
(1) bekezdésnek g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény hatálya alá tartozó esetekben – az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérõ
ellenõrzi.”
(6) A Kbt. 228. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 225. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti tárgyalásos eljárásban azzal az ajánlattevõvel kell tárgyalni és
– a 99. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen – a tárgyalás befejezésekor írásban szerzõdést kötni, aki a szerzõdést
a rendkívüli helyzet által megkívánt idõ alatt képes teljesíteni. Ebben az esetben az ajánlattevõnek nyilatkoznia kell
arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, és
a 60. § (1) bekezdésének e) pontja, illetõleg a 61. § (2) bekezdése szerinti köztartozások hiányával kapcsolatos
hatósági igazolásokat legkésõbb a szerzõdéskötést követõ
harminc napon belül kell csatolnia. A 60. § (1) bekezdésnek g) pontjában foglalt feltétel megvalósulását – a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény hatálya alá tartozó esetekben – az Országos Munkabiztonsági
és Munkaügyi Fõfelügyelõség nyilvántartásából nyilvánosságra hozott adatok alapján az ajánlatkérõ ellenõrzi.”

A felsõoktatásról szóló
2005. évi CXXXIX. törvény módosítása
9. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Feotv.) 27. §-a (8) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(8) A szenátus az a)–m) pont tekintetében dönt, illetve
az n)–q) pont tekintetében dönthet]
„b) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésérõl, gazdálkodó szervezettel
történõ együttmûködésrõl, feltéve, ha azt a gazdasági
tanács tagjai legalább kétharmadának igenlõ szavazatával
meghozott véleménye támogatja,”
(2) A Feotv. 121. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„121. § (1) Az állami felsõoktatási intézmény – a saját
bevételébõl és tulajdonában lévõ vagyonával – korlátolt
felelõsségû társaságot alapíthat, illetve ezekben szerezhet
részesedést, feltéve, hogy a vagyoni hozzájárulásnak nem
része kincstári vagyon.
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(2) Az állami felsõoktatási intézmény olyan korlátolt
felelõsségû társaságot hozhat létre, amelyben – kivéve, ha
törvény más feltételeket nem határoz meg – legalább többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik azzal, hogy
a befolyás (részesedés) mértékénél az osztalékból való
részesedése nem lehet kisebb arányú. Több költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmény közös társasága esetén elegendõ, ha a költségvetési szervek befolyása
együttesen éri el a legalább többségi befolyást. A korlátolt
felelõsségû társaság további gazdálkodó szervezetet nem
hozhat létre, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem
szerezhet.”
(3) A Feotv. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„124. § Az állami felsõoktatási intézmények tekintetében az államháztartásról szóló törvény 95. §-át – külön törvény eltérõ rendelkezése hiányában – nem kell alkalmazni.
Az államháztartásról szóló törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontját az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.”

A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
10. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 27. § (1) bekezdése a) pontjának aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem jár gyermekgondozási támogatás annak a személynek, aki az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
megjelölt rendszeres pénzellátás valamelyikében részesül,
ide nem értve]
„aa) a gyermekgondozási támogatást, valamint a gyermekgondozási támogatás folyósítása mellett végzett keresõ tevékenység után járó táppénzt, baleseti táppénzt,
továbbá az Szt. 43/A. §-a szerinti – az Szt. 44. §-ának
(2) bekezdésében meghatározott összegû – ápolási díjat,”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása
11. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló – módosított – 1993. évi III. törvény 58/A. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Szociális szövetkezet nem nyújthat az 57. § szerinti
személyes gondoskodást.”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény módosítása
12. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 30. §-a a következõ

6394

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) Szociális szövetkezet nem nyújthat személyes gondoskodást.”

Záró rendelkezések
13. § (1) E törvény – a (2)–(8) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a kihirdetését követõ 30. napon lép
hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Áht.
15. §-a (6) bekezdésének utolsó mondata, 95. §-ának
(7) bekezdése, 104/A. §-ának (1) bekezdésében a „Közalapítvány és” szövegrész, 104/A. §-ának (2)–(3) bekezdése,
valamint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 38. § (4) bekezdése hatályát veszti.
(3) Az Áht. – e törvény 3. §-ának (9) bekezdésével megállapított – 95. § (2) bekezdésének a) pontját és (3) bekezdését a hatálybalépést követõen történõ gazdálkodó szervezet alapításkor, illetve abban való részesedés szerzéskor
kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépésekor már
bejegyzett azon gazdálkodó szervezetek esetében, amelyekben központi vagy társadalombiztosítási költségvetési
szerv részesedéssel rendelkezik, és amelyek 2007. október 31-ig nem felelnek meg az Áht. 95. § új (2) bekezdés
a) pontja szerinti törvényi feltételeknek, 2007. december 31-ig kezdeményezni kell a jogutód nélküli megszüntetést, vagy azokban a központi költségvetési szerv, illetve
a társadalombiztosítási költségvetési szerv tagsági (részvényesi) jogviszonyának megszüntetését.
(4) A Feotv. – e törvény 9. §-ával megállapított –
121. §-a (1) bekezdésének rendelkezéseit a hatálybalépést
követõen történõ korlátolt felelõsségû társaság alapításkor, illetve az abban történõ részesedés szerzéskor kell
alkalmazni.
(5) Az e törvény 2. §-ával megállapított, a koncesszióról
szóló 1991. évi XVI. törvény rendelkezései e törvény
kihirdetését követõ 8. napon lépnek hatályba.
(6) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Feotv.
121. §-ának (3)–(6) bekezdésében a „gazdálkodó szervezetet”, „gazdálkodó szervezetben”, „gazdálkodó szervezet” szövegrészek helyébe megfelelõen „korlátolt felelõsségû társaságot”, „korlátolt felelõsségû társaságban”,
„korlátolt felelõsségû társaság” szövegrészek lépnek.
(7) A Cst. 27. § (1) bekezdése a) pontjának – e törvény
10. §-ával megállapított – aa) alpontjában foglalt rendelkezéseket 2005. szeptember 1-jétõl alkalmazni kell.
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(8) A gyermekgondozási támogatás visszafizetésére
2005. augusztus 31-ét követõen – a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
43/A. §-a szerinti ápolási díjra tekintettel – kötelezett személy esetében a visszafizetést elrendelõ határozatot vissza
kell vonni és ezzel egyidejûleg intézkedni kell a már
visszafizetett ellátás egy összegben történõ kifizetésérõl.
14. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló 2005. évi
LXVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdése;
b) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény 9. §-ának (5) bekezdése.
15. § Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi
Fõfelügyelõség a 2005. augusztus 4-ét követõen elkövetett, jogerõs és végrehajtható határozattal megállapított
jogsértésekre vonatkozó, a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló
1996. évi LXXV. törvény – e törvénnyel beiktatott –
8/C. §-ának (4) bekezdése szerinti adatokat elsõ alkalommal e törvény hatálybalépését követõ harmincadik napon
hozza nyilvánosságra.
16. § Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését ellenõrzõ országos hatáskörû szerv a 2006. január 1-jét követõen elkövetett, jogerõs és végrehajtható
határozattal bírsággal sújtott jogsértésekre vonatkozó, az
Ebt. – e törvénnyel beiktatott – 17/A. §-ának (4) bekezdése
szerinti nyilvántartási adatokat elsõ alkalommal e törvény
hatálybalépését követõ harmincadik napon hozza nyilvánosságra.
17. § Az Országgyûlés jóváhagyja, hogy
a) a Magyar Fejlesztési Bank Rt. megvásárolhatja a
Magyar Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Társaság és az
IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési
Szolgáltató Közhasznú Társaság 100%-os tulajdoni részesedését az e társaságok könyvvizsgálói záradékot tartalmazó 2005. évi éves beszámolójában kimutatott saját tõke
összegével megegyezõ értéken,
b) a Miniszterelnöki Hivatal megvásárolhatja a Regionális Fejlesztési Holding Rt.-tõl a PROMEI Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projekt Iroda Közhasznú
Társaság tulajdoni részesedését a társaság könyvvizsgálói
záradékot tartalmazó 2005. évi éves beszámolójában
kimutatott saját tõke összegével megegyezõ értéken.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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1. számú melléklet a 2006. évi LXV. törvényhez
„Melléklet az 1995. évi XXXIX. törvényhez
A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel mûködõ társaságok – az állami tulajdon arányának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetõleg szerv megjelölésével – a következõk:
Társaság neve

Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt.
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.
25% + 1 szavazat
Magyar Villamosmûvek Rt.
99%
Budapest Airport Rt.
25% + 1 szavazat
CD Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Balatonfelvidéki Erdõ és Fafeldolgozó Rt.
100%
Délalföldi Erdészeti Rt.
100%
Észak-Magyarországi Erdõgazdasági Rt.
100%
Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Rt.
100%
„Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt.
100%
Ipoly Erdõ Rt.
100%
Kisalföldi Erdõgazdaság Rt.
100%
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt.
100%
Mátra-Nyugatbükki Erdõ
és Fafeldolgozó Rt.
100%
Mecseki Erdészeti Rt.
100%
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt.
100%
Nyírségi Erdészeti Rt.
100%
Pilisi Parkerdõgazdaság Rt.
100%
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt.
100%
Szombathelyi Erdészeti Rt.
100%
Tanulmányi Erdõgazdaság Rt.
100%
VADEX Mezõföldi Erdõ- és Vadgazdálkodási Rt.
100%
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt.
100%
Zalai Erdészeti és Faipari Rt.
100%
TISZAVÍZ Kft.
100%
Hungaropharma Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
PICK Szeged Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
HERZ Szalámigyár Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
KAGE Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.
25% + 1 szavazat
Szerencsejáték Rt.
100%
Eximbank Rt.
25% + 1 szavazat
MEHIB Rt.
25% + 1 szavazat
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Társaság neve

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.
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Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Magyar Posta Rt.
100%
Tokaj Kereskedõház Rt.
99%
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter
Magyar Államvasutak Rt.
100%
Állami Autópálya Kezelõ Rt.
25% + 1 szavazat
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt.
50% + 1 szavazat
Közlekedéstudományi Intézet Rt. (KTI Rt.)
50% + 1 szavazat
Villamosenergia-ipari Kutató Intézet Rt.
50% + 1 szavazat
ExVÁ Robbanásbiztos Villamos Berendezéseket Vizsgáló Kht.
100%
Magyar Fejlesztési Bank Rt.
100%
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Délalföldi Gázszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Paksi Atomerõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Dunamenti Erõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Vértesi Erõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Bakonyi Erõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
PANNONPOWER Energiatermelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Mátrai Erõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Tiszai Erõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Budapesti Erõmû Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Dunántúli Áramszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
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Társaság neve

Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt.
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Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Budapesti Elektromos Mûvek Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Országos Villamostávvezeték Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
50% + 1 szavazat
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Magyar Távközlési Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
75%
Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési
Kutató-Fejlesztõ Kht.
100%
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztõ Kht.
100%
Fertõdi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztõ Kht.
100%
Újfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztõ Kht.
100%
Konzervipari Kutató és Fejlesztõ és Minõségvizsgáló Kft.
100%
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
100%
Országos Húsipari Kutatóintézet Kft.
100%
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt.
100%
Agroster Besugárzó Rt.
25% + 1 szavazat
Concordia Közraktár Rt.
100%
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.
25% + 1 szavazat
Geodéziai és Térképészeti Rt.
25% + 1 szavazat
Országos Mesterséges Termékenyítõ Rt.
25% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Hortobágyi Génmegõrzõ Kht.
100%
Hortobágyi Halgazdasági Rt.
100%
Dunamenti Regionális Vízmû Rt.
50% + 1 szavazat
Dunántúli Regionális Vízmû Rt.
50% + 1 szavazat
Észak-dunántúli Regionális Vízmû Rt.
50% + 1 szavazat
Észak-magyarországi Regionális Vízmû Rt.
50% + 1 szavazat
Tiszamenti Regionális Vízmû Rt.
50% + 1 szavazat
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht. (VITUKI)
50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Agora Ipari Kft.
100%
Erfo Ipari Kht.
100%
Kézmû Kht.
100%
Fõkefe Kht.
100%
Savaria Nett-Pack Kft.
100%
Szegedi SZEFO Rt.
100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi miniszter
Gyógynövénykutató Intézet Rt.
25% + 1 szavazat
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Tartós állami részesedés
legalacsonyabb mértéke

Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: oktatási és kulturális miniszter
100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter
HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt.
50% + 1 szavazat
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt.
50% + 1 szavazat
HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnika Rt.
50% + 1 szavazat
HM Elektronikai Igazgatóság Rt.
100%
HM Budapesti Erdõgazdasági Rt.
100%
HM Kaszói Erdõgazdasági Rt.
100%
HM VERGA Veszprémi Erdõgazdasági Rt.
100%
Dunai Repülõgépgyár Rt.
1 db szavazatelsõbbséget biztosító
részvény
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.
100%
KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt.
50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter
Államadósság Kezelõ Központ Rt.
100%
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügyi és rendészeti miniszter
Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda Rt.
50% + 1 szavazat
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: önkormányzati és területfejlesztési miniszter
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság
100%
Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht.
50% + 1 szavazat
Sportlétesítmények Vállalat Rt.
75%
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Magyar Fejlesztési Bank Rt.
Hitelgarancia Rt.
50% + 1 szavazat
Regionális Fejlesztési Holding Rt.
100%
Kisvállalkozás-fejlesztõ Pénzügyi Rt.
50% + 1 szavazat
Nemzeti Színház Rt.

”

2. számú melléklet a 2006. évi LXV. törvényhez
„Melléklet a 2001. évi XX. törvényhez
Az MFB Rt. a 8. § (3) bekezdésének c) pontja alapján 100%-ot elérõ tulajdoni részesedéssel rendelkezhet a következõ
gazdálkodó szervezetekben:
Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
Magyar Követeléskezelõ Rt.
Magyar Közmû Kft.
Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztõ Kft.
Magyar Export-Import Bank Rt.
Magyar Exporthitel Biztosító Rt.
Kisvállalkozás-fejlesztõ Pénzügyi Rt.
Beszállítói Befektetõi Rt.
Tõkepartner Befektetési és Vagyonkezelõ Zrt.
Corvinus Kockázati Tõkealap-kezelõ Zrt.
Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.
IT Információs Társadalom Informatikai és Távközlési Szolgáltató Kht.
E törvény 2. §-ának d) pontjában meghatározott feladatok ellátása érdekében alapított gazdasági társaság”
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2006. évi LXVI.
törvény
az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosításáról*
1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95/B. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„95/B. § (1) Az állami tulajdoni részesedéssel mûködõ
gazdasági társaságok jogszabály, illetve társasági szerzõdés alapján az állami tulajdonosi rész alapján megválasztott vezetõ tisztségviselõi és felügyelõ bizottsági tagjai a
megbízatás elfogadásától számított harminc napon belül,
majd azt követõen évente, valamint a megbízás megszûnésekor a köztisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó legalább
többségi állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek
tisztségviselõi és felügyelõ bizottsági tagjai a megbízatás
elfogadásától számított harminc napon belül, majd azt
követõen évente a köztisztviselõkre vonatkozó szabályok
szerint vagyonnyilatkozatot tesznek. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség akkor áll fenn, ha a gazdálkodó
szervezet jegyzett tõkéje alapításkor vagy tõkeemelés folytán meghaladja a kettõszázmillió forintot.
(3) Az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget akkor is teljesíteni
kell, ha az ott említett megbízatás idõtartama kevesebb,
mint egy év. A nyilatkozatot a megbízatás elfogadását
megelõzõ év december 31-i állapotra vonatkozóan kell
megtenni.
(4) Az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott személyek vagyonnyilatkozatukat, továbbá a vagyonuk idõközi gyarapodásáról készített nyilatkozatukat a gazdasági
társaság, illetve a gazdálkodó szervezet legfõbb szervéhez
nyújtják be, és csatolják a Ktv. 22/A. § (7) bekezdés szerinti felhatalmazást arról, hogy a KKH a vagyonnyilatkozatban foglaltak valódiságának ellenõrzése céljából személyes és vagyoni adataikat kezelje. A felhatalmazást teljes
bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni. A legfõbb
szerv a vagyonnyilatkozatok nyilvántartására, kezelésére
szabályzatot alkot.

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A KKH az (1) bekezdés alapján tett vagyonnyilatkozat személyi részét az azonosító adatok (a köztisztviselõ
neve, születési ideje, helye, anyja neve, állandó lakásának
címe, technikai azonosító kódja) kivételével, valamint a
gazdasági érdekeltségi nyilatkozat „A” részét köteles nyilvánosságra hozni. A KKH az (1) bekezdés alapján tett vagyonnyilatkozat egyéb részei, valamint a (2) bekezdés
alapján tett vagyonnyilatkozatok nyilvánosságra hozatalára nem jogosult.
(6) Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett személy az
(1), illetve a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat-tételi határidõt elmulasztja, a (4) bekezdésben meghatározott szervezet harmincnapos határidõ kitûzésével felszólítja a kötelezettség teljesítésére. A határidõ elmulasztása esetén intézkedni kell az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott
megbízatás visszavonásáról.
(7) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nem terjed
ki azokra a személyekre, akik külön törvény alapján a megelõzõ évben már vagyonnyilatkozatot tettek, vagy a tárgyévben tenni kötelesek. A vagyonnyilatkozat megtételérõl,
illetve az erre vonatkozó kötelezettségrõl az érintett személynek nyilatkozatot kell benyújtania a gazdálkodó szervezet legfõbb szervéhez. A nyilatkozathoz csatolni kell a
vagyonnyilatkozatnak – a törvényben meghatározott szerv
általi – átvételét igazoló okiratot, illetve – a tárgyévben esedékes másik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esetén
pedig – az igazolást utólag kell bemutatni.
(8) A Ktv. 22/A. § (11)–(12) bekezdése szerinti ellenõrzési eljárást, illetve külön vagyonnyilatkozat tételét a
(4) bekezdésben meghatározott szerv kezdeményezheti. A
Ktv. 22/A. §-a szerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának
feladatait a legfõbb szerv által megbízott személy látja el.
(9) Az ellenõrzési eljárás során a külön törvények alapján tett vagyonnyilatkozatokba is be lehet tekinteni.”
2. § (1) Ez a törvény a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit elsõ alkalommal a törvény hatálybalépésétõl számított 30 napon belül, illetve a megbízás elfogadásától számított 30 napon belül kell alkalmazni.
(3) A törvény kihirdetésével egyidejûleg a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 6. számú
mellékletének helyébe e törvény melléklete lép.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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Melléklet a 2006. évi LXVI. törvényhez
„6. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez
Vagyonnyilatkozat
SZEMÉLYI RÉSZ
A nyilatkozatot adó személyi adatai
A köztisztviselõ
neve:....................................................................................................................................................................................
szül. ideje: ................................ szül. helye: ................................................................................................................
anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
állandó lakásának címe: ......................................................................................................................................................
technikai azonosító kódja: 8888 8888 88
munkáltató megnevezése, címe:..........................................................................................................................................
szervezeti egység neve:.......................................................................................................................................................
köztisztviselõ vezetõi megbízása: .......................................................................................................................................
köztisztviselõ besorolásának idõpontja, besorolási osztálya, fokozata:..............................................................................
A köztisztviselõvel közös háztartásban élõ házas-, illetve élettárs
neve:....................................................................................................................................................................................
szül. ideje: .................................. szül. helye: ..................................................................................................................
anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
állandó lakásának címe: ......................................................................................................................................................
technikai azonosító kódja: 8888 8888 88
A köztisztviselõ
neve:....................................................................................................................................................................................
szül. ideje: .................................. szül. helye: ..................................................................................................................
anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
állandó lakásának címe: ......................................................................................................................................................
technikai azonosító kódja: 8888 8888 88
munkáltató megnevezése, címe:..........................................................................................................................................
szervezeti egység neve:.......................................................................................................................................................
köztisztviselõ vezetõi megbízása: .......................................................................................................................................
köztisztviselõ besorolásának idõpontja, besorolási osztálya, fokozata:..............................................................................
A köztisztviselõvel közös háztartásban élõ gyermek
neve:....................................................................................................................................................................................
szül. ideje: .................................. szül. helye: ..................................................................................................................
anyja neve: ..........................................................................................................................................................................
állandó lakásának címe: ......................................................................................................................................................
technikai azonosító kódja: 8888 8888 88
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VAGYONI RÉSZ
I. Rész
A nyilatkozatot adó éves jövedelme:
............... év ............................. Ft.
............... év ............................. Ft.
............... év ............................. Ft.
............... év ............................. Ft.
............... év ............................. Ft.
............... év ............................. Ft.

II. Rész
Vagyoni nyilatkozat
A) Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):
a) címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
c) címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
2. Üdülõtulajdon és üdülõtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog):
a) címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
c) címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):
a) megnevezése (zártkerti építmény, mûhely, üzlet, mûterem, rendelõ, garázs stb.):........................................................
címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) megnevezése:.................................................................................................................................................................
címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
c) megnevezése: .................................................................................................................................................................
címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
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d) megnevezése:.................................................................................................................................................................
címe: ........................................................... város/község ........................................................... út/utca ............. hsz.
alapterülete: .................................................................. m2, tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
4. Termõföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog):
a) megnevezése:.................................................................................................................................................................
címe: ..................................................................... város/község .................... hrsz., alapterülete: .................... m2,
mûvelési ága: ..................................................................... tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) megnevezése:.................................................................................................................................................................
címe: ..................................................................... város/község .................... hrsz., alapterülete: .................... m2,
mûvelési ága: ..................................................................... tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
c) megnevezése: .................................................................................................................................................................
címe: ..................................................................... város/község .................... hrsz., alapterülete: .................... m2,
mûvelési ága: ..................................................................... tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
d) megnevezése:.................................................................................................................................................................
címe: ..................................................................... város/község .................... hrsz., alapterülete: .................... m2,
mûvelési ága: ..................................................................... tulajdoni hányad: ............................................................
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................

B) Nagy értékû ingóságok
1. Gépjármûvek:
a) személygépkocsi: ....................................................................... típus ....................................................... rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) tehergépjármû, autóbusz: .......................................................... típus ....................................................... rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
2. Védett mûalkotás, védett gyûjtemény:
a) egyedi alkotások:
................................................. alkotó ............................................................... cím .............. nyilvántartási szám
a szerzés ideje, jogcíme: ...............................................................................................................................................
................................................. alkotó ............................................................... cím .............. nyilvántartási szám
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
................................................. alkotó ............................................................... cím .............. nyilvántartási szám
a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................................................
b) gyûjtemény
.......................................................................................... megnevezés .............. db .............. nyilvántartási szám
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
.......................................................................................... megnevezés .............. db .............. nyilvántartási szám
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
.......................................................................................... megnevezés .............. db .............. nyilvántartási szám
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
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3. Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyûjteményenként) a mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszeres
összegét meghaladó értékû ingóság:
a) .................................................................................... megnevezés .................................................. azonosító adat
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
b) .................................................................................... megnevezés .................................................. azonosító adat
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
c) .................................................................................... megnevezés .................................................. azonosító adat
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
d) .................................................................................... megnevezés .................................................. azonosító adat
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
e) .................................................................................... megnevezés .................................................. azonosító adat
a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
4. Értékpapírban elhelyezett megtakarítás (részvény, kötvény, részjegy, kincstárjegy, vagyonjegy stb.):
........................................................................................ megnevezés .............................. szám .........................
........................................................................................ megnevezés .............................. szám .........................
........................................................................................ megnevezés .............................. szám .........................
........................................................................................ megnevezés .............................. szám .........................
........................................................................................ megnevezés .............................. szám .........................
5. Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás:
....................................................... pénzintézet
....................................................... pénzintézet
....................................................... pénzintézet
....................................................... pénzintézet
....................................................... pénzintézet

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

betétkönyv száma
betétkönyv száma
betétkönyv száma
betétkönyv száma
betétkönyv száma

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

érték
érték
érték
érték
érték

összeg
összeg
összeg
összeg
összeg

6. A mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszeres összegét meghaladó készpénz:
....................................................................................................................................................................................... Ft
7. Az összességében a mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszeres összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerzõdés alapján fennálló pénzkövetelés:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
A pénzkövetelés
jogcíme

pénzintézet
pénzintézet
pénzintézet
pénzintézet
pénzintézet

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

számlaszám
számlaszám
számlaszám
számlaszám
számlaszám

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

összeg
összeg
összeg
összeg
összeg

A szerzõdés (követelés)
A kötelezett neve, lakcíme

A követelés összege
kelte

lejárati ideje

8. Más, jelentõsebb értékû – közölni kívánt – vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori köztisztviselõi illetményalap tízszeres összegét meghaladja:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

megnevezés
megnevezés
megnevezés
megnevezés
megnevezés

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

azonosító adat
azonosító adat
azonosító adat
azonosító adat
azonosító adat
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III. Rész
Ebbe a rovatba kérjük feltüntetni a pénzintézettel, magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait
1. Pénzintézettel szemben:
A tartozás
A hitel megnevezése

A tartozás összege
kelte

lejárati ideje

2. Magánszemélyekkel szemben – feltéve, ha a hitelezõ magánszemély írásban hozzájárult e pontban meghatározott adatai közléséhez –:
A tartozás
A hitelezõ neve, lakcíme

A tartozás összege
kelte

lejárati ideje

IV. Rész
Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat
A) rész
1. Az állami tulajdoni részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezetben fennálló tisztség (a társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja) vagy érdekeltség:
I.
1. cégbejegyzés száma: ....................................................................................................................................................
2. gazdálkodó szervezet neve, formája: ...........................................................................................................................
3. székhelye: .....................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ..........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ....................................................................................................... %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: .................................................................................................................. %
7. nyereségbõl való részesedése: ................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: ......................................................................................................................
9. a tisztség ellátásáért kapott tiszteletdíj: ........................................................................................................................
10. a tisztség ellátásáért kapott költségtérítés: .................................................................................................................
11. a tisztség ellátásáért kapott egyéb juttatás (ingyenes gépjármûhasználat, ingyenes telefonhasználat stb.) és annak
értéke: ................................................................................................................................................................................
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II.
1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdálkodó szervezet neve, formája: ............................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................
9. a tisztség ellátásáért kapott tiszteletdíj: .........................................................................................................................
10. a tisztség ellátásáért kapott költségtérítés: ..................................................................................................................
11. a tisztség ellátásáért kapott egyéb juttatás (ingyenes gépjármûhasználat, ingyenes telefonhasználat stb.) és annak
értéke: ................................................................................................................................................................................

III.
1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdálkodó szervezet neve, formája: ............................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................
9. a tisztség ellátásáért kapott tiszteletdíj: .........................................................................................................................
10. a tisztség ellátásáért kapott költségtérítés: ..................................................................................................................
11. a tisztség ellátásáért kapott egyéb juttatás (ingyenes gépjármûhasználat, ingyenes telefonhasználat stb.) és annak értéke: ...................................................................................................................................................................................

B) rész
Egyéb közlendõk
1. Gazdasági társaságban (közkereseti társaság, betéti társaság, egyesülés, közös vállalat, korlátolt felelõsségû társaság,
részvénytársaság) fennálló tisztsége (a társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottságának tagja, könyvvizsgálója)
vagy érdekeltsége:...............................................................................................................................................................

I.
1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdasági társaság neve, formája: .................................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................
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II.
1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdasági társaság neve, formája: .................................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................
III.

1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdasági társaság neve, formája: .................................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................

IV.
1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdasági társaság neve, formája: .................................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................

V.
1. cégbejegyzés száma: .....................................................................................................................................................
2. gazdasági társaság neve, formája: .................................................................................................................................
3. székhelye: ......................................................................................................................................................................
4. az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, Bt. esetén beltag/kültag stb.): ...........................................................
5. a tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: ........................................................................................................ %
6. a tulajdoni érdekeltség jelenlegi aránya: ................................................................................................................... %
7. nyereségbõl való részesedése: .................................................................................................................................. %
8. a gazdasági társaságban viselt tisztsége: .......................................................................................................................

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

..........................................................................
aláírás
(csak munkáltatónak átadott példányon)”
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2006. évi LXVII.
törvény

2006. évi LXVIII.
törvény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény módosításáról*

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
módosításáról*

1. § A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.)
15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A képviselõ havi tiszteletdíja (alapdíj) nem
haladhatja meg a Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap, és az alább meghatározott szorzószám szorzatát:
– 1000-nél kevesebb lakosú település
esetén
1,0
– 1000–2999 lakosú település esetén
1,3
– 3000–10 000 lakosú település esetén
1,8
– 10 000-nél több lakosú település,
valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén
2,2
– fõvárosi kerületi önkormányzat esetén
2,5
– megyei jogú városi és megyei önkormányzat esetén
2,6
– fõvárosi önkormányzat esetén
2,8
(2) Ha a képviselõ bizottságnak tagja, a tiszteletdíja az
alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is – legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhetõ.
(3) A bizottság nem képviselõ tagja az alapdíj 45%-át
meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthetõ.
(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak tiszteletdíja
az alapdíjon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén
is – legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhetõ.”
2. § A Pttv. 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A képviselõ-testület a kötelezettségeit megszegõ
képviselõ megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal,
maximum 12 havi idõtartamra csökkentheti, illetõleg természetbeni juttatását ugyanilyen idõtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés,
illetve a megvonás újra megállapítható.”
3. § E törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2006. évi általános választásának napján lép
hatályba és ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Pttv. 16. §
(1) bekezdése a) pontjának „amely a képviselõ választása
szerint pénzben is kifizethetõ,” szövegrésze.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.

1. § (1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 50. §-ának (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A háztartási fogyasztó a tulajdonában vagy használatában lévõ ingatlan – mint fogyasztásmérõvel rendelkezõ fogyasztási hely – rendeltetésszerû használata érdekében és mértékéig közvetlen vagy közvetett földgázigényének – ideértve a vezetékes propán- és butángáz igényt
is – kielégítése érdekében kedvezményes földgázellátásban, valamint a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvényben meghatározott díjfizetõ tulajdonában
álló vagy általa bérelt, illetve használt lakáscélú épületrész
távhõigényének biztosításához kedvezményes távhõszolgáltatásban részesülhet. A kedvezményes földgázellátás és
távhõszolgáltatás formája közvetlen pénzbeli juttatás nem
lehet.”
(2) A GET 50. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki, és egyidejûleg a jelenlegi (5) és (6) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik:
„(5) A célelõirányzat forrását költségvetési támogatás is
képezheti.”
(3) A GET 50. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg számozása (8) bekezdésre változik:
„(8) A célelõirányzatból folyósított támogatás összege
nem haladhatja meg a (3)–(5) bekezdés szerinti befizetések összegét.”
2. § A GET 85. §-a a következõ (11)–(13) bekezdésekkel egészül ki:
„(11) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében létrehozott közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint elosztói engedélyes gazdasági társaság részére rendelkezésre
bocsátott vagyonnal összefüggésben – a Hivatal által az
e célból vagyont átadó jogelõd társaságnak az engedélyes
tevékenységre kiadott érvényes mûködési engedélyében
meghatározott valamennyi alapvetõ eszköz átadása esetén – illetékfizetési kötelezettség nem keletkezik, kivéve
a cégbírósági eljárási illetéket.
(12) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
módosításáról szóló 2005. évi LXIII. törvény 32. §-ának
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében létrehozott közüzemi szolgáltatói engedélyes, valamint elosztói engedélyes gazdasági társaságok számára biztosított
vagyon átadásakor ezen társaságok általános forgalmi adó

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
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visszaigénylésénél az átadásra kerülõ vagyonnak a mûködési engedéllyel rendelkezõ alapítónál nyilvántartott
könyv szerinti értékéig az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény 48. §-ának (4), (6) és (7) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítettnek kell tekinteni.
(13) A (11) és (12) bekezdés szerint létrehozott társaságokat – a GET szerinti engedélyeik megszerzésének feltételével – a földgáz közüzemi szolgáltatási, valamint földgáz elosztási engedélyek alapján folytatott földgázipari
tevékenységet illetõ jogviszonyuk tekintetében alapítójuk
jogutódjának kell tekinteni.”
3. § (1) E törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a villamos
energiáról szóló 2001. évi CX. törvény módosításáról
szóló 2005. évi LXXIX. törvény 61. §-ának (10) bekezdésében a „48. § (4) és (5) bekezdésében” szövegrész helyébe a „48. § (4), (6) és (7) bekezdésében” szövegrész lép.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
6/2006. (VII. 25.) IRM
rendelete
a kényszergyógykezelés és az ideiglenes
kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint
az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet
feladatairól, mûködésérõl szóló
36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosításáról
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet (Bv. tvr.) 127. §-ának
(1) bekezdésében, valamint a büntetõeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény (Be.) 604. §-a (2) bekezdésének p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Bv. tvr.
84. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra – az egészségügyi
miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel és a legfõbb
ügyésszel egyetértésben – a következõket rendelem el:

A Miniszterelnök rendeletei

1. §

A Miniszterelnök
6/2006. (VII. 25.) ME
rendelete

A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelõ
és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûködésérõl szóló
36/2003. (X. 3.) IM rendelet (Rendelet) 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A beteg úti okmányát az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatal Központi Okmányiroda Útlevél Osztályának, a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi szervek
hivatásos (szerzõdéses) állományú tagja szolgálati igazolványát a kiállító szervnek kell megküldeni.”

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
szervezetirányító jogkörérõl szóló
3/2006. (VI. 22.) ME rendelet módosításáról
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2006. évi LVII. törvény 76. §-ának (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

2. §
1. §
A fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos szervezetirányító jogkörérõl szóló 3/2006. (VI. 22.) ME rendelet
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének tevékenységét a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
irányítja.”

2. §
Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(1) A Rendelet 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befogadástól számított harmadik hónap folyamán és azt követõen hat havonta a fõigazgató fõorvos részletes kórrajz-kivonatot küld a kényszergyógykezelés felülvizsgálatára illetékes bíróságnak [Be. 566. § (1) bek.], és
véleményt nyilvánít, hogy
a) a beteg állapota alapján a kényszergyógykezelés
fenntartása vagy megszüntetése indokolt,
b) a beteg állapota megengedi-e, hogy a tárgyaláson
személyesen megjelenjen vagy sem.”
(2) A Rendelet 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a kényszergyógykezelést ideiglenes kényszergyógykezelés elõzte meg, és annak végrehajtását nem sza-
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kították meg, az (1) bekezdés szerinti idõtartamot az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétõl kell számítani, a kórrajz-kivonatot legkorábban a kényszergyógykezelést elrendelõ ítélet jogerõre emelkedésétõl számított három hónap elteltével kell a bíróságnak megküldeni.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
7/2006. (VII. 25.) IRM
rendelete
az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve
a bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható
ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának,
lakóhelye, illetõleg személyazonossága
megállapításának és körözése elrendelésének részletes
szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet
módosításáról
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszterrel és
a legfõbb ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a
bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetõleg személyazonossága megállapításának és
körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló
1/2003. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az intézkedésre jogosult szerv határozattal elfogatóparancsot bocsát ki
a) a szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény
miatt indult nyomozás során, ha a terhelt tartózkodási helyének felkutatása iránt tett más intézkedés nem vezetett
eredményre [Be. 527. § (2) bekezdés],
b) a szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény
miatt indult eljárásban – az eljárás felfüggesztése nélkül –,
ha a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követõen vált
ismeretlenné, és megalapozottan feltehetõ, hogy a vádlott
megszökött vagy elrejtõzött [Be. 529. § (1) bekezdés],
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c) ha szabadságvesztés büntetést, vagy a szabadságvesztés büntetés hátralévõ részét ismeretlen helyen tartózkodó elítélten kell foganatba venni [Be. 590. § (3) bekezdés].”
(2) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az intézkedésre jogosult szerv határozattal elfogatóparancsot bocsáthat ki
a) szabadságvesztéssel büntetendõ cselekmény miatt
folyó eljárásban [Be. 73. § (3) bekezdés], ha a Be. egyéb
rendelkezése az elfogatóparancs kibocsátását nem teszi
kötelezõvé,
b) a különleges eljárás (Be. XXIX. Fejezet) során a tárgyalás vagy az ülés megtartása végett, ha a különleges eljárás folytán szabadságelvonásra kerülhet sor [Be. 555. §
(4) bekezdés].”

2. §
(1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A határozatot annyi példányban kell elkészíteni,
ahány példányban az eljárás iratai készülnek, továbbá,
hogy a foganatosításra jogosult szerven kívül külön példány jusson az ügyésznek, a magánvádlónak, a pótmagánvádlónak, a magánvádló és a pótmagánvádló képviselõjének, a terheltnek, a terhelt védõjének és a fiatalkorú terhelt
törvényes képviselõjének. Az eredeti példányt a bûnügyi,
illetõleg a büntetés-végrehajtási iratokhoz kell csatolni.”
(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az intézkedésre jogosult szerv a határozatot megküldi a foganatosításra jogosult szerv részére, az ügyésznek, a magánvádlónak, a pótmagánvádlónak, a magánvádló és a pótmagánvádló képviselõjének, a terhelt védõjének és a fiatalkorú terhelt törvényes képviselõjének.”

3. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a
határozatot hirdetményi úton kell kézbesíteni.”

4. §
Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A visszavonásról – az ezt tartalmazó határozat
megküldésével – haladéktalanul értesíteni kell az elrendelõ határozatot foganatosító szervet, az ügyészt, a magánvádlót, a pótmagánvádlót, a magánvádló és a pótmagánvádló képviselõjét, a terheltet, a terhelt védõjét, a fiatalko-
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rú terhelt törvényes képviselõjét, valamint a NEBEK-et,
ha az elrendelõ határozatot részére küldték meg.”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
9/2006. (VII. 25.) IRM
rendelete

5. §

a bírósági eljárásban az eljárási cselekmények
jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésérõl
szóló 14/2003. (VI. 19.) IM rendelet módosításáról

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
8. §-a (1) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
12. §-ának (1) bekezdésében és az azt megelõzõ alcímben
az „alaposan” szövegrész helyébe a „megalapozottan”
szövegrész lép.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
8/2006. (VII. 25.) IRM
rendelete
a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról
A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fogvatartottak
egészségügyi ellátásáról – az egészségügyi miniszterrel és
a legfõbb ügyésszel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998.
(III. 6.) IM rendelet 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az elmeosztályra helyezett elítélt állapotát szükség
szerint, de legalább hat hónaponként két elmeszakorvos
felülvizsgálja, és az IMEI fõigazgató fõorvosa dönt arról,
hogy a gyógykezelést folytatni kell, vagy a (4) bekezdésben meghatározott intézkedések szükségesek.”

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a követezõket rendelem el:
1. §
(1) A bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésérõl szóló
14/2003. (VI. 19.) IM rendelet (a továbbiakban: Jhr.)
4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben
a leírást végzõ bírósági alkalmazott a gyorsírással készített
feljegyzés, illetõleg a felvétel alapján készített jegyzõkönyvet aláírásával ellátva igazolja, hogy a leírást a feljegyzésnek, illetõleg a felvételnek megfelelõen készítette
el, és feltünteti a leírás idõpontját is.”
(2) A Jhr. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság ítélete elsõ fokon vagy másodfokon
jogerõre emelkedik, a gyorsírással készített feljegyzés,
illetõleg a felvétel alapján készített jegyzõkönyvre a
Be. 252. §-ának (5) bekezdése az irányadó.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

2. §

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
10/2006. (VII. 25.) IRM
rendelete

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás
végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosításáról

Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló
1979. évi 11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban:
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Bv. tvr.) 127. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a legfõbb ügyésszel és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: Bszr.) 31. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az elítélt más intézetben való elhelyezését kéri,
a kérelmet a fogva tartó intézet parancsnokához kell benyújtani. Az intézet parancsnoka a kérelmet az (1) bekezdés szerinti szervezeti egységhez terjeszti fel.”
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4. §

A Bszr. 182. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) Az intézet a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítására]
„a) a bíróságnak a Be. 413. § (1) bekezdése, illetve
423. §-ának (6) bekezdése alapján hozott határozata,”
[szerint intézkedik.]

5. §
A Bszr. a következõ 187/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A szabadságvesztés felfüggesztése

2. §
A Bszr. 55. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A belépést engedélyezni kell, ha a védõ, illetve a képviselõ a meghatalmazásnak az elítélttel való aláíratása érdekében keresi fel az intézetet; a meghatalmazásnak a
Be. 47. §-ának (2) bekezdése szerinti benyújtásáig a védõ
csak ellenõrzés mellett beszélhet az elítélttel.”

3. §
(1) A Bszr. 76. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha más bûncselekmény miatt folytatott büntetõeljárás során
a) az ügyész vagy a nyomozó hatóság a Be. 188. §-a
(1) bekezdésének h) pontja alapján a nyomozást felfüggesztette,
b) az ügyész a Be. 222. §-ának (2) bekezdése alapján a
vádemelést elhalasztotta, avagy
c) a bíróság a Be. 266. §-ának (6) bekezdése alapján az
eljárást felfüggesztette,
az erre kijelölt intézet az elítélt írásbeli kérelmére biztosítja a vállalt – külön jogszabályban meghatározott – kábítószer-függõséget gyógyító kezelést, kábítószer-használatot
kezelõ más ellátáson vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt.”
(2) A Bszr. 76. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A más bûncselekmény miatt folytatott büntetõeljárás során az elítélt kérelmére az intézet – a (2) bekezdés
szerinti eljárási cselekmények elõtt is – gondoskodik a kábítószer-függõséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelõ más ellátás vagy megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás biztosításáról.”

187/A. § (1) Ha a bíróság a Be. 574. §-ának (3) bekezdése alapján összbüntetésbe foglalás céljából annak közlése végett keresi meg az elítéltet fogvatartó intézetet, hogy
az elítélt az összbüntetési ítélet alapjául szolgáló szabadságvesztés büntetésekbõl mennyi idõt töltött ki, az intézet
soron kívül (rövid úton) teljesíti az adatszolgáltatást.
(2) Ha a bíróság a nem jogerõs összbüntetési ítéletben
az összbüntetés alapjául szolgáló szabadságvesztések végrehajtását felfüggeszti, az intézet haladéktalanul intézkedik az elítélt szabadítása iránt.
(3) Ha a jogerõs összbüntetés szerinti szabadságvesztés
tartama a (2) bekezdés szerinti tartamot nem haladja meg,
úgy kell eljárni, mintha az elítélt a szabadságvesztés kitöltésével szabadult volna. Az igazolást az elítéltnek postán
ajánlva kell megküldeni.
(4) Ha a jogerõsen kiszabott összbüntetés meghaladja a
(2) bekezdés szerinti tartamot és
a) az elítélt feltételes szabadságra bocsátása esedékes,
az intézet soron kívül elõterjesztést tesz a bv. bíróhoz,
vagy
b) az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra,
vagy a feltételes szabadságra bocsátása késõbb esedékes,
továbbá, ha a feltételes szabadságra bocsátást a bv. bíró
nem engedélyezte, az intézet az elítéltet írásban felszólítja,
hogy a büntetés hátralévõ részének letöltésére a megjelölt
napon jelentkezzék.”

6. §
(1) A Bszr. 188. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„188. § (1) Büntetõügyben a bíróság vagy az ügyész
idézése alapján az intézet az elítéltet a tárgyalásra, meghallgatásra, nyilvános ülésre az idézésben, értesítésben,
illetõleg az elõállításra vonatkozó megkeresésben megjelölt helyre és idõre elõállítja.”
(2) A Bszr. 188. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) Az elítélt büntetõügyben történõ elõállítása során
az eljáró ügyész, illetõleg a bíróság engedélyezheti, hogy
az elítélt a nyilvántartott kapcsolattartójával a tárgyalás
(meghallgatás), nyilvános ülés szünetében, vagy annak befejezése után, az ügyre nem tartozó kérdésben beszéljen,
ha annak megfelelõ feltételei biztosítottak. Ebben az esetben az engedélyezõ gondoskodik a megfelelõ helyiségrõl
és a beszélgetés ellenõrzésérõl.”

7. §
A Bszr. 194. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bv. bíró szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatásáról rendelkezõ nem jogerõs végzése
alapján az intézet intézkedik az elítélt új végrehajtási fokozatának megfelelõ elhelyezésérõl, illetve a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének – az új végrehajtási
fokozat szerinti – megállapításáról.”

8. §
A Bszr. 201. §-ának (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[(1) Azt az elítéltet,]
„f) akinek a szabadságvesztés büntetését a bíróság a
Be. 574. §-ának (3) bekezdése alapján felfüggeszti,”
[szabadon kell bocsátani.]

9. §
A Bszr. 237. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„d) levelezésének, telefonbeszélgetésének, a látogató
fogadásának és a csomagküldemény korlátozásáról, illetve
tiltásáról;”

10. §
A Bszr. 258. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az intézet az (1) bekezdés szerinti rendelkezés bevárása nélkül szabadítja azt az elõzetesen letartóztatottat,
aki az elsõ fokú, illetõleg a másodfokú bíróság által nem
jogerõsen kiszabott szabadságvesztést letöltötte.”

11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg

2006/90. szám

a) a Bszr. 6. §-ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (6) bekezdésében, 54/A. §-ának (1) bekezdésében, 134. §-ának
(2) bekezdésében, 178. §-ának (2) bekezdésében, 182. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében,
228. §-ának (1) bekezdésében, 261. §-ának (2) bekezdésében és 262. §-ában az „igazságügy-miniszter” szövegrész
helyébe az „igazságügyi és rendészeti miniszter”,
b) a Bszr. 10. §-ának f) pontjában, 16/A. §-ában az
„Igazságügyi Minisztérium” szövegrész helyébe az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium”,
c) A Bszr. 178. §-ának (2) bekezdésében az „Igazságügyi Minisztériumba” szövegrész helyébe az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba”,
d) a Bszr. 201. §-a (1) bekezdésének e) pontjában
„a Legfelsõbb Bíróság határozata kihirdetésének napján”
szövegrész helyébe „a Legfelsõbb Bíróság határozata kihirdetésének napján,”
szövegrész lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Bszr.
29. §-ának (2) bekezdése, 202. §-ának (4) bekezdése,
valamint 237. §-a (1) bekezdésének g) pontja hatályát
veszti.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
11/2006. (VII. 25.) IRM
rendelete
a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
módosításáról
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének l) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a legfõbb ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem el:
1. §
A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során
a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet (a továbbiakban: Bhr.) 3. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A másodfokú bíróság által kiállított értesítõlapon
az elsõ fokon eljárt bíróság, a harmadfokú bíróság által kiállított értesítõlapon az elsõ fokon és a másodfokon eljárt
bíróság megnevezését, ügyszámát és határozata keltét is
fel kell tüntetni.”
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2. §

(1) A Bhr. 4. §-ának (5) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Ha a bíróság a Be. 574. §-ának (3) bekezdése alapján a
nem jogerõs összbüntetési ítéletben az alapítéletek szerinti
szabadságvesztések végrehajtását felfüggeszti, határozatának egy-egy kiadmányát haladéktalanul megküldi a
bv. csoport, illetõleg a bv. intézet részére.”
(2) A Bhr. 4. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Ha perújítás, illetõleg felülvizsgálat folytán indult
eljárásban a bíróság az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggeszti vagy félbeszakítja [Be.
413. § (1) bek., 423. § (6) bek.], errõl – határozatának megküldésével – haladéktalanul értesíti az illetékes büntetés-végrehajtási csoportot, a fogvatartást foganatosító
bv. intézetet, a bírósági gazdasági hivatalt, bûnjelkezelõt,
vagyonelkobzás esetén a megyei (fõvárosi) bírósági végrehajtói irodát, közérdekû munka, illetõleg pártfogó felügyelet esetén a megyei (fõvárosi) igazságügyi hivatal
Pártfogó Felügyelõi Szolgálatát (a továbbiakban: pártfogó
felügyelõi szolgálat).”
(3) A Bhr. 4. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Ha a Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati eljárás
során [Be. 420. § (1) bek.] a fogva lévõ terhelttel szembeni
jogerõs ügydöntõ határozatot hatályon kívül helyezi, de a
terhelt elõzetes letartóztatását, illetõleg ideiglenes kényszergyógykezelését rendeli el [Be. 428. § (4) bek.], a tanács elnöke az elõzetes letartóztatásról, illetõleg az ideiglenes kényszergyógykezelésrõl kiállított értesítõlapot a
terheltet elõállító bv. õrnek, illetõleg rendõrnek adja át, ha
a kényszergyógykezelés alatt álló terhelt elõállítására állapotánál fogva nem került sor, az Igazságügyi Megfigyelõ
és Elmegyógyító Intézetnek (a továbbiakban: IMEI) küldi
meg.”
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„(1) Ha a határozott ideig tartó szabadságvesztést azért
nem lehet végrehajtani, mert az elítéltet más ügyben életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték (Btk. 69. §), a kiszabott szabadságvesztésrõl az értesítõlapot ki kell állítani, de annak „Megjegyzés” rovatában ezt a körülményt,
valamint a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idõpontjának elhalasztását (Btk. 47/B. §) fel kell tüntetni.”

5. §
A Bhr. 29. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
és a jelenlegi (4)–(7) bekezdések számozása (5)–(8) bekezdésre módosul:
„(4) Ha a bíróság a nem jogerõs összbüntetési ítéletben
az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásának felfüggesztésérõl rendelkezik [Be. 574. § (3) bek.],
határozatának egy-egy kiadmányát haladéktalanul megküldi a bv. csoport, illetõleg a bv. intézet részére.”

6. §
A Bhr. 51. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a bv. intézet a fogházban, illetõleg a börtönben
végrehajtandó szabadságvesztést töltõ elítélttel szemben a
fogház, illetve a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazására tesz
elõterjesztést, illetve azt az elítélt vagy védõje kezdeményezi, a bv. bíró nyolc napon belül kitûzi az elítélt meghallgatásának idõpontját.”

7. §
(1) A Bhr. 59. §-ának alcíme helyébe a következõ alcím
lép:

3. §

„Az ítélõtábla másodfokú eljárásában, valamint
a harmadfokú bírósági eljárás során jogerõre
emelkedett ítélet”

A Bhr. 9. §-a (2) bekezdésének j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a jogerõs határozatáról kiállított értesítõlapon a 3. §-ban foglaltakon túlmenõen feltünteti]
„j) ha a büntetõeljárásban – amelyben a szabadságvesztést kiszabták – óvadék letételére került sor, az óvadék
megállapítása tárgyában jogerõs határozatot hozó bíróság
megjelölésével.”

(2) A Bhr. 59. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a közérdekû munkát jogerõsen az ítélõtábla,
illetve a Legfelsõbb Bíróság szabta ki, az értesítõlap kiállítása, átadása, átvétele és megküldése tekintetében az ítélõtábla az 56. §, az 57. § (1) bekezdése és az 58. § (2) bekezdése szerint jár el.”

8. §
4. §
A Bhr. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

A Bhr. 67. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„67. § Ha a büntetések és intézkedések végrehajtása során a pártfogó felügyelõi szolgálatra háruló feladatokról
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szóló külön jogszabály rendelkezése szerint a közérdekû
munka végrehajtásának félbeszakítására kerülhet sor, a
bv. bíró, ha az elítéltet más ügyben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, a közérdekû munka végrehajtását a
szabadságvesztés végrehajtásának befejezéséig, ha az elítélt gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási
segélyben részesül, a Bv. tvr. 66. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott ideig félbeszakítja.”

tározatról már egységes értesítõlapot állított ki (küldött
meg).”

9. §

13. §

A Bhr. 68. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A bv. bíró felhívja az értesítetteket arra, hogy haladéktalanul közöljék a bv. csoporttal, ha a gyermekgondozási díj, illetõleg gyermekgondozási segély folyósítását
egy év eltelte elõtt beszüntetik.”

A Bhr. a következõ 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A. § Ha a bíróság a Be. 514. §-a alapján a magánvádlót, illetõleg a Be. 344. §-a alapján pótmagánvádlót
bûnügyi költség megfizetésére kötelezi, az egységes értesítõlapon feltünteti, hogy a határozat jogerõre emelkedéséig felmerült bûnügyi költségbõl a magánvádló, illetõleg
a pótmagánvádló milyen összeget tartozik megfizetni. A
magánvádlóval, illetõleg a pótmagánvádlóval szemben
megállapított bûnügyi költségre vonatkozó egységes értesítõlap kiállítására és megküldésére a 84. § (2)–(4), illetõleg a 85. § (1)–(4) bekezdései alkalmazandók.”

10. §
A Bhr. 69. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha az új munkahely kijelölése folytán a közérdekû
munka végrehajtásának ellenõrzésére más pártfogó felügyelõi szolgálat az illetékes, a pártfogó felügyelõ a közérdekû munka végrehajtásának – külön jogszabály szerinti –
ellenõrzésére az ügy iratait annak a pártfogó felügyelõi
szolgálatnak küldi meg, amelynek az illetékességi területén az új munkahely mûködik.”

11. §
A Bhr. 73. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A tanács elnöke az iratboríték belsõ oldalán feljegyzi, hogy melyik elítéltrõl, milyen büntetésre, intézkedésre vagy rendbírságra, bûnügyi költségre, valamint hogy
a magánvádlóval, illetõleg a pótmagánvádlóval szemben
milyen bûnügyi költségre állított ki egységes értesítõlapot,
illetve készített a (3) bekezdés szerinti határozatkiadmányt.”

(2) A Bhr. 84. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a bíróság a bûnügyi költségnek az állam javára
történõ megfizetésérõl a Be. 578. §-ának (1) bekezdése
alapján utólag másként rendelkezik, a 4. § rendelkezései
szerint jár el.”

14. §
A Bhr. 87. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[87. § (1) A biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén [Be. 586. § (1) bek.], a bíróság a BGH-t az engedélyezõ végzés két példányának megküldésével értesíti, ha
a végzés]
„b) nem emelkedett jogerõre, de a fellebbezésre tekintet
nélkül végrehajtható [Be. 347. § (3) bek.].”

15. §
A Bhr. a következõ 88/A. §-sal egészül ki:
„88/A. § Ha a biztosíték letétbe helyezését az ügyész engedélyezte [Be. 586. § (1) bek.] és a határozat ellen nem jelentettek be panaszt, vagy azt a felettes ügyész elutasította,
az ügyész a határozatát megküldi a BGH-nak. A biztosíték
kezelésére a 88. § rendelkezéseit megfelelõen kell alkalmazni.”

12. §
(1) A Bhr. 84. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a bíróság a jogerõs határozatban a bûnügyi költség
viselésérõl nem határozott, és az elítéltet a Be. 578. §-ának
(1) bekezdése alapján utólag kötelezte az állam javára bûnügyi költség megfizetésére, errõl akkor is egységes értesítõlapot kell készíteni és meg kell küldeni az elsõfokú bíróság szerint illetékes BGH-nak, ha egyébként a büntetõ ha-

16. §
A Bhr. 105. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A bíróság a szükséges adatok (környezettanulmány, pártfogó felügyelõi vélemény, munkahelyi vélemény, erkölcsi bizonyítvány, a büntetés-végrehajtási intézet véleménye, a rendelkezésre álló egészségügyi doku-
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mentumok, korábbi ítélet kiadmánya) beszerzését, illetõleg, ha ez szükséges volt, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat beérkezését követõen a kérelmet soron kívül, de legkésõbb harminc napon belül felterjeszti az igazságügyi és
rendészeti miniszterhez. A kérelemhez kizárólag a büntetõügyben keletkezett azon iratokat kell csatolni, amelyek a
kegyelmi kérelem elintézéséhez szükségesek.”

17. §
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désben foglaltak szerint jár el, és ha idõközben a beteget az
intézetbõl elbocsátották, a beteg IMEI-be történõ beszállítása érdekében az Országos Mentõszolgálatot keresi meg.”

21. §
(1) A Bhr. 135. §-a (1) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a bíróság óvadék megállapítása mellett – az óvadék
letétele esetén – szüntette meg az elõzetes letartóztatást, az
értesítõlapot csak az óvadék befizetésének igazolását
követõen állítja ki.”

A Bhr. 106/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Eljárási kegyelmi kérelem esetén a bíróság a kegyelmi felterjesztésben megjelöli a kitûzött tárgyalás idõpontját. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium az
iratok hozzá érkezését követõen haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot, hogy a tárgyalás kitûzött idõpontjáig a kegyelmi eljárás várhatóan befejezõdik-e.”

(2) A Bhr. 135. §-a (3) bekezdésének második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha az óvadék megállapításáról és az elõzetes letartóztatás megszüntetésérõl rendelkezõ határozat jogerõre
emelkedett, a bíróság az értesítõlapot csak az óvadék befizetésének igazolását követõen állítja ki.”

18. §

22. §

A Bhr. 110. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A bíróság kényszergyógykezelésrõl hozott határozatának jogerõs és végrehajthatósági záradékkal ellátott
kiadmányát megküldi az IMEI részére.”

A Bhr. 136. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a bíróság az elõzetes letartóztatás megszüntetésérõl óvadék megfizetése mellett határoz, az értesítõlap az
(1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza az óvadék
befizetésének tényét, valamint az óvadék megállapítása
tárgyában jogerõs határozatot hozó bíróság megjelölését.
(4) A másodfokú bíróság által kiállított értesítõlapon az
elsõ fokon eljárt, a harmadfokú bíróság által kiállított értesítõlapon az elsõ fokon, illetõleg a másodfokon eljárt bíróság megnevezését, határozatának keltét és számát is fel
kell tüntetni.”

19. §
A Bhr. 111. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„111. § (1) Ha a beteg az ítélet jogerõre emelkedésekor
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll, és a tárgyalásra,
illetõleg a nyilvános ülésre elõállították, a bíróság a kényszergyógykezelés elrendelésérõl szóló értesítõlapot és a
110. § (4) bekezdésében meghatározott iratokat a beteget
elõállító kísérõnek adja át.
(2) Ha a beteget a tárgyalásra, illetõleg a nyilvános ülésre nem állították elõ, a bíróság az értesítõlapot és az iratokat haladéktalanul az IMEI-nek küldi meg.”

20. §
(1) A Bhr. 113. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a bíróság a határozatának végrehajtását felfüggesztette [Be. 347. § (3) bek.], értesítõlapot kiállítani nem
kell.”
(2) A Bhr. 113. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a másodfokú vagy a harmadfokú bíróság a
kényszergyógykezelést nem szünteti meg, az (1) bekez-

23. §
A Bhr. 140. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az elõzetes letartóztatás megszüntetésérõl szóló értesítõlapot az (1) bekezdés szerint akkor is át kell adni,
illetve meg kell küldeni, ha a másodfokú, illetõleg a harmadfokú bíróság a terheltet nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte vagy felmentette, illetve az ellene indított
eljárást megszüntette, és errõl külön határozatkiadmányt
küld meg a bv. intézetnek.”

24. §
A Bhr. 142. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az elõzetes letartóztatás felülvizsgálata a harmadfokú bíróság feladata [Be. 132. § (2) bekezdés], a bíróság a (3) bekezdés szerint jár el.”
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(1) A Bhr. 146. §-ának alcíme helyébe a következõ alcím lép:
„Eljárás ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése,
fenntartása, meghosszabbítása vagy megszüntetése
esetén”
(2) A Bhr. 146. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki és a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre
módosul:
„(6) Az ideiglenes kényszergyógykezelés Be.
145. §-ának (2) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a bíróság határozatának meghozatalával egyidejûleg
értesítõlapot állít ki. Az értesítõlap megküldésére a 137. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

26. §
A Bhr. 148. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A lakhelyelhagyási tilalom Be. 137. §-ának (9) bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a bíróság határozatának meghozatalával egyidejûleg értesítõlapot állít
ki, amelyet haladéktalanul megküld a (4) bekezdésben
megjelölt rendõrkapitányságnak.”

27. §
A Bhr. 148/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„148/A. § (1) A terhelt házi õrizetének elrendelése,
fenntartása és megszüntetése esetén a bíróság határozatát
megküldi a terhelt házi õrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak, egyebekben a
házi õrizet végrehajtásáról szóló külön jogszabály szerint
jár el.”

28. §
A Bhr. a következõ alcímmel és 148/B. §-sal egészül ki:
„Távoltartás
148/B. § (1) Ha a bíróság a terhelttel szemben távoltartást rendel el [Be. 138/A. § (1) bek.], eredeti aláírással ellátott határozatának egy kiadmányát haladéktalanul megküldi a távoltartás alapjául szolgáló büntetõeljárást folytató
nyomozó hatóság részére.
(2) Ha a bíróság a Be. 130. §-ának (2) bekezdése szerinti
eljárásban az elõzetes letartóztatás helyett távoltartást rendelt el, és az ügyész fellebbezést jelentett be, a határozat
kiadmányát nem kell megküldeni. Ebben az esetben a ha-
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tározat kiadmányát az a bíróság küldi meg, amelynek eljárásában a határozat jogerõre emelkedett.
(3) Ha a bíróság a távoltartás szabályait módosítja vagy
megszünteti [Be. 138/B. § (3) bek.], az eredeti aláírással
ellátott határozat egy kiadmányát megküldi az (1) bekezdésben megjelölt hatóság részére.”

29. §
A Bhr. 149. §-a és alcíme helyébe a következõ alcím és
rendelkezés lép:
„Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására
149. § (1) Ha a terhelt úti okmányát a Be. 146. §-ának
(2) bekezdése alapján vissza kell vonni, azt a bíróság – határozatával együtt – a végrehajtás érdekében
a) magyar állampolgár esetén a külön jogszabályban
meghatározott bûnügyi nyilvántartást vezetõ hivatalnak,
b) bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkezõ,
menekült és menedékes esetén Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalának
küldi meg.
(2) Ha a terheltnek a külföldi hatóság által kiállított úti
okmányát kell visszavonni [Be. 146. § (3) bek.], az úti okmányt, illetõleg a bíróság határozatát a terhelt lakóhelye
vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóságnak kell megküldeni a visszatartás elrendelése érdekében.”

30. §
(1) A Bhr. 149/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az óvadékot megállapító határozat [Be. 147. §
(4) bek.] jogerõre emelkedik, a bíróság a végzés eredeti
aláírással ellátott két kiadmányát átadja a terheltnek.”
(2) A Bhr. 149/A. §-a (5) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az óvadék ellenében a terhelt elõzetes letartóztatásának megszüntetését kimondó határozat ellen az
ügyész, illetõleg a pótmagánvádló fellebbezést jelentett
be, az a bíróság, amelynek eljárásában az óvadék megállapítása jogerõre emelkedett, az óvadék befizetésének igazolását követõen, az elõzetes letartóztatás megszüntetésérõl kiállított értesítõlap telefaxon való megküldésével és
rövid úton való megerõsítésével haladéktalanul értesíti a
fogva tartást foganatosító szervet.”
(3) A Bhr. 149/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha az óvadékot megállapító határozatot a vádirat
benyújtása elõtt hozta a bíróság, a befizetési lap másolatát

2006/90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

megküldi az eljáró nyomozó hatóságnak a nyomozati iratokhoz történõ csatolás végett.”
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148. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a terhelt elõzetes letartóztatását elrendelõ bíróság határozatában errõl
külön rendelkezik.”

31. §
32. §
(1) A Bhr. 149/B. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„149/B. § (1) Ha az óvadék összegét a terheltnek a Be.
148. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján kell visszaadni, az elõzetes letartóztatást elrendelõ határozatában a bíróság arról is rendelkezik, hogy az óvadék a terheltnek
visszajár.
(2) Ha a terhelt elõzetes letartóztatását más büntetõügyben elrendelték, az elõzetes letartóztatást elrendelõ bíróság határozatát megküldi annak a bíróságnak, amely az
óvadék megállapítása tárgyában elsõ fokon határozott. Az
óvadék megállapításáról rendelkezõ elsõfokú bíróság, illetõleg a vádirat benyújtását követõen az eljáró bíróság külön határozattal dönt az óvadék visszaadásáról.
(3) A Be. 148. §-a (2) bekezdésének b) pontja esetén az
óvadék visszaadását megalapozó határozatot hozó ügyész
határozatát megküldi annak a bíróságnak, amely az óvadékot elsõ fokon megállapította. Ennek alapján az óvadék
megállapításáról rendelkezõ elsõfokú bíróság határoz az
óvadék visszaadásáról.”
(2) A Bhr. 149/B. §-a (5) bekezdésének e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) Az óvadék visszaadását kimondó határozat a Be.
vonatkozó rendelkezésein túl tartalmazza:]
„e) a terhelt nevét, a lakóhelyét, a személyazonosságának igazolására szolgáló okmány azonosítóját, és ha banki
átutalást kért, a bankszámlaszámát,”
(3) A Bhr. 149/B. §-a (7) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha a Be. 148. §-ának (4) bekezdése értelmében a terhelt elveszti a jogát az óvadék visszaadására, a Be.

A Bhr. 157. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„157. § A bíróság a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésérõl, fenntartásáról, illetve megszüntetésérõl, valamint a
távoltartás elrendelésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl szóló határozatot megküldi a katona állományilletékes parancsnokának.”

33. §
A Bhr. melléklete helyébe az e rendelet szerinti melléklet lép.

34. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Bhr.
106/A. §-ának (1) bekezdésében az „igazságügy-miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyi és rendészeti
miniszter” szövegrész lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Bhr.
68. §-ának (2) bekezdése, 78. §-ának (4) bekezdése és a
137. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 11/2006. (VII. 25.) IRM rendelethez
„Melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez
........................................................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) ………………………………………………………………… [Btk. ………… § (……) bekezdés] miatt –
……………………………………………… ellen indított ügyben értesítem, hogy a Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
……………………………………………………… terhelt ………………………… állampolgár (aki …………………-n,
19…… napján született ………………………………………………… anyja neve: ………………………………………,
…………………………………………………………………… lakos)
előzetes letartóztatását
a 20..... év ................. hó ........ napján kelt ............................................. /20......../......... számú, illetőleg a(z)
............................................................................ Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság a 20........ év ............. hó ....... napján
kelt .............................................. /20 ........./......... számú végzésével
– elrendelte
– fenntartotta
– megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el
– óvadék megfizetése mellett megszüntette.
a 20 ................................................................................ napján kelt ................................. számú határozatával felülvizsgálta
(Be. 132. §). A vádlott előzetes letartóztatását – meghosszabbította – fenntartotta – megszüntette és szabadlábra helyezését
rendelte el. Az előzetes letartóztatás
– az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott
szabadságvesztés tartamáig,
– a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
– a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.
A terhelt visszaeső – különös visszaeső – többszörös visszaeső – fiatalkorú.
A bíróság a terheltet a 200….. év …. hó …….. napján kelt …./20…./…. számú ítéletével, illetve a …. bíróság/ítélőtábla,
mint másodfokú bíróság a 20………. év ……….……… hó …… napján kelt ….../20…../…… számú ítéletével
.............................................. miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által
......... év ............................................... hó ..... napjától ......…. év .................................…. hó ..... napjáig
és az ............. év .............….............… hó ..... napjától ........... év ...................................... hó ..... napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg a
................... év .................................. hó ..... napjától ............... év .............................. hó ..... napjáig
................... év .................................. hó ..... napjától ............... év .............................. hó ..... napjáig
házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg,
beszámította.
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés]
A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés].
A terhelt a szabadságvesztés büntetés ....................................... részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra
[Btk. .......... § (.....) bekezdés].
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. §
(2) bekezdés].
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A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását
– javítóintézetben
– büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az óvadék megállapításáról ..................................................................... bíróság határozott jogerősen.
Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való eltiltásáról,
hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 136. §].
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését – a büntetőeljárás eredményessége érdekében – korlátozni
szükséges, annak módja:
– szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
– személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
– írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
– hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján:1 [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
– szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
– személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
– írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
– kapcsolattartása nem engedélyezhető:1 [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:

Ügyészi szám: ........................................................................................................................................
Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ..............................................................................
........................................................................................... Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át.
A terhelt a .................................................................................…………………… Bíróság előtt folyamatban volt – levő
.................................... számú büntető ügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van – szabadságvesztést tölt.
A házi őrizetet a ............................................ rendőrkapitányság foganatosítja.
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
a rendőrkapitányság vezetője!
a javítóintézet igazgatója!
az előzetes letartóztatás foganatosítása
a terhelt szabadlábra helyezése végett!
................................, 20............ év ............................ hó ..... napján
..................................................
a tanács elnöke – bíró
203.

1

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

A kívánt részek aláhúzandók.
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ÉRTESÍTÉS
lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
A terhelt családi és
utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
..............................................................................................................................................................................
Budapesten ................................... kerület, .................................................................... utca (tér) ..... házszám.
Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:
................................................................................ Bíróság ......................./20......../........... számú végzése
20....... évi .......................................... hó ..... nap
................................ Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság ...................../20......../........... számú végzése
mint másodfokú bíróság

20......... évi .......................................................... hó ........ nap

A lakhelyelhagyási tilalom
– a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,
– az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,
– a másodfokú eljárás befejezéséig,
– az eljárás jogerős befejezéséig
tarthat.
Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20…… év
…………… hónap …………….. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott
határozatig tarthat.

A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni.
A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra
hivatkozással az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság
telefonszáma: .........................................
......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.
...............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének

206.

Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.
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.................................................................................................................. Bíróság/Ítélőtábla
ÉRTESÍTÉS
házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
A terhelt családi
és utóneve
(születési családi és
utónév is)

Születési helye
és ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Munkahelye

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
..............................................................................................................................................................................
Budapesten ................................... kerület, .................................................................... utca (tér) ..... házszám.
Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:
.................................................................. Bíróság/Ítélőtábla ....................../20......../........... számú végzése
20....... évi .......................................... hó ..... nap
.................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság ..................../20......../........... számú végzése
mint másodfokú bíróság
20....... évi ........................................... hó ..... nap
– A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a
.........................................................................................................................................................
alatt lévő lakást, kizárólag
............................................................................................................................................... céljából
..................................................................... időben .....................................................................................
távolságra, úticélra.
– A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja
– A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti1
A házi őrizet
– a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,
– az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb – a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás
alapján – a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
– a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb – a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján – a nem jogerős ítélettel
kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
– a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb – a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján – a nem jogerős ítélettel
kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.

Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bek.], az 20…… év …………… hónap
…………….. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.
A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is
ellenőrizze.

1

A kívánt rész aláhúzandó.
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A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással
az ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság
telefonszáma: ............................................
......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.
...............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének
206/a.

Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.
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........................................................................................ Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
......................./20................/......... szám
ÉRTESÍTÉS
........................................................................................................... miatt ........................................................................ ellen
indított büntetőügyben a bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézetet, hogy
a 20........ évi ...................... hó ..... napján kelt
............................/................./sz. végzésével
......................................................./...................................................-n, 19............................................
évi ......................................................... hó ..... napján született, anyja neve: .......................................
.......................................................... lakóhelye: ....................................................../
ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte – fenntartotta – megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el.
Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az
elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az
eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani.
Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja,
az 20…… év …………… hónap …………… napjáig, de legfeljebb az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során
hozott határozatig tarthat.
Lássa ........................................................... főigazgató főorvosa
Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre – szüntesse meg.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
P. H.
........................................................
a tanács elnöke – bíró
Megjegyzés:
A terhelt 20..... évi ............................... hó ..... napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van.
A bíróság a vádlottat a 20....... évi ............................ hó ..... napján kelt ................./.........../..... számú nem jogerős ítéletével
felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
........................................................
a tanács elnöke – bíró
289.

Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről.
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ÉRTESÍTÉS
a kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről
A beteg családi és utóneve
(születési családi és utónév
is)

Születési
helye és ideje

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
.............................................
bíróság

Anyja neve

Lakóhelye
(tartózkodási helye
postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

............................................. .................................../20......../.................... sz. ítélete –
megyei bíróság
végzése
20........... évi ................................................... hó .......... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................
megyei bíróság

20........... évi ................................................... hó .......... nap

............................................. .................................../20......../.................... sz. ítélete –
Ítélőtábla
végzése

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

20........... évi ................................................... hó ......... nap
20........... évi ................................................... hó ......... nap
................................/20....../...................sz. ítélete – végzése
20........... évi ................................................... hó ......... nap

.................................................................................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság 20....... évi
........................ hó ........ napján jogerőre emelkedett ................................./20......../.............. számú határozatával rendelte el
a kényszergyógykezelést.
A cselekmény Btk. szerinti megnevezése

A cselekmény elkövetésének helye és ideje

Lássa .............................................................................
főigazgató főorvosa

A beteg 20............. évi ............................... hó ....... napjától
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll.

Az ítélet – végzés – jogerős és végrehajtható.
A kényszergyógykezelést hajtsa végre –
a kényszergyógykezelést szüntesse meg!
..........................., 20........ évi .......................... hó ........ nap

A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését
20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.
..........................., 20........ évi .......................... hó ........ nap

290.

P. H.

P. H.

....................................................
a tanács elnöke – bíró

...........................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző

Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről.
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................................................................................................................................................... Bíróság

ÉRTESÍTÉS
előzetes fogva tartás, házi őrizet utólagos beszámításáról
Az elítélt családi
és utóneve (születési családi
és utónév is)

Születési
helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
letartóztatása előtt

Az ügyben eljárt, de az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek
megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:
…....................................... …....................................... 20….... évi …........................ hó …..... napján kelt
Bíróság
Bíróság
…............................./20…...../…........... sz. ítélete.
…....................................... …....................................... 20….... évi …........................ hó …..... napján kelt
Megyei Bíróság
Ítélőtábla
…............................./20…...../…........... sz. ítélete.
Legfelsőbb Bíróság

20…….évi ………………….hó…….. napján kelt
………………………./20……./………….sz. ítélete

Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet
utólagos beszámításánál érintett büntetés:

..................................... szabadságvesztés
..................................... közérdekű munka
..................................... pénzbüntetés
..................................... pénzmellékbüntetés

Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának
kelte, száma és a beszámítás mérve:
..........................................
.......................................... 20....... évi ........................... hó ........ napján kelt
Bíróság
Bíróság
................................/20......../.............. sz. végzése.
..........................................
.......................................... 20....... évi ........................... hó ........ napján kelt
Megyei Bíróság
Ítélőtábla
................................/20......../.............. sz. végzése.
Legfelsőbb Bíróság

20....... évi ........................... hó ........ napján kelt
................................/20......../.............. sz. végzése.

*/ A bíróság az ......... évi .................................................. hó ....... napjától ....... évi .......................................... hó
..... napjáig
és az ............ évi ................................................... hó .......... napjától .............. évi ............................................. hó
..... napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt – eltöltött időre figyelemmel:
1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek
vette
2. A kiszabott közérdekű munkából – munkát ….............................. napot kitöltöttnek vett – teljes egészében
kitöltöttnek vette
A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi
őrizetben töltött idő felel meg.
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3. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig
– teljes egészében lerovottnak nyilvánította.
4. A kiszabott pénzmellékbüntetést ................................, azaz .................................................... Ft erejéig
– teljes egészében lerovottnak nyilvánította.
................................., 20..... évi ................................. hó ......... napján
.......................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
A */ jel után a nem kívánt szövegrész törlendő!
Az előzetes fogva tartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.
................................., 20..... évi ................................. hó ......... napján
.......................................................................
a tanács elnöke – bíró
Megjegyzés

309.

Értesítés előzetes fogva tartás, házi őrizet utólagos beszámításáról.
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..............................................................................................................................Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
...................................../20............../......... szám
ÉRTESÍTÉS
közérdekű munka jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye (postai irányítószámmal)

Iskolai végzettsége

Szakképzettség

A közérdekű munka jellege:
Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
..........................................
Bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.......................................... ....................................................................... sz. ítélete
Bíróság
20..... évi ........................................................ hó ......... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ........................................................ hó ......... nap

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

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

Megyei Bíróság

Ítélőtábla

Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett

....................................................................... sz.
határozata
20..... évi ........................................................ hó ......... nap
20..... évi ........................................................ hó ......... nap

Legfelsőbb Bíróság

....................................................................... sz. határozata
20..... évi ........................................................ hó ......... nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

Helye
és ideje

A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel):
Mellékbüntetések:
............................................................................................

Intézkedések:
.............................................................................................

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

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

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

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

Az elítélt visszaeső – különös visszaeső – többszörös visszaeső

6428
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A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a
20......... évi .................................................... hó
........ napjától,
20......... évi .................................................... hó
........ napjától,
20......... évi .................................................... hó
........ napjától,
előzetes fogva tartásban, illetőleg

20......... évi .................................................... hó
........ napjáig
20......... évi .................................................... hó
........ napjáig
20......... évi .................................................... hó
........ napjáig

a
20......... évi .................................................... hó
........ napjától,
20......... évi .................................................... hó
........ napjától,
20......... évi .................................................... hó
........ napjától,
házi őrizetben eltöltött időt beszámította.

20......... évi .................................................... hó
........ napjáig
20......... évi .................................................... hó
........ napjáig
20......... évi .................................................... hó
........ napjáig

2006/90. szám

Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!
Tartózkodási helye:
..............................................................................................................................................................................................
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.
...........................................................
a tanács elnöke – bírósági ügyintéző
Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére
20..... évi ...................................... hó ..... napjáig halasztást kapott.
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.
...........................................................
bíró – bírósági ügyintéző
Megjegyzés

313/c.

Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról.

2006/90. szám
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..............................................................................................................................Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
......................../20......../..... szám

ÉRTESÍTÉS
kiutasítás elrendeléséről

........................................................................... terheltet, aki .......................-n, 19..... évi ............ hó ...... napján született,
anyja: ....................................... foglalkozása: ......................................... lakása: ....................................................................
állampolgársága: ............................................................... a ............................. Bíróság a 20..... évi ..................................... hó
..... napján kelt ........./20......./..... számú ítéletével, a ............................ Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint
másodfokú bíróság a 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével – végzésével, illetve
az Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint harmadfokú bíróság a 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../.....
számú ítéletével.................................................................. bűntette miatt jogerősen ................................. és ...........................
évi/végleges
hatályú kiutasításra ítélte.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
........................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző

Megjegyzés:
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

316.

Értesítés kiutasítás elrendeléséről.

6430
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2006/90. szám

ÉRTESÍTÉS
a pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról
..........................................................……………………........... elítéltet, aki ............……........-n,
19..... évi ..................... hó ..... napján született,
anyja neve: .......................................................
lakóhelye: .........................................................
a ........................................................................ Bíróság a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt
.................../20...../..... számú, illetve a ...........................Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint másodfokú
bíróság a 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével – végzésével, illetve az
Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../.....
számú ítéletével – végzésével ………………….miatt jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft
pénzbüntetésre – pénzmellékbüntetésre ítélte.
A pénzbüntetést – a pénzmellékbüntetést a .......................................... BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta.
Az elítélt a pénzbüntetést – a pénzmellékbüntetést – nem - csak részben – fizette meg.
A jogerős határozat a pénzbüntetés egy napi tételének összegét ....................../.................... forintban állapította meg.
Egy napi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép.
A jogerős határozat szerint a pénzmellékbüntetést meg nem fizetése esetén .............................. forintonként egy-egy
napi fogházban, illetőleg ha a pénzmellékbüntetés mellett a főbüntetést végre kell hajtani, a főbüntetés végrehajtási
fokozata szerinti végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni.
Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a meg
nem fizetett pénzbüntetést, pénzmellékbüntetést ................../..................... nap fogházban/börtönben/fegyházban
végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át.
A bíróság az előzetes fogva tartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
........................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A pénzbüntetés – a pénzmellékbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre!
A szabadságvesztésből az időközben történt ............................ forint befizetésre
figyelemmel ............................................ napot hajtson végre.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
........................................................................
a tanács elnöke – bíró
320.

Értesítés a pénzbüntetés, pénzmellékbüntetés átváltoztatásáról.

2006/90. szám
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......................................................................................................................................................Bíróság/Ítélőtábla
...................../20...../..... szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) ............................................................................................................................................... bűntette (vétsége) miatt
.......................................................................................…………………………............................................................... ellen
a .................................... Rendőr(fő)kapitányságon ............. szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a bíróság
.................................................................................................. terhelt, ......................................................... állampolgár (aki
.............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve:
........................................................................ lakos)
előzetes letartóztatását
a 20.......... évi ........................................ hó ......... napján kelt ................................../20.........../........... számú, illetőleg a
.................................................... Bíróság/Ítélőtábla a 20..... évi ........................ hó ..... napján kelt ...................../20......../.....
számú végzésével – az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb .............. év
............................... hó ..... napjáig
– elrendelte,
– meghosszabbította.
A terhelt visszaeső – különös visszaeső – többszörös visszaeső
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben – büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. § (2) bek.]
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését – a büntetőeljárás eredményessége érdekében – korlátozni
szükséges, annak módja:
– szóban érintkezhet / nem érintkezhet
– személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
– írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
– hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján:2 [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
– szóban érintkezhet / nem érintkezhet
– személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
– írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
– kapcsolattartása nem engedélyezhető:2 [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:

Ügyészi szám: ...........................................................................................................................................................................
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
........................................................................
bíró
Rendőrkapitányság vezetőjének
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának
Javítóintézet igazgatójának
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett.
905.
2

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt.

A kívánt részek aláhúzandók.
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........................................................................................................................................................Bíróság/Ítélőtábla/
......................../20......../......... szám

ÉRTESÍTÉS
az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt
A ....................................................................................................................................................................................... miatt
.......................................................................................................................................................................................... ellen
a ................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben
értesítem, hogy a bíróság a ......................................................................................................... gyanúsítottal szemben, aki
............................................................................... született, anyja neve: ............................................................. lakóhelye:
..........................................................................................................................
Őrizetbevétel napja: .......................................................................................................................................... a 20........ év
.......................................... hó ..... napján kelt ............../20......./...... számú, illetőleg a ...............................................................
Bíróság/Ítélőtábla a 20..... év ..................................... hó ..... napján kelt ............................./20........./..... számú végzésével
az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt
előzetes letartóztatását
megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette
és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.
Ügyészi szám: ........................................................................................................................................
Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka.
A szabadlábra helyezést foganatosítsa.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
........................................................................
a tanács elnöke – bíró
Az óvadék megállapításáról .................................................................. bíróság határozott jogerősen.

905/a.

Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt.

2006/90. szám
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................................................................................................................................. Bíróság/Ítélőtábla
.............................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt
............................................................................................................................................................................................. miatt
......................................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az
Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a
20............. év ................................ hó ..... napján kelt
........../20....../..... számú végzésével
.....................................……………..…....... – aki ....................................…….....…........,
............................................... született,
anyja neve: ...........................................
...............................................................
szám alatti lakos
................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő,
gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította.
Ügyészi szám: ...............................................
Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa.
Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.
........................................................................
bíró – bírósági ügyintéző

905/b.

Értesítés elmeállapot megfigyeléséről.

6434
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ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

.........................................
bíróság

..................................................
megyei bíróság

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:

..........................................
megyei bíróság

.............................................
Ítélőtábla

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

................................................./20........./........... számú
ítélete
20...................... évi ....................................... hó
............. nap
20...................... évi ....................................... hó
............. nap
.........................................../20........./........... számú
határozata
20...................... évi ....................................... hó
............. nap
20...................... évi ....................................... hó
............. nap
.........................................../20........./........... számú
határozata

Legfelsőbb Bíróság

20...................... évi ....................................... hó
............. nap
A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
és minősítése
A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):

A feltételes
szabadságra
vonatkozó
rendelkezések

Az elítélt csak a büntetés kétharmad
részének kiállása után bocsátható feltételes
szabadságra.
Az elítélt csak a büntetés háromnegyed
részének kiállása után bocsátható feltételes
szabadságra.

Helye és
ideje
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):
Mellékbüntetések:
.......................................................................................

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

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének Intézkedések:
kiállása után bocsátható feltételes
.......................................................................................
szabadságra.
........................................................................................
Az elítélt a büntetés fele részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

2006/90. szám
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Az elítélt visszaeső – különös visszaeső – többszörös
visszaeső

6435

A pénzmellékbüntetés meg nem fizetés esetén ..……...
Ft-ként 1 napi összesen …..... napi szabadságvesztésre
változtatandó át.

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az
............ évi .................................................... hó ........ napjától
............ évi .................................................... hó ........ napjától
............ évi .................................................... hó ........ napjától
............ évi .................................................... hó ........ napjától
előzetes fogva tartásban, illetőleg

............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjáig

a
20......... évi ................................................... hó ........ napjától 20......... évi ......................................... hó ........ napjáig
20......... évi ................................................... hó ........ napjától 20......... évi ......................................... hó ........ napjáig
20......... évi ................................................... hó ........ napjától 20......... évi ......................................... hó ........ napjáig
házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg
beszámította.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.
............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.
...….................., 20..... év .................................. hó ......... nap
P. H.
.........................................
a tanács elnöke – bíró
A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került:
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:
Megjegyzés:

332.

Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről.

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........... év ................................ hó ....... napjáig
halasztást kapott.
.................., 20..... év ........................... hó ............ nap
P. H.
..................................................................
a tanács elnöke – bíró –
bírósági ügyintéző
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

..........................................
bíróság

.......................................... ........................./20.................../............................ számú
megyei bíróság
ítélete
20..... évi ........................................................... hó
........... nap
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
20..... évi ........................................................... hó
........... nap
..........................................
megyei bíróság

........................…............... …....................../20…................/…................... számú
Ítélőtábla
határozata
20..... évi ........................................................ hó
......... nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

20..... évi ........................................................... hó
........... nap
........................./20.................../...................... számú
határozata
20..... évi ........................................................... hó
........... nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
megnevezése
és minősítése
A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):
A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.
A törvényhely pontos megjelölése:

helye
és ideje
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(a törvényhely pontos megjelölésével):
Mellékbüntetések:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Intézkedések:
........................................................................................
........................................................................................

2006/90. szám
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Az elítélt visszaeső – különös visszaeső – többszörös
visszaeső

A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az
............ évi .................................................... hó
........ napjától
............ évi .................................................... hó
........ napjától
............ évi .................................................... hó
........ napjától
............ évi .................................................... hó
........ napjától
előzetes fogva tartásban, illetőleg

A pénzmellékbüntetés meg nem fizetés esetén .……....
Ft-ként 1 napi, összesen ......................................... napi
szabadságvesztésre változtatandó át.

............ évi ................................................... hó
........ napjáig
............ évi ................................................... hó
........ napjáig
............ évi ................................................... hó
........ napjáig
............ évi ................................................... hó
........ napjáig

a
............ évi .................................................... hó ........ napjától ............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .................................................... hó ........ napjától ............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .................................................... hó ........ napjától ............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .................................................... hó ........ napjától ............ évi .......................................... hó ........ napjáig
házi őrizetben eltöltött időt, oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg
beszámította.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.
............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztést hajtsa végre.

6437

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........... év ............................... hó ....... napjáig
halasztást kapott.

....................., 20..... év ....................................... hó ......... nap ....................., 20..... év ............................ hó ......... nap
P. H.
P. H.
.........................................
a tanács elnöke – bíró
.................................................................
a tanács elnöke – bíró –
bírósági ügyintéző
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A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került:
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:
Megjegyzés:

333.

Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.
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ÉRTESÍTÉS
javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

..........................................
bíróság

.......................................... .........................../20...................../....................... számú
megyei bíróság
ítélete
20..... évi ............................................................. hó
......... nap
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
20..... évi ............................................................. hó
......... nap
.......................................
........................../20....................../................. számú
..........................................
.......................................... határozata
megyei bíróság
Ítélőtábla
20..... évi ........................................................ hó
........ nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

20..... évi ............................................................. hó
......... nap
........................../20....................../................. számú
határozata
20..... évi ........................................................ hó ........ nap

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
megnevezése
és minősítése
A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):

helye
és ideje
Intézkedések:
........................................................................................
........................................................................................

A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az
............ évi .................................................... hó
........ napjától
............ évi .................................................... hó
........ napjától
............ évi .................................................... hó
........ napjától
............ évi .................................................... hó
........ napjától
előzetes fogva tartásban eltöltött időt beszámította.

............ évi ................................................... hó
........ napjáig
............ évi ................................................... hó
........ napjáig
............ évi ................................................... hó
........ napjáig
............ évi ................................................... hó
........ napjáig
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Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.
............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!

Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére

Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre.

20........... év ................................ hó ....... napjáig
halasztást kapott.

....................., 20..... év ....................................... hó
......... nap
P. H.

....................., 20..... év ...................................... hó
......... nap
P. H.

.........................................
bíró
Megjegyzés:

333/a.

Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről.

..................................................................
tanács elnöke–bíró – bírósági ügyintéző
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ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

....................…..............
bíróság

......................…...............
megyei bíróság

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.....................................
megyei bíróság

.......................................
Ítélőtábla

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

.............................................../20............/............. számú
ítélete
20............ évi ............................................. hó ............ nap
20............ évi .............................................. hó ............ nap
............................................./20............/........ számú
határozata
20............ évi ............................................. hó ............ nap
20............ évi ............................................. hó ............ nap
............................................./20............/........ számú
határozata
20............ évi ............................................. hó ............ nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)
A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)
Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.
A feltételes
szabadságra
vonatkozó
rendelkezés

Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

Az elítélt visszaeső
különös visszaeső

Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.

többszörös
visszaeső

Az elítélt a büntetés fele részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.
Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit – így a mellékbüntetésekre, valamint az előzetes
fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket – nem érinti.
Az egyes ítéletekkel – kiszabott mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás és a pénzmellékbüntetés
mellett – csak a …………………………………………………………………………………………………………………
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................……………...... kell
végrehajtani.
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Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító
ítélet összbüntetésbe foglalta
Az alapügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
száma és kelte

A bűncselekmény
(bűntett, vétség) megnevezése

A kiszabott büntetés

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó .........
napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ........................ hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó .........
napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
.......... év ...................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete

Szabadságvesztés:
.......... év ...................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................

2006/90. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6443

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi .................... hó ........ napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Intézkedések:
............................................................
............................................................

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ..................... hó .........
napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ..................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

........................................................, 20........... évi .............................................................. hó ............. napján.
........................................................
tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre!
..................................., 20..... év ..................... hó ....... napján

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig
halasztást kapott.
............................., 20..... év .......................... hó ........ napján

........................................................
bíró

........................................................
bíró – bírósági ügyintéző

334.

Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról.
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

....................................
bíróság

........................................
megyei bíróság

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.....................................
megyei bíróság

.............................................../20............/............. számú
ítélete
20............ évi ............................................. hó ............ nap
20............ évi ............................................ hó ............ nap

.......................................
Ítélőtábla

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:

............................................../20............/........ számú
határozata
20............ évi .............................................. hó ............ nap
20............ évi .............................................. hó ............ nap
........................................./20............/........ számú határozata
20............ évi ............................................... hó ............ nap

Legfelsőbb Bíróság
Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)
A feltételes szabadságra vonatkozó
rendelkezés:
Az elítélt nem bocsátható feltételes
szabadságra.

A törvényhely pontos megjelölése:

Az elítélt visszaeső – különös
visszaeső – többszörös visszaeső

Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit – így a mellékbüntetésekre, intézkedésekre,
valamint az előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket – nem
érinti.
Az egyes ítéletekkel kiszabott mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás és a pénzmellékbüntetés mellett –
csak a
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
kell végrehajtani.
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Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító
ítélet összbüntetésbe foglalta
Az alapügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
száma és kelte

A bűncselekmény
(bűntett, vétség) megnevezése

A kiszabott büntetés

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ....... ......... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................. hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ...... .......... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi .................. hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ..... ........... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
.......... év ...................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

....................................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján

Szabadságvesztés:
.......... év ...................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................
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........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
......... évi .................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
....................................................
Bíróság
........... évi .................. hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi .................. hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi .................. hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
......... évi .................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi .................. hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ..................... hó ......... nap
Mellékbüntetések:
............................................................
............................................................
Intézkedések:
............................................................
............................................................

........................................................, 20........... évi .............................................................. hó ............. napján.
........................................................
tanács elnöke – bíró –
bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre!

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig
halasztást kapott.

..................................., 20..... év ..................... hó ....... napján ............................., 20..... év .......................... hó ........ napján
........................................................
bíró

335.

........................................................
bíró – bírósági ügyintéző

Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt.
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................................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
mellékbüntetésekről
Az elítélt családi és utóneve
Születési helye

város
község

Születési ideje

................. év ......................................................... hó .............. nap

Anyjának születési, családi és
utóneve
Lakóhelye (postai
irányítószámmal)

.....................................................................................................................................
város
...................................................................................................................................
község
...................... kerület ................................................................ utca
............................ szám

Foglalkozása
Az ügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
kelte és száma

Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Harmadfokú...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

jogerő napja

336.

Mellékbüntetési értesítő.

Szabadságvesztés
Közérdekű munka tartalma
Pénzbüntetés

Közügyektől eltiltás
időtartama

napi tételek száma:
...............................................................................................................................
egy napi tétel összege:
............................................................................................................................... Ft
összesen:
............................................................................................................................... Ft
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az eltiltott foglalkozás megnevezése:
...........................................................................................................................................
az eltiltás időtartama:
...........................................................................................................................................
a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó
rendelkezés:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Járművezetéstől eltiltás

A járművezetéstől eltiltás
tartamába beszámítható idő

Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik:
............................................................................................................................................
az eltiltás időtartama:
..........................................................................................................................................
a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Kitiltás

........................... év ............................................................................. hó ............... nap
............................................................................................................................................

Kiutasították-e

igen / nem
végleges /................................... év

A mellékbüntetés lejártának napja:
..............................................................................................................................................................................................
Kelt: .................................................... 20...................... év ............................................................. hó ..................... nap
P. H.
..........................................................
A tanács elnöke – bíró
A mellékbüntetés tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap
20........... év ............................ hó ....... nap
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Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. irodavezető
336.

Mellékbüntetési értesítő.
A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20…….. év ……………….hó ………….nap
Kitöltve 20................ év ...................................................... hó .................. nap

A főbüntetés megkezdése előtt
és után a mellékbüntetésbe
beszámítható időtartam

20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap
20................ év .................................................................. hó .................. nap

Közügyektől eltiltás

20................ év .................................................................. hó .................. nap

Foglalkozástól eltiltás

20................ év .................................................................. hó .................. nap

Járművezetéstől eltiltás

20................ év .................................................................. hó .................. nap

Kitiltás

20................ év .................................................................. hó .................. nap
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Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.

........................................................
bv. nyilvántartó vezetője
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.............................................................................................................................. Bíróság
ÉRTESÍTÉS
pártfogó felügyelet elrendeléséről
A pártfogó felügyelet alá helyezett
családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Lakóhelye

Munkahelye

Családi állapota

Gyermekeinek száma, kora

Keresete, jövedelme, vagyona

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: ..............................................................................................................
Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: .......................................................................................... Bíróság /
Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ....................................................................................................... Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható
20................ évi ................................................ hó .................... napján
A bűncselekmény
Megnevezése és
minősítése

Helye, ideje
és rövid
leírása

Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:
.............................................................................................................................................................................................
A kiszabott szabadságvesztés tartama:
.............................................................................................................................................................................................
A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje:
.............................................................................................................................................................................................
A kiszabott mellékbüntetések és alkalmazott egyéb intézkedések:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján.
................................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
Megjegyzés:

............................................... előírási tételszám: ....................../...................

342.

Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről.
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EGYSÉGES ÉRTESÍTÉS
pénzbüntetésről, pénzmellékbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról,
visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, az elővezetés, a kísérés költségéről
és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról
Az elítélt
(a rendbírságra kötelezett)
neve
(a születési családi és
utónév is)

Születési helye, éve,
hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye,
tartózkodási helye
(postai irányítószámmal)

Munkahelye neve és címe
(postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogva tartó bv-intézet
Az első fokon eljárt bíróság ..............................................................................................................................................
megnevezése, határozatának 20............. évi ...................................................... hó .................. nap
kelte és száma:
....................../20................./. .............. sz.
20.............. évi ........................................ hó ............ nap
Ha első fokon jogerős,
a jogerő napja:
A másodfokú határozatot
..............................................................................................................................................
hozó bíróság megnevezése, 20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és
....................../20................./ .............. sz.
száma
Ha másodfokon jogerős,
a jogerő napja
20.............. évi ........................................ hó ............ nap
A jogerős határozatot hozó ..............................................................................................................................................
bíróság megnevezése,
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és
....................../20................./ .............. sz.
száma
Felfüggesztve
A kiszabott
szabadságvesztés
igen
nem
A kiszabott pénzbüntetés
összege: ..................................................................... forint Előz. fogva tartás, illetőleg
a napi tétel száma:
házi őrizet beszámítása:
............................................................................................. ........................... nap, azaz
egy napi tétel összege ................................................ forint ................................. forint
A kiszabott pénzmellékösszege: ........................................ ............................ forint Előz. fogva tartás, illetőleg
büntetés és meg nem fizetés ........................................................ ................ forintonként házi őrizet beszámítása:
esetén az átváltoztatás
1 nap
........................... nap, azaz
kulcsa
................................. forint
Az eddig felmerült bűnügyi
költségből az elítéltet terheli .................................................................................................................................... forint
Az eddig felmerült bűnügyi
költségből a magánvádlót
/pótmagánvádlót1 terheli
.................................................................................................................................... forint
A pénzbüntetés/
Részletfizetés: 20....... ................................................... -tól
pénzmellékbüntetés esetén ....................... havi ............................................... forint részlet/hó
engedélyezett
Halasztás: 20......... ........................................................ -ig
1

A kívánt rész aláhúzandó.
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A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli ................................................................................................... Ft erejéig
1. ......................................................................... (.......................................................... u. ......................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................................... napján .................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
2. ......................................................................... (.......................................................... u. ......................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................................... napján .................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
3. ......................................................................... (.......................................................... u. ......................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................................... napján .................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
4. ......................................................................... (.......................................................... u. ......................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................................... napján .................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
5. ......................................................................... (.......................................................... u. ......................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................................... napján ................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
6. ......................................................................... (......................................................... u. ......................... sz. a.) lakost,
aki 19............................................................... napján .................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
határozatának kelte és száma:
20......................... évi ....................................................... hó .................................. nap ............................. szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
............................................................................................................................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám:
............................................................................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság ............................................................. Ft,
azaz ................................................................................................................................................................................ Ft.
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől intézkedik.
A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, kísérés költsége, illetőleg a polgári költsége, illetőleg a polgári eljárás
során felmerült elővezetési költség: ....................................................................................... Ft,
azaz ................................................................................................................................................................................ Ft.
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Elkobzott bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Kiadni rendelt, de
visszatartandó bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:
......................................................, 20......... évi ............................................... hó ..... napján.

P. H.

Melléklet: …….. db bűnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
................................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző

317. Egységes értesítés.
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........................................../20...................../................szám
................................................................... Parancsnokának
...................................................................
Értesítem, hogy az állományába tartozó ..............................................-t (aki ....................................-n 19............ évi
................................... hó ............. napján született, anyja neve: ...................................) a .................................. Bíróság /
Katonai tanácsa az ......................................................... napján kelt ..................................... számú végzésével - ítéletével
................................-t (Btk. .............................) miatt ................. (..................) évi és ............... (....................) hónapi
................ szabadságvesztésre, ..................................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, valamint
– közügyektől eltiltásra,
– lefokozásra,
– szolgálati viszony megszüntetésre,
– rendfokozatban visszavetésre,
– várakozási idő meghosszabbításra ítélte.
A közügyektől eltiltás – az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő – a várakozási idő meghosszabbításának tartama:
................................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás – a ...............................................
katonai mellékbüntetés végrehajtását.
Melléklet: ...............................................
...............................................
.........................................., 20................ évi ................................................ hó ............. napján.

......................................................................
a tanács elnöke – bírósági ügyintéző

Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő!

336/a.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról és katonai mellékbüntetésről.
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Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról
................................…………............................................... elítéltet, aki ...................……………………….......................-n,
19..............………...... évi.......................……………………………………........................... hó ................. napján született,
anyja neve: ..............................................................……………………………….....................................................................
lakóhelye:............................................................................................................………………………………..........................
a ........................................ Ügyészség / Bíróság / Ítélőtábla a 20.......... évi .......................... hó ...... napján kelt
........../20............./............. számú, a ........................................................ Ügyészség / Bíróság, Ítélőtábla, Legfelsőbb
Bíróság, mint másodfokú bíróság a 20.......... évi .......................... hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a
........................................................, illetve az Ítélőtábla/ a Legfelsőbb Bíróság a 20............ évi .................................. hó
........... napján jogerőre emelkedett ......................................../20...................../................... számú végzésével
......................................................................................... miatt jogerősen ......................................................................... Ft
rendbírság megfizetésére kötelezte.
A rendbírságot a ...............................................………........... BGH Rb ........................./20......……..... tételszám alatt előírta.
A terhelt a rendbírságot – nem – csak részben - fizette meg.
A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén ................................................... forintonként egy-egy
napi elzárásra kell átváltoztatni.
Ezért a bíróság a 20 ................. évi ........................................................ hó ................... napján kelt
............../20.............../........ számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ......................./......................./ nap elzárásra
változtatta át.
.........................................., 20.................. évi................................................ hó ............ napján.
....................................................................
a tanács elnöke – bírósági ügyintéző
320/a. Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról.

Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre!
Az elzárásból az időközben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel
..................................................... napot hajtson végre.
...............................……………………………….........., 20.................. évi................................................ hó ............. napján.

.................................……………..............
a tanács elnöke – bíró
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Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről
Az elítélt családi és
utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye és
ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Munkahelye

Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:
................................................................................................................................
Budapesten ......................................... kerület, ........................................................ utca (tér) ...............................
házszám.
A határozatot hozó bíróság / ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:
..................................................................... Bíróság / Ítélőtábla ................................./20..................../............számú
végzése
20........... évi ......................................... hó ..................... nap
A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el
............................................................................................................................ területét / körzetét.
A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart.

Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) bek.]
A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről a
..................................../20.................../.............. számra
hivatkozással a határozatot hozó bíróságot / ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni.
............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján.
....……………….................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző
……………………………………............................................................................. Rendőrkapitányság Parancsnokának

206/b.

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről.
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..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20......................./..................szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.
Idézés büntetés-végrehajtási ügyben
A pártfogói felügyelet végrehajtása végett ................................................…………………………...........................................
........................................................…………………………………………………………….......................................... ellen
indított büntetés-végrehajtási ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(...............………...................…………………........ utca .................... házszám ........…............ emelet ................. ajtószám)
20..... évi ..................................... hó ............ napján ................. órára
meghallgatásra megidézem.
Figyelmeztetem, hogy
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, illetőleg
önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költségeként
kilométerenként .................……………………............... Ft-ot, de legkevesebb ...........……............... Ft-ot kell megfizetnie.
Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő.
........................................., 20................. évi .......................................... hó .................. napján.
Címzett: ..................................................
................................................….............
..............……………...................................... s. k.
büntetés-végrehajtási bíró

A kiadmány hiteléül:
............................................………………...........
tisztviselő – ügykezelő
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IRM tölti ki

Előzményi irat száma:
Kapcsolódó irat száma:

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

................................................................................................................................………………………….............. Bíróság
Ügyszám: ...................................................................................................................................………………………….......
Név: ......................................................................................................................................…………………………............
Születési családi és utónév: ...............................................................................................................……………...................
Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................………………………….......................
Anyja neve: .............................................................................................................…………………………..........................
Családi állapota: ....................................................................................……………………………………...........................
Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i): ...............................................................................…………………………............
Életkora(i): ..............................................................................................................................…………………………..........
Lakóhely (irányítószám): ..........................................................................................................………………………….......
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................……………………………...
I. Az elsőfokú eljárás adatai: ............................................................................................…………………………...............
Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki.
1. Az Ügyészség megnevezése:
.............................................................................................................................................
2. A vádirat
száma:
(vádindítvány)
..................................................................................................................................
kelte:
....................................................................................................................................
3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése:
..................................................................................
3. Az elsőfokú bíróság megnevezése: …………………………………………………………………………………….…
Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma: .................................................................……………………………........
kelte: ............................................................. jogerő kelte: .................................................………………………….........
4. A bűncselekmény(ek) megnevezése: .........................................................................…...………………………...............
A kiszabott (megállapított) büntetés:
– főbüntetés: .............................................................……………………………….......................................….................
– mellékbüntetés: .....................................................................………………………...........................................….........
– intézkedés: ..................................................................................................................…………………………...............
II. A másodfokú eljárás adatai:
5. A másodfokú bíróság megnevezése: ……………………………………………………………………………...……….
A másodfokú bíróság határozatának száma: ...............................................................................……………………………
kelte: ............................................................................……………………….
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ..........................................................................................………………………….
.......................................................................................................................................................…………………………
.......................................................................................................................................................…………………………
A kiszabott (megállapított) – főbüntetés: .....................................................................................…………………………
– mellékbüntetés: .............................................……...............................……………………
– intézkedés: .........................................................……..........................……………………
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III. A harmadfokú eljárás adatai:
5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: ..........................................................….........................................................
kelte: ......................................………......................................................................
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ........................................................................................………………………….
.......................................................................................................................................................…………………………
.......................................................................................................................................................…………………………
A kiszabott (megállapított) – főbüntetés: .....................................................................................…………………………
– mellékbüntetés: .............................................……...............................……………………
– intézkedés: .........................................................……..........................……………………
IV. Büntetés-végrehajtási adatok:.
1. Előzetes fogva tartásban volt:
.......... év .................... hó .......... naptól
.......... év .................... hó .......... napig
2. A büntetését tölti:
...............................................................................................................………………………….............. Bv. Intézetben
.......... év .................... hó .......... nap óta
3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
4. A büntetés kitöltésének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére:
.......... év .................... hó .......... napjáig
b) A halasztó végzés száma: ..........
kelte: ...........
6. A mellékbüntetés(ek) leteltének időpontja(i):
.............................. .......... év .................... hó .......... nap
.............................. .......... év .................... hó .......... nap
V. A kérelemmel kapcsolatos adatok:
1. A kérelmező(k) neve/címe: ...............................................................................…………………………..........................
A meghatalmazott védő neve/címe: .............................................................................................…………………………
2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év .................... hó .......... nap
A kérelem sorszáma: .................................................................................................................………………………...
3. A kérelem célja: ...........................................................................................................................………………………….
.......................................................................................................................................................…………………………
Indokai: ........................................................................................................................................………………………….
.......................................................................................................................................................…………………………
4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása:
– vádirat (vádindítvány)
– ügydöntő határozat(ok)
– erkölcsi bizonyítvány
– bv. nevelői vélemény
– nyílt rendőri információ
– környezettanulmány
– munkáltatói vélemény
– orvosi igazolások, igazságügyi
orvosszakértői vélemény
– anyakönyvi kivonat
–egyéb:
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VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai:
Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési időpontja, a
büntetés):

Kelt: ................................………………...........
..........................……………………................
a tanács elnöke – bíró

293.

Egységes kegyelmi felterjesztőlap.
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............................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
........................................./20......................./............................szám
Közlöm, hogy ................................................................. terhelt ellen .............................. szám alatt a
.......................................................................................................
Bíróságon
indított
büntetőügyben
a
.................................................. Ítélőtábla / Legfelsőbb Bíróság által .................................................. szám alatt
...................... év ........................................... hó .............. napján kiállított értesítés szerint ..................................................
terhelttel szemben kiszabott ......................................................... évi .......................................... hónapi szabadságvesztés
végrehajtását ............................. tételszám alatt előírtam.
Kérem, hogy az iratoknak a ......................................................................... Ítélőtáblától / Legfelsőbb Bíróságtól való
megérkezte után a szükséges határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva
szíveskedjék megküldeni.
........................................., 20................. évi .......................................... hó .................. napján.

....................…………............................... s. k.
büntetés-végrehajtási bíró
..........................……………............. Bíróságnak

307.

Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság előtt emelkedett jogerőre.
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...................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
................................./20......................./......................... szám

FELHÍVÁS
A .................................. Bíróságnak az ............... év ................................... hó ............ napján kelt
....................................../20.............../.............. számú, a .................................................. Bíróságnak/Ítélőtáblának/Legfelsőbb
Bíróságnak, mint másodfokú bíróságnak a 20 ............ év ............................ hó ............... napján kelt
....................../20.........../............ számú, illetve az Ítélőtábla / Legfelsőbb Bíróság, mint harmadfokú közérdekű munkát
kiszabó ítélete, illetve a Megyei (Fővárosi) Bíróság bv. bírójának ............................... számú végzése alapján
felhívom
.......................................... elítéltet (aki ................-n 19....... évi ............................. hó ............ napján született, anyja neve:
....................................................................................................................), hogy a közérdekű munka megkezdése végett
............................................................................ napján a kijelölt munkahely ..........................................................................
(.......................................................................) igazgatójánál – vezetőjénél – munkaügyi osztályán személyesen jelentkezzék.
Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdekű munka büntetés-végrehajtása alól kivonja,
vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bíróság a közérdekű munkát, illetőleg a munkának e
körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át.
........................................., 20................. évi .......................................... hó .................. napján.

.............................………….......................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ................................................……………..
..........................................................………………...
314/b.
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...................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
................................./20......................./......................... szám
Közlöm, hogy ............................................ vádlottat (aki ............-n 19........ évi ............................ hó ............. napján
született, anyja neve: ................................................................., lakása: .....................................…….......................................)
a ............................................. Bíróság a 20......... év ............................................ hó ............ napján kelt
...................../20............./............. számú ítéletével, a másodfokon eljárt ...................................... Bíróság / Ítélőtábla/
Legfelsőbb Bíróság, illetőleg a harmadfokon eljárt Ítélőtábla / Legfelsőbb Bíróság a 20........ év ................................ hó ........
napján kelt ............................./20............./.............. számú ítéletével, illetve a Megyei (Fővárosi) bíróság bv. bírójának
.................................. számú végzésével jogerősen.....napi közérdekű munkára ítélte.
A bíróság a közérdekű munka végrehajtásának helyéül .......................................................................
.............................................................................. (.........................................................................
............................................................................................) munkahelyet jelölte ki.
Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20......... évi ........................................ hó .......... napján a kijelölt munkahelyen a
közérdekű munka megkezdésére jelentkezzék.
A kiszabott közérdekű munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi .......................................... hó ............ napjától
............................ évi .............................................. hó............. napjáig előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben
eltöltött idővel.....nap közérdekű munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka végrehajtását a .......................................................................... Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó
Felügyelői Szolgálata ellenőrzi.
Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését a ................................................. Megyei Igazságügyi
Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával közölje.
A közérdekű munkát kiszabó ítélet(ek) egy (egy) kiadmányát, valamint a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos
tájékoztatót csatoltan megküldöm.
A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt .......................................................................... elítélt ügyében Kmv
............................................................. szám alatt már megküldtem.
Az elítélt jogaira és kötelezettségeire az 1979. évi 11. számú tvr. 60–67/A. §-aiban írtak irányadók. A közérdekű munka
végrehajtásáért a munkáltató szerv vezetője felelős.
........................................., 20................. évi .......................................... hó .................. napján.
....…………................................................
büntetés-végrehajtási bíró
........................................................ Igazgatójának (Vezetőjének)
..................................................….................................................

315/a.
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...................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
................................./20......................./......................... szám
A bíróság felhívja ...............................................…………………………............................................................. elítéltet (aki
......................................................-n 19.......... évi ..................................................... hó ................. napján született, anyja
neve: .........................................................., hogy a ..................................... Bíróság a ................../20................/................
számú ítéletével, a .......................................... Bíróság mint másodfokú bíróság / Ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság a
.........../20............./............. számú határozatával ..................................................................................... miatt jogerősen
kiszabott ................................................ szabadságvesztésének megkezdése végett ........................................... Fegyházban –
Börtönben - Fogházban - Büntetés-végrehajtási Intézetben (............................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó)
20........ évi ........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés
...................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ........................................ Ft.
........................................., 20................. évi .......................................... hó .................. napján.
.....................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ..................................................
........................................................….....
FIGYELMEZTETÉS
1. A szabadságvesztés megkezdésére józan állapotban köteles megjelenni.
2. Hozza magával a személyi igazolványát, az adóigazolványát és a TAJ számát tartalmazó hatósági bizonyítványát.
3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek,
mosdószappan és egészségügyi papír.
Ha a személyes használatára szolgáló, a felsorolt tárgyakon kívül más tárgyat, szeszes italt is magával hoz, azt a büntetésvégrehajtási intézetből saját költségére hozzátartozóinak vissza kell küldenie. A büntetés-végrehajtási intézet biztonságára
veszélyes tárgyat elkobozzák és megsemmisítik.
4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt
felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál – a gyermek
nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse be.
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.................................................................. Bíróság
büntetés-végrehajtási irodája

Jegyzék

a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ............................ hó .......... napjáig behívott elítéltekről
Sorszám

Szvn.t.
szám

Az elítélt családi és
utóneve (születési családi
és utónév is)

Születési év,
hely,
anyja neve

A szabadságvesztés
mértéke, fokozata
és a jelentkezés napja

Kérem a fent felsoroltak befogadását.
........................................., 20................. évi .......................................... hó .................. nap

....................................................
büntetés-végrehajtási bíró
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Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről
Az elítélt neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A végrehajtásra kijelölt munkahely:

Meghatározott munka:

Kijelölt új munkahely:

Meghatározott új munka:

..........................................……………………………………………………………..................................................-t a
.........................................................................................…………………………................... Bíróság a 20.............. évi
...............................………........... hó ...........……....... napján kelt B. ................/20............./............. számú ítéletével, a
...........................................................................……….............................. Bíróság / Ítélőtábla mint másodfokú bíróság,
illetőleg a Legfelsőbb Bíróság a 20........ évi ................................. hó ......... napján
kelt Bf. ................./20.........../........... számú határozatával ............................. miatt ..................... napi
közérdekű munkára ítélte, melyet .................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdekű
munkának hat óra munkavégzés felel meg.
A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján jogerőre emelkedett és
végrehajtható.
A bíróság az elítélt által előzetes fogva tartásban eltöltött idővel .............................................................. napi
közérdekű munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka megkezdésének ideje:

A büntetés befejezésének várható ideje:

................... évi ....................................... hó .......... nap

.................. évi ..................................... hó ............ nap

A büntetés befejező időpontjának változásai:
1. ........... év .................... hó ....... nap
2. ........... év .................... hó ....... nap
3. ........... év .................... hó ....... nap
4. ........... év .................... hó ....... nap
5. ........... év .................... hó ....... nap

6. ........... év .................... hó ....... nap
7. ........... év .................... hó ....... nap
8. ........... év .................... hó ....... nap
9. ........... év .................... hó ....... nap
10. ......... év ........…......... hó ...... nap

11. ............ év .................. hó ....... nap
12. ........... év .................. hó ....... nap
13. ........... év .................. hó ....... nap
14. ........... év .................. hó ....... nap
15. ........... év .................. hó ....... nap

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Hiányzások, szabadság stb.

Mettől

Meddig

Naptári hó, nap

Összesen
hó

nap

Mettől

Meddig

Naptári hó, nap

Intézkedések:
Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok:
Megjegyzés:
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Összesen
hó

nap

Mettől

Meddig

Naptári hó, nap

Összesen
hó

nap

Az
érkezés
ideje
(hó, nap)

Ügyszám

1

2

A pártfogolt neve
(asszonyoknál
leánykori
név is)
születési
éve, anyja
neve
3

Próbára
bocsátott

Felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélt

Vádhalasztás

4

5

6

Az eljáró pártfogó neve

A pártfogó felügyelet befejezésének ideje

A pártA pártSzabályfogó fel- Az iratok fogó felsértés
hollétére
ügyelet
Utóiratok kezdeméügyelet
feltünte- nyezésére tartamá- vonatkozó
eredtése
vonatkozó nak meg- bejegyzé- ményesen
sek
hosszabeltelt
adatok
bítása

Feltételes Szabadszabad- ságvesztés
ságra
kitöltése
után
bocsátott

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Áttétel

19

Újabb
Magabûntartási
cseleksza
bályok
mény
megsér
elkövetése
tése
miatt
miatt

20

21

Egyéb

Megjegyzés

22

23
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A pártfogó felügyelet kezdõ és lejárati napja,
ha a pártfogolt

Áthozat

Összesen

A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.”
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