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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXIV.
tör vény

a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 
2005. évi CLIII. tör vény mó do sí tá sá ról*

1.  § A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló – a 2006. évi XXIII. tör vénnyel mó do sí tott –
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Költ ség ve té si
tör vény) 5.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül ki:

„(12) Az ÁPV Rt. a SZÖVÜR Kft.-tõl op ci ós szer zõ dés
alap ján meg vá sá rolt szö vet ke ze ti üz let ré szek vé tel árát
a 14. szá mú mel lék let II/2. pont ja sze rin ti elõ irány zat ter -
hé re szá mol ja el.”

2.  § A Költ ség ve té si tör vény 32/A.  §-sal egé szül ki:
„32/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi

költ ség ve té sé rõl  szóló 2000. évi CXXXIII. tör vény
1.  számú mel lék le té nek XXI. Egész ség ügyi, Szo ciá lis és
Csa lád ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 9. Fe je ze ti ke ze lé sû
 elõirányzatok cím, 8. Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa al cím,
12. Hoz zá já ru lás a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ál tal
el lá tott fel ada tok hoz jog cím cso port, 2. Hoz zá já ru lás
az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la nul
meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi XXXII. tör -
vény 2.  § (1) be kez dé sé nek vég re haj tá sá hoz jog cím,
1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 5. Egyéb
mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok ki emelt elõ irány zat -
ból a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya ré szé re át adott
26 120,0 mil lió fo rint össze gû hoz zá já ru lás szol gál az éle -
tük tõl és a sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la nul meg -
fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõk is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár pót lás le zá rá sá ról 
 szóló 2006. évi XLVII. tör vény 1.  § (1) be kez dé se alap ján
2006. áp ri lis 1-je és 2006. au gusz tus 1-je kö zött be nyúj tott
ké rel mek alap ján meg ál la pí tott kár pót lá si összeg fede -
zetéül.

(2) A Kor mány fel ha tal ma zást kap, hogy a kár pót lás
cél já ra szol gá ló elõ irány zat ból e kár pót lás vég re haj tá sa
költ sé ge i nek fe de ze tét át cso por to sít sa.”

3.  § A Költ ség ve té si tör vény 44.  §-a he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„44.  § (1) Az ál lam a (4)–(5) be kez dés ben, valamint
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett
kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal a köz pon ti költ ség ve tés ter -

hére a la kás cé lú in gat lan épí té sé hez, vá sár lá sá hoz hi tel in -
té zet tõl igé nyelt, 2004. de cem ber 31-e után meg kö tött
 hitelszerzõdés alap ján fo lyó sí tott köl csö n össze gé nek a
 hitel fe de ze té ül szol gá ló, a hi tel cél sze rin ti la kás in gat lan
hi tel biz to sí té ki ér té ké nek 60%-át meg ha la dó ré szé re leg -
fel jebb a hi tel biz to sí té ki ér ték 100%-áig (a továb biak ban:
ga ran tált hi tel rész). Az ál lam i ke zes ség vál la lás mér té ke
a ga ran tált hi tel rész és az erre fel szá mí tott ka mat és keze -
lési költ ség 100%-a.

(2) Az ál lam a (4)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek mel lett kész fi ze tõ ke zes sé get vál lal a „Pályamódo -
sító hi tel prog ram” ke re té ben nyúj tott hi tel tõ ke össze gé re
és já ru lé ka i ra az aláb bi fel té te lek kel:

a) a hi tel tõ ke össze ge hi tel igény lõn ként nem halad -
hatja meg a 3,0 mil lió fo rin tot,

b) a hi tel fo lyó sí tá sa kor a hi tel tõ ke össze ge 2%-ának
meg fe le lõ ke ze si díj meg fi ze té se.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ál lam i ke zes ség vál la lás sal
biz to sí tott köl csö nök együt tes tõ ke össze ge egyet len na pon 
sem ha lad hat ja meg a 20 000,0 mil lió fo rin tot.

(4) Az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott hi telt a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ
sze mé lyek ve he tik igény be.

(5) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti ke zes ség vál la lás
alap ján a köz pon ti költ ség ve tés ál tal ki fi ze tett összeg a tar -
to zás ere de ti kö te le zett jé nek a Ma gyar Ál lam mal szem -
beni köz tar to zá sá nak mi nõ sül, ame lyet az APEH adók
mód já ra hajt be.”

4.  § A Költ ség ve té si tör vény 47.  § (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 28-ig az (1) be -
kez dés a) és b) pont ja i ban meg ha tá ro zott be vé te li elõ -
irány zat tel je sül, az (1) be kez dés sze rin ti sze mé lyi jutta -
tások és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõ irány za tá nak
leg fel jebb az év köz ben ki fi ze tett ju ta lom-elõ leg össze -
gével csök ken tett ré szét le het az APEH ren del ke zé sé re
 bocsátani.”

5.  § A Költ ség ve té si tör vény 47.  §-a kö vet ke zõ (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pénz ügy mi nisz ter a (2) be kez dés sze rint ne gyed -
éven te meg ha tá ro zott be vé te li ter vet meg ha la dó be vé te li
több let leg fel jebb 20%-ának mér té ké ig a XXII. Pénz ügy -
mi nisz té rium fe je zet, 5. Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
 Hivatal cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso -
port, 3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ irány za tán, a 2. Fel hal -
mo zá si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 1. In téz mé nyi
be ru há zá sok ki emelt elõ irány za tán és a 2. Fel újí tás ki emelt 
elõ irány za tán is túl lé pést en ge dé lyez het.”

6.  § A Költ ség ve té si tör vény 48.  § (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben tárgy év de cem ber 28-ig az (1) be kez -
dés a) és b) vagy az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott be vé te li elõ irány za tok tel je sül nek az (1) be kez dés sze -

6384 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/90. szám

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.



rin ti sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok
elõ irány za tok nak leg fel jebb az év köz ben ki fi ze tett ju ta -
lom-elõ leg össze gé vel csök ken tett ré szét le het a Vám- és
Pénz ügy õr ség ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

7.  § A Költ ség ve té si tör vény 48.  §-a kö vet ke zõ (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pénz ügy mi nisz ter a (2) be kez dés sze rint ne gyed -
éven te meg ha tá ro zott be vé te li ter vet meg ha la dó be vé te li
több let leg fel jebb 20%-ának mér té ké ig a XXII. Pénz ügy -
mi nisz té rium fe je zet, 6. Vám- és Pénz ügy õr ség cím,
1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 3. Do lo gi
ki adá sok ki emelt elõ irány za tán, a 2. Fel hal mo zá si költ ség -
ve tés elõ irány zat-cso port, 1. In téz mé nyi be ru há zá sok
 kiemelt elõ irány za tán és a 2. Fel újí tás ki emelt elõirány -
zatán is túl lé pést en ge dé lyez het.”

8.  § A Költ ség ve té si tör vény a kö vet ke zõ 48/A.  §-sal
egé szül ki:

„48/A.  § (1) A XXVI. Fog lal koz ta tás po li ti kai és Mun -
ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet, 4. Or szá gos Mun ka biz ton sá -
gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség cím, 1. Mû kö dé si költ -
ség ve tés elõ irány zat-cso port, 1. Sze mé lyi jut ta tá sok
 kiemelt elõ irány za ta leg fel jebb 149,6 mil lió fo rint tal, a
2. Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok ki emelt elõ irány za ta
leg fel jebb 70,4 mil lió fo rint tal túl lép he tõ, a fog lal koz ta tá si 
és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek tel -
je sü lé se ese tén, a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel, ha
a 47.  § (1) be kez dés a) és b) pont ja tel je sül.

(2) A fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi mi nisz ter ne gyed -
éven te en ge dé lyez het ju ta lom-elõ leg ki fi ze tést az (1) be -
kez dés sze rin ti sze mé lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ
já ru lé kok elõ irány za tok ter hé re, amennyi ben az ál ta la
meg ha tá ro zott fel té te lek, és a 47.  § (1) be kez dés a) és
b) pont já ban meg je lölt elõ irány za tok nak a pénzügy -
miniszter ál tal meg ha tá ro zott ne gyed éves be vé te li ter vei
tel je sül nek. Az év köz ben fi zet he tõ ju ta lom-elõ leg össze -
ge nem ha lad hat ja meg a ne gyed éves be vé te li ter ven fe lül
tel je sü lõ elõ irány za tok össze gét.

(3) Amennyi ben a tárgy év de cem ber 28-ig a 47.  §
(1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott be vé te li
elõ irány za tok tel je sül nek, az (1) be kez dés sze rin ti sze mé -
lyi jut ta tás és mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok elõirányza -
tának leg fel jebb az év köz ben ki fi ze tett ju ta lom-elõ leg
össze gé vel csök ken tett ré szét le het az Or szá gos Mun ka -
biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ren del ke zé sé re
bo csá ta ni.

(4) A fog lal koz ta tá si és mun ka ügyi mi nisz ter a pénz -
ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a (2) be kez dés sze rint ne -
gyed éven te meg ha tá ro zott be vé te li ter vet meg ha la dó be -
vé te li több let leg fel jebb 1%-ának mér té ké ig a XXVI. Fog -
lal koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet,
4. Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség cím, 1. Mû kö dé si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port,
3. Do lo gi ki adá sok ki emelt elõ irány za tán, a 2. Fel hal mo -
zá si költ ség ve tés elõ irány zat-cso port, 1. In téz mé nyi be ru -

há zá sok ki emelt elõ irány za tán és a 2. Fel újí tás ki emelt
 elõirányzatán is túl lé pést en ge dé lyez het.”

9.  § A Költ ség ve té si tör vény 82.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A LXXI. Nyug díj biz to sí tá si Alap fe je zet nél a
nyug el lá tá sok al cí men be lül az adott elõ irány zat ter hé re
kü lö nös mél tá nyo lást ér dem lõ kö rül mé nyek ese tén mél -
tányossági ala pon meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug el lá tás ra
200,0 mil lió fo rint, mél tá nyos sá gi ala pú nyug díj eme lés re
700,0 mil lió fo rint (ide ért ve az E. Alap ból fi nan szí ro zott
nyug el lá tá so kat is), egy sze ri se gély re 150,0 mil lió fo rint
hasz nál ha tó fel.”

10.  § A Költ ség ve té si tör vény 103.  §-a a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[103.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let -
ben ál la pít sa meg:]

„g) a „Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram” ke re té ben nyúj tott
hi tel igény be vé te lé nek fel té te le it.”

11.  § A Költ ség ve té si tör vény 109.  §-ának (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés hoz zá já rul, hogy a Ma gyar Ál lam
a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re a Nem ze ti Au tó pá lya
Zrt.-nek a Ma gyar Fej lesz té si Bank Zrt.-vel, valamint
 kereskedelmi ban kok kal szem ben fenn ál ló, együt te sen
leg fel jebb 415 900 mil lió fo rint össze gû hi tel tar to zá sát
– annak já ru lé ka i val együtt – leg ké sõbb 2006. de cem -
ber 31-i  hatállyal át vál lal hat ja. A Nem ze ti Au tó pá lya Zrt. a 
hi tel át vál la lás sal szem ben kész és fél kész út sza ka szo kat
ad át,  illetve azok kal el szá mol a Ma gyar Ál lam mal. Az
 átadás, illetve el szá mo lás men te sül az ál ta lá nos for gal mi
adó és az il le té k meg fi ze té se alól.”

12.  § A Költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék let
XXVI. Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium fe je zet,
20. Egyéb szo ciá lis el lá tá sok és költ ség té rí té sek cím, 2. Jö -
ve de lem pót ló és jö ve de lem ki egé szí tõ szo ciá lis tá mo ga tá -
sok al cím, 14. Nyug dí ja sok táv fû té si-díj tá mo ga tá sa jog -
cím cso port meg ne ve zé se he lyé be „Táv fû té si-díj tá mo ga -
tá sa” meg ne ve zés lép.

13.  § A Költ ség ve té si tör vény 14. szá mú mel lék le te he -
lyé be e tör vény 1. szá mú mel lék le te, to váb bá a 8. szá mú
mel lék le te V. szá mú fe je ze te 1. pont ja he lyé be e tör vény
2. szá mú mel lék le te lép.

14.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 13.  §-ával meg ál la pí tott Költ ség ve té si tör -
vény 8. szá mú mel lék le te V. szá mú fe je ze te 1. pont ja
2006. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet a 2006. évi LXIV. tör vényhez

„14. szá mú mel lék let a 2005. évi CLIII. tör vényhez

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt. privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggõ
ráfordításai, tartalékfeltöltése

Mil lió fo rint ban

Meg ne ve zés 2006. évi elõirányzat

I. A kor mány za ti szek tor hi á nyát érin tõ rá for dí tá sok 31 228,0

1. Rá for dí tá sok az 1995. évi XXXIX. tv. alap ján 14 138,0

a) a hoz zá ren delt va gyon, to váb bá az ér té ke sí tés re és az ér té ke sí té sig tör té nõ ke ze lés -
re át vett va gyon ér té ke sí té se elõ ké szí té sé nek költ sé gei, az ér té ke sí tés sel kap csolatban
fel me rü lõ ki adá sok, dí jak [23.  § (1) bek. a) és f) pon tok, 24/B.  §], az ÁPV Rt. ál tal
 kibocsátott köt vény ka ma ta

3 613,0

  eb bõl: az ÁPV Rt. ál tal ki bo csá tott köt vény ka ma ta 1 613,0

b) va gyon ke ze lés sel össze füg gõ rá for dí tá sok [23.  § (1) bek. e) pont, 24/B.  §] 1 388,0

c) a hoz zá ren delt va gyon ba tar to zó tár sa sá gok tá mo ga tá sa [23.  § (1) bek. g) pont,
24/B.  §], for rás át adás, ka mat át vál la lás, vál ság ke ze lés

2 912,0

d) az ÁPV Rt. mû kö dé si költ sé gei [23.  § (1) bek. h) pont, 24/B.  §] 5 400,0

e) a pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú ki fi ze té sek 600,0

f) va gyon tár gyak vá sár lá sa 225,0

2. Egyéb rá for dí tá sok 17 090,0

a) osz ta lék-be fi ze té si kö te le zett ség a köz pon ti költ ség ve tés felé 8 950,0

b) az ÁPV Rt. és a jog elõ dök port fo li ó já ba tar to zó vál la la tok, tár sa sá gok, il let ve
egyéb va gyon tár gyak ese tén az ál lam tu laj do no si fe le lõs sé gé vel kap cso la tos kör nye zet -
vé del mi fel ada tok fi nan szí ro zá sa

7 260,0

c) a volt szov jet in gat la nok kör nye zet vé del mi kár el há rí tá sa 880,0

II. A kor mány za ti szek tor hi á nyát nem érin tõ rá for dí tá sok 116 349,0

1. A pri va ti zá ci ó val és va gyon ke ze lés sel kap cso la tos re or ga ni zá ci ós célú ki fi ze té sek 400,0

2. Üz le ti célú be fek te té sek 94 449,0

3. Pri va ti zá ci ós tar ta lék fel töl té se 20 000,0

4. Kár pót lá si jegy be vo nás 1 500,0

Rá for dí tá sok össze sen 147 577,0
” 

2. számú melléklet a 2006. évi LXIV. tör vényhez

„V. A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA

ELÕIRÁNYZAT: 15 400,0 mil lió fo rint

1. E fe je zet sze rin ti tá mo ga tá so kat azok a 2005. ok tóber 15-éig meg ala kult több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok igé nyel he tik,
ame lyek:

1.1. ese té ben az 1.2. pont sze rin ti fel ada tok ellátá sában:
a) a kis tér ség hez tar to zó te le pü lé sek több mint a fele részt vesz, fel té ve, ha ezen te le pü lé sek együt tes
 lakosságszáma meg ha lad ja a kis tér ség la kos ság szá má nak 60%-át, vagy
b) a kis tér ség hez tar to zó te le pü lé sek több mint 60%-a részt vesz, fel té ve, ha ezen te le pü lé sek együt tes
 lakosságszáma meg ha lad ja a kis tér ség la kos ság szá má nak fe lét,

1.2. leg alább há rom köz szol gál ta tá si fel adat el lá tá sát vál lal ják, me lyek kö zül:
a) egy fel adat a köz ok ta tá si in téz mé nyi és szakszol gálati,
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b) má so dik fel adat ként a szo ciá lis in téz mé nyi, szo ciá lis alap szol gál ta tá si, gyer mek vé del mi szak el lá tá si,
gyer mek jó lé ti alap el lá tá si, illetve egész ség ügyi fel ada tok kö zül leg alább egy fel adat el lá tan dó,

c) to váb bi egy fel adat – amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás a b) pont sze rin ti fel ada tok kö zül csak
egyet vál lalt – a Tkt. tv. 2.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti fel ada tok kö zül vá laszt ha tó,

1.3. az 1.1. pont sze rin ti fel té te le ket ugyan azon te le pü lé si kör re tel je sí tik az 1.2. pont sze rin ti – leg alább – há rom
köz szol gál ta tá si fel adat te kin te té ben,

1.4. a köz szol gál ta tá si fel ada to kat e fe je zet ben fog lal tak nak meg fele lõen lát ják el,

1.5. ese té ben a te rü let fej lesz té si fel ada to kat a kis tér ség hez tar to zó te le pü lé sek kép vi se lõ-tes tü le te i nek mind egyi -
ke vál lal ja.

1.6. Amennyi ben a több cé lú kis tér sé gi tár su lás nak tag ja me gyei jogú vá ros, vagy olyan vá ros, amely nek me gyei
jo gú vá vá lá sá ról 2006. ja nu ár 31-éig az Or szág gyû lés dön tött (a továb biak ban: me gyei jogú vá ros) és a me gyei
jogú vá ros az 1.2. pont sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ban nem vesz részt, a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ab ban az eset -
ben igé nyel he ti az e fe je zet sze rin ti tá mo ga tá so kat a to váb bi te le pü lé sek te kin te té ben, ha

a) tel je sí ti az 1.2–1.5. pon tok sze rin ti fel té te le ket,  továbbá

b) az ál ta la vál lalt 1.2. pont sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ban a kis tér ség hez tar to zó, e fel ada tok el lá tá sá ban
részt nem vevõ me gyei jogú vá ro son kí vü li te le pü lé sek leg alább fele részt vesz, fel té ve, ha ezen te le pü lé sek 
együt tes la kos ság szá ma meg ha lad ja a kis tér ség me gyei jogú vá ros la kos sá gá val csök ken tett lakosság -
számának 40%-át.

1.7. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok a tá mo ga tást a tár su lás ban 2006. ja nu ár 31-én részt vevõ te le pü lé sek szá ma
és az ezen idõ pon tig ál ta luk vál lalt fel ada tok után igé nyel he tik, amennyi ben va la mennyi vál lalt fel ada tot 2006. ja -
nu ár 31-tõl el lát ják. A 2006. ja nu ár 31-ét köve tõen kez dõdõ fel adat el lát ás ra idõ ará nyos, a köz ok ta tá si célú tá mo -
ga tás ese té ben 4 havi tá mo ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha

a) ezen idõ pon tot köve tõen a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ál tal fenn tar tott in téz mény kez di meg mûkö -
dését, vagy

b) leg ké sõbb 2006. szep tem ber 1-jé tõl a meg lé võ köz ok ta tá si célú in téz mé nyi tár su lás át szer ve zé sé re
 kerül sor, vagy új köz ok ta tá si célú in téz mé nyi tár su lás kez di meg mû kö dé sét, vagy

c) a több cé lú kis tér sé gi tár su lás 2006. év ben be szer zett is ko la busszal leg ké sõbb 2006. szep tem ber 1-jé tõl
utaz tat gyer me ke ket, ta nu ló kat.”

2006. évi LXV.
tör vény

az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kapcsolódó

tör vények módosításáról*

Az Or szág gyû lés az ál lam ház tar tá si rend szer meg újí tá -
sa ke re té ben a köz pén zek fel hasz ná lá sá nak ha té ko nyab bá
té te le, a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok kal össze füg gõ
sza bá lyok egy sze rû sí té se, a kis- és kö zép vál lal ko zás-fej -
lesz té si in téz mény rend szer ha té ko nyab bá té te le, to váb bá a 
vál lal ko zá sok hi tel hez ju tá sá nak, valamint a ha zai és euró -
pai kö zös sé gi for rá sok fel hasz ná lá sá nak elõ se gí té se cél já -
ból a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

1.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi

IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 74/G.  §-a, az zal hogy
azok a szer ve ze tek, ame lyek köz ala pít vány lét re ho zá sá ra
e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a Ptk. 74/G.  §-a alap ján
 jogosultak vol tak, ala pít ványt e tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen sem ala pít hat nak, ah hoz nem csat la koz hat nak és
annak ala pí tói joga gya kor lá sá ra nem je löl he tõk ki.

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt nyil ván tar tás ba
vett köz ala pít vány (a továb biak ban: köz ala pít vány) mû kö -
dé sé re a Ptk. ala pít vány ra vo nat ko zó ren del ke zé se it az
aláb bi el té rés sel kell al kal maz ni:

a) A köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi be fo lyás sal
(Ptk. 685/B.  §) ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge nem
ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. Köz ala pít -
vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz -
dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve -
zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

b) A köz ala pít vány ala pít ványt nem hoz hat lét re, ah hoz 
nem csat la koz hat, az zal nem egye sít he tõ, a köz ala pít vány
ala pít vány ala pí tó jo ga i nak gya kor lá sá ra nem je löl he tõ ki.* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.



c) A köz ala pít vány pá lyá zat ki írá sa nél kül éven te a va -
gyo na 5%-ának mér té ké ig, de leg fel jebb össze sen egy -
millió fo rint (köz vet len vagy köz ve tett) tá mo ga tást nyújt -
hat az ala pí tó ok irat ban fog lalt cé lok ra.

d) A köz ala pít vány te vé keny sé ge újabb köz fel adat
 ellátásával nem bõ vít he tõ, a köz ala pít vány ala pí tó jo ga i -
nak gya kor lá sá ra más sze mély nem je löl he tõ ki.

e) A köz ala pít vány ala pí tó ok irat ban meg je lölt ke ze lõ
szer ve (szer ve ze te) a köz ala pít vány mû kö dé sé rõl az ala pí -
tó nak éven te be szá mol ni és gaz dál ko dá sá nak leg fon to -
sabb ada ta it nyil vá nos ság ra hoz ni kö te les. A köz ala pít -
vány gaz dál ko dá sá nak tör vényességét és cél sze rû sé gét
– a he lyi ön kor mány zat és a ki sebb sé gi ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te ál tal ala pí tott köz ala pít vány ki vé te lé vel –
az Ál la mi Szám ve võ szék ellen õr zi.

f) A köz ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sát (mó -
do sí tás sal egy be szer kesz tett szö ve gét) a Ma gyar Köz löny -
ben, illetve az ön kor mány zat hi va ta los lap já ban – en nek
hi á nyá ban a hely ben szo ká sos mó don – köz zé kell ten ni.

(3) A köz ala pít ványt – az ala pít vány ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se ken túl me nõ en – a bí ró ság nem pe res el já rás ban
ak kor is meg szün te ti, ha az ala pí tó ezt arra hi vat ko zás sal
kéri, hogy a köz fel adat el lá tá sá nak biz to sí tá sa más mó don
vagy más szer ve ze ti ke ret ben ha té ko nyab ban meg va ló sít -
ha tó.

(4) A köz ala pít vány meg szû né se ese tén az ala pí tó kö te -
les a meg szûnt köz ala pít vány va gyo nát – a hi te le zõk ki elé -
gí té se után – a meg szûnt köz ala pít vány cél já hoz ha son ló
cél ra for dí ta ni, és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé -
koz tat ni. E kö te le zett sé ge tel je sí té se so rán az ala pí tó
a meg szûnt köz ala pít vány jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
szer ve ze ti egy sé gét sa ját ala pí tá sú költ ség ve té si szerv vé
ala kít hat ja át a költ ség ve té si szerv ala pí tá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val. En nek so rán azon -
ban gon dos kod nia kell annak a jog sza bály nak a ki adá sá -
ról, amely tar tal maz za a jog utód lás sal kap cso la tos és
mind azon ren del ke zé se ket, ame lyek a köz ala pít vány bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ból való tör lé sé nek nap já val azo nos for -
du ló na pon az érin tett jogi sze mély to váb bi mû kö dé sé nek
fo lya ma tos sá gát meg fele lõen biz to sít ják.

(5) A (3) és (4) be kez dés ben fog lal ta kat az olyan ala pít -
vány ese té ben is al kal maz ni kell, ame lyet az Or szág gyû -
lés, a Kor mány, a mi nisz té rium (mi nisz ter), az or szá gos
ha tás kö rû szerv (ve ze tõ je) vagy a he lyi ön kor mány zat
(kép vi se lõ-tes tü le te) ön ál ló an vagy a fel so rol tak bár me lyi -
ké vel kö zö sen 1994. ja nu ár 1-je elõtt ala pí tott, és e tör vény 
ha tály ba lé pé se kor még eb ben a for má ban mû kö dik.

(6) A (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést az (5) be kez -
dés ben fel so rolt ala pí tók nak ál lam ház tar tá son kí vü li ala pí -
tó val kö zö sen lét re ho zott ala pít vá nya i ra is al kal maz ni
kell, ha az ilyen ala pít vá nyok ala pí tói az ala pít vány meg -
szün te té sét – az érin tett ala pít vány hoz zá já ru lá sá val –
 közösen ké rik. Ilyen ké re lem hi á nyá ban az (5) be kez dés -
ben fel so rolt ala pí tó az ala pí tói jo ga i nak gya kor lá sá ra
 államháztartáson kí vü li szer ve ze tet is ki je löl het.

A koncesszióról  szóló
1991. évi XVI. tör vény módosítása

2.  § A kon cesszi ó ról  szóló – mó do sí tott – 1991. évi
XVI. tör vény a kö vet ke zõ al cím mel és 10/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Koncesszióköteles tevékenységet végzõ állami
vagy önkormányzati tulajdonban álló gazdálkodó

szervezet magántulajdonos részére történõ értékesítése
(privatizációja) esetén irányadó szabályok

10/A.  § (1) Ha a kon cesszió kö te les te vé keny sé get vég -
zõ, a 2.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
gaz dál ko dó szer ve ze tet ér té ke sí tik ma gán tu laj do nos
 részére – amely nek kö vet kez té ben már nem fe le l meg a
több sé gi ál lam i vagy ön kor mány za ti tu laj don ra, illetve
sza va za ti jog ra vo nat ko zó elõ írásoknak – leg ké sõbb a pri -
va ti zá ci ós el já rás meg in dí tá sá val egy ide jû leg kon cesszi ós
pá lyá za tot kell le foly tat ni a kon cesszió kö te les te vé keny -
ség át en ge dé sé re. A kon cesszi ós el já rás ra, az e §-ban fog -
lalt el té ré sek kel, e tör vény ben fog lalt ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a pá lyá za ti ki írás -
nak a 8.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal -
maz nia kell, hogy a pá lyá zó nak az (1) be kez dés sze rin ti
gaz dál ko dó szer ve zet ér té ke sí té sé re ki írt pri va ti zá ci ós
 eljárásban aján la tot kell be nyúj ta nia.

(3) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ra a 9.  §-ban elõ írt ha tár idõ
az (1) be kez dés sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet értékesíté -
sére ki írt pri va ti zá ci ós el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges
idõ tar tam mal meg hosszab bo dik.

(4) A kon cesszi ós pá lyá za tok el bí rá lá sa so rán a pá lyá zat
el bí rá lá sá ra jo go sult csak azt vizs gál hat ja, hogy a be nyúj tott
pá lyá za tok meg fe lel nek-e a tör vény ben és a ki írás ban meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek, ugyan ak kor nyer test nem hir det het.

(5) A kon cesszi ós pá lyá zat, valamint az (1) be kez dés
sze rin ti gaz dál ko dó szer ve zet ér té ke sí té sé re ki írt priva -
tizációs el já rás ered mé nye te kin te té ben a kon cesszi ós
 pályázat ki író ja – a pri va ti zá ci ós pá lyá zat ki író já val egyet -
ér tés ben – ki zá ró lag egyet len nyer test hir det het. A kon -
cesszi ós pá lyá zat és a pri va ti zá ci ós el já rás nyer te se az,
aki a kon cesszi ós és a pri va ti zá ci ós pá lyá zat fel té te le i nek
meg fe lel, és egy ben az ál lam vagy az ön kor mány zat szá -
má ra összes sé gé ben a leg ked ve zõbb aján la tot tet te.

(6) A nyer tes sze mély az ága za ti tör vény ben meg ha tá ro -
zott kon cesszi ós idõ szak vé gé ig gya ko rol hat ja a jog sza bá -
lyok ban biz to sí tott jo ga it oly mó don, hogy a pri va ti zá ció so -
rán meg szer zett tár sa ság mi nõ sül kon cesszi ós társa ságnak.
A tár sa ság ra a 26.  § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni.”

Az államháztartásról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény módosítása

3.  § (1) Az ál lam ház tar tás ról  szóló – mó do sí tott –
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 15.  §
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:
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[Az (1) be kez dés ben fog lalt fel té tel tel je sü lé sét nem kell
vizs gál ni]

„d) ak kor, ha a ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá si jog sza bá -
lyok ha tá lya a fog lal koz ta tó ra – Ma gyar or szá gon tör té nõ
fog lal koz ta tás hi á nyá ban – nem ter jed ki.”

(2) Az Áht. 15.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(7) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban a mun kál ta tó mun -
ka ügyi kap cso lat rend sze re ak kor mi nõ sül ren de zett nek, ha

a) a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV.
tör vény (a továb biak ban: Met.) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján, a fog lal koz ta tás ra irá nyuló jog vi szony
lé te sí té sé hez szük sé ges jog nyi lat ko za tok alak sze rû sé gé re
vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér té se,

b) a Met. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek l)–n) pont jai alap ján,
a nála mû kö dõ szak szer ve zet, üze mi/köz al kal ma zot ti
 tanács (üze mi meg bí zott/köz al kal ma zot ti kép vi se lõ),
 illetve ezek tiszt ség vi se lõ jé nek az Mt. Má so dik Ré szé ben
meg ha tá ro zott jo gai meg sér té se,

c) a Met. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek p) pont ja alap ján, az
euró pai üze mi ta nács lét re ho zá sá ról, illetve a mun ka vál -
lalók tá jé koz ta tá sát és a ve lük való kon zul tá ci ót szol gá ló
 eljárás ki ala kí tá sá ról  szóló tör vény 21.  §-ában fog lalt ren -
del ke zé sek mun kál ta tó ál ta li meg sér té se
a tá mo ga tás igény lé sé nek idõ pont ját meg elõ zõ két éven
be lül meg ho zott jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal nem
ke rült meg ál la pí tás ra.”

(3) Az Áht. 15.  §-a a kö vet ke zõ (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) E § al kal ma zá sá ban mun kál ta tón mun ka vég zés
cél já ból ter mé sze tes sze mélyt fog lal koz ta tó ter mé sze tes
vagy jogi sze mélyt, illetve jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ más szer ve ze tet kell ér te ni. Amennyi ben a tá mo -
ga tás igény lõ je he lyi ön kor mány zat, ön kor mány za ti költ -
ség ve té si szerv, illetve több cé lú kis tér sé gi tár su lás vagy
annak költ ség ve té si szer ve, úgy a ren de zett mun ka ügyi
kap cso la tok kö ve tel mé nyé nek – a tá mo ga tás cél já tól füg -
gõ en –, amennyi ben

a) a tá mo ga tást költ ség ve té si szerv hasz nál ja fel, vagy
a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa egy ér tel mû en költ ség ve té si
szer vet érint, a költ ség ve té si szerv,

b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa költ ség ve té si szer vet nem
érint, az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek hi va ta la,
 illetve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás mun ka szer ve ze te
te kin te té ben kell tel je sül nie.”

(4) Az Áht. 18/C.  §-a (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A Kincs tár ban pénz for gal mi szám lát ve zet]
„d) az Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.

(a továb biak ban: ÁPV Rt.) a hoz zá ren delt va gyon és a pri -
va ti zá ci ós tar ta lék pénz esz kö ze i nek ke ze lé sé re,”

(5) Az Áht. 18/F.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (6) be kez -
dés sel:

„(6) Az ÁKK Rt. fel ügye lõ bi zott sá gá nak ha tás kö re nem 
ter jed ki az ál lam adós ság-ke ze lé si stra té gia, az ezzel kap -

cso la tos tel je sít mény mu ta tók és a fi nan szí ro zá si ter vek
 véleményezésére.”

(6) Az Áht. a kö vet ke zõ új 24/A.  §-sal egé szül ki, és az
ere de ti 24/A.  § szá mo zá sa 24/B.  §-ra vál to zik:

„24/A.  § (1) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je
a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott (kü lö nö sen
 oktatási, tu do má nyos, egész ség ügyi, szo ciá lis, kul tu rá lis,
sport cé lú) köz fel adat el lá tá sá ra ren del ke zé sé re álló tá mo -
ga tá si célú fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ból a tá mo ga tá si
dön té sek elõ ké szí té sé hez szük sé ges szak ér tõi mun ká ra
tár sa dal mi jel le gû, je len tõs köz éle ti sze mé lyek bõl, illetve
szak ér tõk bõl álló tes tü le tet is fel ál lít hat.

(2) A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je ál tal fel -
kért tes tü le ti ta gok te vé keny sé gü ket dí ja zás nél kül vég zik,
ré szük re a (3) be kez dés sze rin ti vég re haj tá si ren de let ben
(sza bály zat ban) meg ál la pí tott mó don költ ség té rí tés ad -
ható.

(3) Az elõ irány zat (1) be kez dés sze rin ti elõirányzat -
része fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it – így kü lö nö -
sen: a tá mo ga tá si dön té si jog kö rö ket és az elõ irány zat tal
kap cso la tos egyéb ren del ke zé si jo go kat, a tes tü le ti ta gok ra 
vo nat ko zó össze fér he tet len sé gi (ki zá rá si) sza bá lyo kat,
 továbbá a sze mé lyes fe le lõs ség vi se lés rész le tes sza bá lya it, 
valamint a tes tü le ti ta gok ki vá lasz tá sá nak rend jét – kor -
mány ren de let ben fog lal tak figye lembe véte lével a fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je a pénz ügy mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben (jog al ko tá si jog hi á nyá ban kö zö sen
ki adott nyil vá nos sza bály zat ban) ha tá roz za meg.”

(7) Az Áht. 36.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[A Kor mány a költ ség ve té si tör vényjavaslat benyúj -
tásakor]

„f) ja vas la tot tesz a mi nisz té ri u mi fe je ze tek ben azok ra
az elõ irány za tok ra, ame lyek fel hasz ná lá sát a Kor mány
csak ak kor en ge dé lye zi, ha az adott mi nisz té ri u mi fe je zet
ne gyed éves je len té se alap ján költ ség ve té sé nek vár ha tó
ala ku lá sa ezt le he tõ vé te szi.”

(8) Az Áht. 49.  §-a a kö vet ke zõ q) pont tal egé szül ki:
[A fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je – ha tör vény

más ként nem ren del ke zik –]
„q) ne gyed éven ként je len tést nyújt be a Kor mány nak

a ha tás kö ré be tar to zó fe je ze ti be vé te lek és ki adá sok tel je -
sü lé sé rõl és vár ha tó éves ala ku lá sá ról.”

(9) Az Áht. 95.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép:

„(2) A gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá hoz, ab ban tag -
sági (rész vény esi) jog vi szony lé te sí té sé hez, illetve ré sze -
se dés szer zé sé hez

a) köz pon ti költ ség ve té si szerv és társadalombiztosí -
tási költ ség ve té si szerv ese tén kü lön tör vény egye di ren -
del ke zé se,

b) he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv ese tén a
 helyi ön kor mány zat, illetve a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
költ ség ve té si szer ve ese tén a több cé lú kis tér sé gi tár su lás
egye di elõ ze tes en ge dé lye,
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c) he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
ese tén a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat egye di elõ ze tes
en ge dé lye,

d) az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si
szerv ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat egye di
elõ ze tes en ge dé lye

szük sé ges.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ala pí tás, illetve
 befolyásszerzés ese tén a tör vény ben meg kell ha tá roz ni a
gaz dál ko dó szer ve zet szék he lyét, tag ját (tag ja it), szer ve -
ze ti for má ját, fel ada tát, te vé keny sé gi kö rét, valamint a
szer ve zet mû kö dé sé nek idõ tar ta mát, ha a tár sa sá got ha tá -
ro zott idõ re ala pít ják.

(4) A köz pon ti költ ség ve té si szerv a Kor mány elõ ze tes
en ge dé lyét kö te les kér ni a rész vé te lé vel mû kö dõ gaz dál -
ko dó szer ve zet ben való, a jegy zett tõke hu szon öt száza -
lékát meg ha la dó – de leg alább száz mil lió fo rin tot el érõ –
tõ ke eme lés hez, to váb bá az olyan tõ ke szer ke zet-vál to zás -
hoz, amely nek kö vet kez té ben a több sé gi be fo lyá sa meg -
szû nik. A Kor mány meg ha tá roz za azt is, hogy az így lét re -
jö võ ki sebb sé gi ré sze se dés mely idõ pon tig, illetve mi lyen
fel té tel be kö vet kez té ig tar tan dó vagy tart ha tó fenn. Kü lön
tör vény ren del ke zé se (annak mó do sí tá sa) szük sé ges a gaz -
dál ko dó szer ve zet vég el szá mo lás sal tör té nõ meg szün te té -
sé hez vagy át ala ku lá sá hoz.”

(10) Az Áht. 109/G.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Az ÁPV Rt. hoz zá ren delt va gyo ná ban lévõ kincs -
tári va gyon nak mi nõ sü lõ erdõ hasz ná la tá ból, ha szon bér be
adá sá ból szár ma zó be vé telt az ÁPV Rt. azok esedékes -
ségével és meg fi ze té sé vel egy ide jû leg át utal ja a KVI-nek.
A KVI ezen be vé te lé re a 109/C.  § (5) be kez dé sé ben fog lal -
tak az irány adó ak.”

(11) Az Áht. 124.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
zsa)–zsc) pon tok kal egé szül ki:

[A Kor mány fel ha tal ma zást kap arra, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg:]

„zsa) a tá mo ga tá si célú fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya it, így kü lö nö sen:
a  támogatási dön té si jog kö rö ket és az elõ irány zat tal kap -
cso la tos egyéb ren del ke zé si jo go kat, a tes tü le ti ta gok ra
 vonatkozó össze fér he tet len sé gi (ki zá rá si) sza bá lyo kat,
 továbbá a sze mé lyes fe le lõs ség vi se lés rész le tes sza bá lya it, 
valamint a tes tü le ti ta gok ki vá lasz tá sá nak rend jét;

zsb) azon szerv vagy sze mély szak mai te vé keny sé gé re,
annak jel lem zõ i re, ered mé nyes sé gé re és ha té kony sá gá ra,
ezek ér té ke lé sé re vo nat ko zó, köz zé-, illetve hozzáférhe -
tõvé te en dõ ada tok kö rét, amely vagy aki ál lam i vagy he lyi 
ön kor mány za ti fel ada tot, valamint jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott, egyéb köz fel ada tot lát el;

zsc) a költ ség ve té si szer vek szám vi te le egy sé ges ke ze -
lé sé nek elõ se gí té se cél já ból a meg fe le lõ stan dar di zált
rend sze rek ki dol go zá sá ra, be ve ze té sé re, al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat.”

(12) Az Áht. 124.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Fel ha tal ma zást kap a szo ciá lis és mun ka ügyi
 miniszter, hogy ren de let ben meg ál la pít sa a ren de zett mun -
ka ügyi kap cso la tok e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei
iga zo lá sá nak mód ját és ál ta lá nos el já rá si sza bá lya it.”

Az állam tulajdonában lévõ
vállalkozói vagyon értékesítésérõl  szóló
1995. évi XXXIX. tör vény módosítása

4.  § (1) Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon
ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi – mó do sí tott – XXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Privtv.) 22.  §-ának he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„22.  § Az ÁPV Rt. sa ját va gyo ná nak va la mennyi pénz -
esz kö zét – ki vé ve a mun kál ta tói la kás épí té si köl csö nök
vissza fi ze té sé bõl szár ma zó, to váb bá a kül föl di ki kül de té -
sek va lu ta ke re té nek fe de ze tét biz to sí tó pénz esz kö zö ket –
a Ma gyar Nem ze ti Bank nál ve ze tett pénz for gal mi szám lán 
kö te les tar ta ni, be té tet nem he lyez het el, és ér ték pa pírt
nem vá sá rol hat.”

(2) A Privtv. 24/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ÁPV Rt. hoz zá ren delt va gyo ná nak és a pri va ti -
zá ci ós tar ta lék va la mennyi pénz esz kö zét a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál ve ze tett pénz for gal mi szám lán kö te les tar ta ni,
be té tet nem he lyez het el, és ér ték pa pí ro kat is ki zá ró lag
a pri va ti zá ci ó val és a va gyon ke ze lés sel össze füg gés ben
vá sá rol hat.”

(3) A Privtv. mel lék le te he lyé be e tör vény 1. szá mú mel -
lék le te lép.

A munkaügyi ellenõrzésrõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény módosítása

5.  § A mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló – mó do sí tott –
1996. évi LXXV. tör vény 8/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8/C.  § (1) Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség a mun kál ta tók mun ka ügyi kap cso la -
tai ren de zett sé gé nek más szer vek elõt ti el já rá sok ban tör -
ténõ iga zo lá sa cél já ból ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet. A ha -
tó sá gi nyil ván tar tás tar tal maz za azok nak a fog lal koz ta tók -
nak az ada ta it, ame lyek re vo nat ko zó an a mun ka ügyi ellen -
õr zés so rán az el já ró ha tó ság jog erõs és vég re hajt ha tó
 határozata jog sér tést ál la pí tott meg. A nyil ván tar tás tar tal -
maz za

a) a fog lal koz ta tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát, adó -
szám mal nem ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély fog lal koz -
ta tó ne vét, lak cí mét, adó azo no sí tó je lét,

b) a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat kel tét és szá mát,

6390 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/90. szám



c) a jog sér tés meg je lö lé sét, valamint meg ál la pí tá sa jog -
erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak idõ -
pont ját, to váb bá

d) az al kal ma zott jog kö vet kez mény meg ne ve zé sét,
mér té két.

(2) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ada ta it az Or szá gos Mun -
ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség az ál ta la lét re -
ho zott in for ma ti kai rend szer ben ke ze li. Az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ada tok nak az in for ma ti kai adat bá zis -
ban tör té nõ rög zí té se az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és
Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ál tal, illetve te rü le ti szer vei
út ján tör té nik a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat jog erõ sí -
té sé nek nap ján, a köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta ese tén a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke -
dé sé nek nap ján.

(3) Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada to kat a be jegy -
zés alap já ul szol gá ló ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí tott
öt év el tel té vel tör li.

(4) Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada tai alap ján az
öt éven be lül mun ka ügyi jog sér tést el kö ve tõ mun kál ta tók
ne vét, szék he lyét, adó szá mát, az el kö ve tett jog sér tés jog -
sza bály hely re uta lás sal tör té nõ meg ne ve zé sét és az al kal -
ma zott jog kö vet kez ményt, valamint a jog sér tést meg ál la -
pí tó ha tá ro zat kel té nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap -
ját a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel út ján nyil vá nos ság ra
hoz za.”

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról  szóló
2001. évi XX. tör vény módosítása

6.  § (1) A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról 
 szóló – mó do sí tott – 2001. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: MFB tv.) 2.  §-ának c)–e) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, to váb bá ki egé szül a kö vet ke zõ h) pont tal:

[Az MFB Rt. fel ada ta, hogy a 3.  § (1)–(3) be kez dé se i ben 
meg ha tá ro zott te vé keny sé gi kö ré ben – az át lát ha tó ság,
a cél sze rû ség, a gaz da sá gos ság, a ha té kony ság és a pru -
den cia kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen – a Kor mány kö zép- 
és hosszú távú gaz da ság stra té gi á ja ál tal meg ha tá ro zott
gaz da ság fej lesz té si cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fej -
lesz té si for rá sok biz to sí tá sa ér de ké ben, rész ben ön ál ló an,
rész ben más ha zai és nem zet kö zi szer ve ze tek kel kö zö sen
részt ve gyen]

„c) a ma gyar or szá gi szék he lyû gaz dál ko dó szer ve ze tek
– ezen be lül el sõd le ge sen a kis- és kö zép vál lal ko zá sok –
be ru há zá sa i nak, kí sér le ti fej lesz té se i nek fej lesz té si hi tel-
és tõ ke fi nan szí ro zá sá ban, valamint a me zõ gaz da sá gi
 õstermelõk és csa lá di gaz dál ko dók be ru há zá sa i nak fej -
lesz té si hi tel fi nan szí ro zá sá ban;

d) az euró pai uni ós tag ság hoz kap cso ló dó ál lam i és
 önkormányzati fej lesz té sek, be ru há zá sok pénz ügyi le bo -
nyo lí tá sá ban, valamint – kü lön jog sza bály ban sza bá lyo -
zott el já rás sze rint – az Euró pai Kö zös ség pénz esz kö ze i -
nek igény be vé te lé hez kap cso ló dó fel ada tok (ide ért ve

a  támogatás köz ve tí tést, illetve a nem zet kö zi gaz da sá gi
vagy pénz ügyi in téz mény tõl tör té nõ for rás be vo nást és
köz ve tí tést is) el lá tá sá ban;

e) az egyes ál lam i, kö zös sé gi, il le tõ leg nem zet kö zi fej -
lesz té si ki fi ze té sek hez kap cso ló dó fel ada tok (így kü lö nö -
sen a fej lesz té si célú ki adá sok, il le tõ leg tá mo ga tá sok köz -
ve tí té sé nek, fel hasz ná lá sá nak elõ ké szí té sét, össze han go -
lá sát, a kap cso ló dó köz re mû kö dõi fel ada tok el lá tá sát,
 valamint a ki fi ze té sek fel hasz ná lá sá nak el szá mo lá sát és
ér té ke lé sét) el lá tá sá ban;”

„h) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott „Pá lya mó do -
sí tó hi tel prog ram” re fi nan szí ro zá sá ban.”

(2) Az MFB tv. 3.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MFB Rt. az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kör -
ben, a (2) be kez dés sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tá si te vé -
keny sé ge ken túl me nõ en – kü lön jog sza bály, il le tõ leg az
érin tett mi nisz té ri u mok kal, vagy más jogi sze mé lyek kel
kö tött szer zõ dés alap ján – az el kü lö ní tett ál lam i pénz ala -
pok ból, a fe je ze ti ki adá si elõ irány za tok ból, il le tõ leg euró -
pai kö zös sé gi for rá sok ból fi nan szí ro zott ope ra tív prog ra -
mok hoz kap cso ló dó – el sõd le ge sen a köz re mû kö dõ szer -
ve zet ként vég zett te vé keny ség ered mé nyes sé gét nö ve lõ –
fel ada to kat lát hat el, így kü lö nö sen:

a) tá mo ga tott pá lyá za tok ke ze lé sét;
b) dön tés-elõ ké szí tést;
c) pénz ügyi le bo nyo lí tást;
d) mo ni tor ing vég zé sét;
e) a for rás fel hasz ná lás és a tá mo ga tott cél meg va ló sí tá -

sá nak vizs gá la tát;
f) euró pai kö zös sé gi for rá sok jog sza bály sér tõ, nem ren -

del te tés sze rû vagy szer zõ dés el le nes fel hasz ná lá sá ból szár -
ma zó kö ve te lé sek ér vé nye sí té sét, ide nem ért ve az adók
mód já ra tör té nõ be haj tást;

g) ta nács adást; valamint
h) egyéb, az a)–g) pon tok ban fog lal tak hoz kap cso ló dó

ki egé szí tõ szol gál ta tá so kat.”

(3) Az MFB tv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az MFB Rt. a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben a Ma gyar Ál lam ne vé ben
tu laj do no si jo go kat gya ko rol.”

(4) Az MFB tv. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az MFB Rt. ki zá ró lag]
„c) az e tör vény mel lék le té ben meg ha tá ro zott gaz dál ko -

dó szer ve zet ben, vagy”
[sze rez het tu laj don részt.]

(5) Az MFB tv. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az MFB Rt. egy gaz da sá gi tár sa ság ban – a (3) be -
kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott tár sa sá gok ki vé te -
lé vel – köz vet le nül, il le tõ leg köz ve tet ten leg fel jebb
50% – 1 sza va zat mér té kû tu laj do ni ré sze se dés sel ren del -
kez het.”
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(6) Az MFB tv. mel lék le te he lyé be e tör vény 2. szá mú
mel lék le te lép.

Az egyenlõ bánásmódról
és az esélyegyenlõség elõmozdításáról  szóló

2003. évi CXXV. tör vény módosítása

7.  § Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló – a 2005. évi XXVI. és a 2005. évi
LXXXIII. tör vénnyel mó do sí tott – 2003. évi CXXV. tör -
vény (a továb biak ban: Ebt.) a kö vet ke zõ 17/A.  §-sal egé -
szül ki:

„17/A.  § (1) A ha tó ság az egyen lõ bá nás mód kö ve tel -
mé nye meg tar tá sá nak más szer vek elõt ti el já rá sok ban tör -
té nõ iga zo lá sa cél já ból ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet,
amely tar tal maz za azok nak a fog lal koz ta tók nak az ada ta it, 
ame lyek re vo nat ko zó an a ha tó ság jog erõs és vég re hajt ha tó 
ha tá ro za ta az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  § (9) be kez dés aa) pont já ban meg ha tá ro zott
jog sér tést ál la pí tott meg. A nyil ván tar tás tar tal maz za

a) a fog lal koz ta tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát, adó -
szám mal nem ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély fog lal koz -
ta tó ne vét, lak cí mét, adó azo no sí tó je lét,

b) a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat kel tét és szá mát,
c) a jog sér tés meg je lö lé sét, valamint meg ál la pí tá sa jog -

erõ re emel ke dé sé nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak idõ -
pont ját, valamint

d) az al kal ma zott jog kö vet kez mény meg je lö lé sét.
(2) A ha tó sá gi nyil ván tar tás ada ta it a ha tó ság az ál ta la

ve ze tett in for ma ti kai rend szer ben ke ze li. Az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ada tok nak az in for ma ti kai adat bá zis -
ban tör té nõ rög zí té sét a ha tó ság vég zi a jog sér tést meg ál la -
pí tó ha tá ro zat jog erõ sí té sé nek nap ján, a köz igaz ga tá si
 határozat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta ese tén a bí ró ság ha tá ro -
za tá nak jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján.

(3) A ha tó ság a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada to kat a be -
jegy zés alap já ul szol gá ló ha tá ro zat meg ho za ta lá tól szá mí -
tott öt év el tel té vel tör li.

(4) A ha tó ság az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada tai
alap ján az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel össze füg -
gés ben a fog lal koz ta tás te rü le tén öt éven be lül jog sér tést
el kö ve tõ, bír ság gal súj tott mun kál ta tók ne vét, szék he lyét,
adó szá mát, az el kö ve tett jog sér tés jog sza bály hely re uta -
lás sal tör té nõ meg ne ve zé sét és az al kal ma zott jog kö vet -
kez ményt, valamint a jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat kel -
té nek és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap ját a hon lap ján tör -
té nõ köz zé té tel út ján nyil vá nos ság ra hoz za.”

A közbeszerzésekrõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény módosítása

8.  § (1) A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény (a továb biak ban: Kbt.) 63.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az aján lat ké rõ a kö vet ke zõ iga zo lá so kat és írás be li
nyi lat ko za to kat kö te les el fo gad ni:]

„a) a 60.  § (1) be kez dé sé nek a)–d), f) és h) pont ja és a
61.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja ese té ben az ille té kes
bí ró ság vagy ha tó sá gok nyil ván tar tá sá nak ki vo na tát (ha tó -
sá gi er köl csi bi zo nyít ványt) vagy en nek hi á nyá ban bíró -
sági vagy ha tó sá gi iga zo lást;”

(2) A Kbt. 63.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A 60.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel té -
tel meg va ló su lá sát – a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben –
az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra ho zott ada tok alap -
ján az aján lat ké rõ ellen õr zi. A mun ka ügyi ellen õr zés
szem pont já ból a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben a Ma gyar Bá nyá sza ti
Hi va tal adja ki a ha tó sá gi iga zo lást. A ha tó sá gi iga zo lás
a ki ál lí tá sá tól szá mí tott há rom hó na pig ér vé nyes.”

(3) A Kbt. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A 125.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti hir det -
mény nél kü li tár gya lá sos el já rás ban az zal az aján lat te võ -
vel kell tár gyal ni és – a 99.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól 
el té rõ en – a tár gya lás be fe je zé se kor írás ban szer zõ dést
köt ni, aki a szer zõ dést a rend kí vü li hely zet ál tal meg kí vánt 
idõ alatt ké pes tel je sí te ni. Eb ben az eset ben az aján lat te võ -
nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró
okok ha tá lya alá, és a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja,
 illetõleg a 61.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á -
nyá val, valamint a 60.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já val
kap cso la tos ha tó sá gi iga zo lá so kat leg ké sõbb a szer zõ dés -
kö tést kö ve tõ har minc na pon be lül kell csa tol nia. A 60.  §
(1) be kez dés nek g) pont já ban fog lalt fel té tel megvalósu -
lását – a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV.
tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben – az Or szá gos Mun -
ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nyil ván tar tá -
sá ból nyil vá nos ság ra ho zott ada tok alap ján az aján lat ké rõ
ellen õr zi.”

(4) A Kbt. 136.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A gyor sí tott el já rás ban a rész vé tel re je lent ke zõ nek
nyi lat koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok
ha tá lya alá, és a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, il le tõ leg
a 61.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á nyá val,
 valamint a 60.  § (1) be kez dé sé nek h) pont já val kap cso la tos 
ha tó sá gi iga zo lá so kat leg ké sõbb a 117.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ered mény hir de tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
kell csa tol nia. A 60.  § (1) be kez dés nek g) pont já ban fog lalt 
fel té tel meg va ló su lá sát – a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben –
az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra ho zott ada tok alap -
ján az aján lat ké rõ ellen õr zi.”
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(5) A Kbt. 152.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A 147.  § (5) be kez dé se ese té ben az aján lat te võ nek
nyi lat koz nia kell ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok
ha tá lya alá, és a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, il le tõ leg
a 61.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á nyá val kap -
cso la tos ha tó sá gi iga zo lá so kat leg ké sõbb a szer zõ dés kö -
tést kö ve tõ har minc na pon be lül kell csa tol nia. A 60.  §
(1) be kez dés nek g) pont já ban fog lalt fel té tel meg va ló su lá -
sát – a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV.
tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek ben – az Or szá gos Mun -
ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nyil ván tar tá -
sá ból nyil vá nos ság ra ho zott ada tok alap ján az aján lat ké rõ
ellen õr zi.”

(6) A Kbt. 228.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A 225.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti tár gya -
lá sos el já rás ban az zal az aján lat te võ vel kell tár gyal ni és
– a 99.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – a tár gya -
lás be fe je zé se kor írás ban szer zõ dést köt ni, aki a szer zõ dést 
a rend kí vü li hely zet ál tal meg kí vánt idõ alatt ké pes tel je sí -
te ni. Eb ben az eset ben az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell
ar ról, hogy nem tar to zik a ki zá ró okok ha tá lya alá, és
a 60.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja, il le tõ leg a 61.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti köz tar to zá sok hi á nyá val kap cso la tos
 hatósági iga zo lá so kat leg ké sõbb a szer zõ dés kö tést kö ve tõ
har minc na pon be lül kell csa tol nia. A 60.  § (1) be kez dés -
nek g) pont já ban fog lalt fel té tel meg va ló su lá sát – a mun -
ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV. tör vény ha tá -
lya alá tar to zó ese tek ben – az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nyil ván tar tá sá ból nyil vá -
nos ság ra ho zott ada tok alap ján az aján lat ké rõ ellen õr zi.”

A felsõoktatásról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény módosítása

9.  § (1) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Fe otv.) 27.  §-a (8) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(8) A sze ná tus az a)–m) pont te kin te té ben dönt, illetve
az n)–q) pont te kin te té ben dönt het]

„b) gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tá sá ról, gaz dál ko dó szer -
ve zet ben ré sze se dés szer zé sé rõl, gaz dál ko dó szer ve zet tel
tör té nõ együtt mû kö dés rõl, fel té ve, ha azt a gaz da sá gi
 tanács tag jai leg alább két har ma dá nak igen lõ sza va za tá val
meg ho zott vé le mé nye tá mo gat ja,”

(2) A Fe otv. 121.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„121.  § (1) Az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény – a sa ját
be vé te lé bõl és tu laj do ná ban lévõ va gyo ná val – kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa sá got ala pít hat, illetve ezek ben sze rez het
ré sze se dést, fel té ve, hogy a va gyo ni hoz zá já ru lás nak nem
rész e kincs tá ri va gyon.

(2) Az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mény olyan kor lá tolt
 felelõsségû tár sa sá got hoz hat lét re, amely ben – ki vé ve, ha
tör vény más fel té te le ket nem ha tá roz meg – leg alább több -
sé gi be fo lyás sal (Ptk. 685/B.  §) ren del ke zik az zal, hogy
a be fo lyás (ré sze se dés) mér té ké nél az osz ta lék ból való
 részesedése nem le het ki sebb ará nyú. Több költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény kö zös társa -
sága ese tén ele gen dõ, ha a költ ség ve té si szer vek be fo lyá sa
együt te sen éri el a leg alább több sé gi be fo lyást. A kor lá tolt
fe le lõs sé gû tár sa ság to váb bi gaz dál ko dó szer ve ze tet nem
hoz hat lét re, és gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze se dést nem
sze rez het.”

(3) A Fe otv. 124.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„124.  § Az ál lam i fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek te kin te té -
ben az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény 95.  §-át – kü lön tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – nem kell al kal maz ni. 
Az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény 100.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) és c) pont ját az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré -
sek kel kell al kal maz ni.”

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény módosítása

10.  § A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 27.  § (1) be kez -
dé se a) pont já nak aa) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Nem jár gyer mek gon do zá si tá mo ga tás annak a sze -
mély nek, aki az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
meg je lölt rend sze res pénz el lá tás va la me lyi ké ben ré sze sül, 
ide nem ért ve]

„aa) a gyer mek gon do zá si tá mo ga tást, valamint a gyer -
mek gon do zá si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa mel lett vég zett ke re -
sõ te vé keny ség után járó táp pénzt, bal ese ti táp pénzt,
 továbbá az Szt. 43/A.  §-a sze rin ti – az Szt. 44.  §-ának
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze gû – ápo lá si dí jat,”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

11.  § A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló – mó do sí tott – 1993. évi III. tör vény 58/A.  §-a
a  következõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Szo ciá lis szö vet ke zet nem nyújt hat az 57.  § sze rin ti
sze mé lyes gon dos ko dást.”

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról  szóló
1997. évi XXXI. tör vény módosítása

12.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény 30.  §-a a kö vet ke zõ
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(2) be kez dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi ren del -
ke zés szá mo zá sa (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Szo ciá lis szö vet ke zet nem nyújt hat sze mé lyes gon -
dos ko dást.”

Záró rendelkezések

13.  § (1) E tör vény – a (2)–(8) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép
ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Áht.
15.  §-a (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta, 95.  §-ának
(7) be kez dé se, 104/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Köz ala -
pít vány és” szö veg rész, 104/A.  §-ának (2)–(3) be kez dé se,
valamint a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don
hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és
el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XXIV. tör vény 38.  § (4) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Az Áht. – e tör vény 3.  §-ának (9) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott – 95.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ját és (3) be kez -
dé sét a ha tály ba lé pést köve tõen tör té nõ gaz dál ko dó szer -
ve zet ala pí tás kor, illetve ab ban való ré sze se dés szer zés kor
kell al kal maz ni. Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor már
 bejegyzett azon gaz dál ko dó szer ve ze tek ese té ben, ame -
lyek ben köz pon ti vagy tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si 
szerv ré sze se dés sel ren del ke zik, és ame lyek 2007. ok tó -
ber 31-ig nem fe lel nek meg az Áht. 95.  § új (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti tör vényi fel té te lek nek, 2007. de cem -
ber 31-ig kez de mé nyez ni kell a jog utód nél kü li meg szün -
te tést, vagy azok ban a köz pon ti költ ség ve té si szerv, illetve 
a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si szerv tag sá gi (rész -
vény esi) jog vi szo nyá nak meg szün te té sét.

(4) A Fe otv. – e tör vény 9.  §-ával meg ál la pí tott –
121.  §-a (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést
köve tõen tör té nõ kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ala pí tás -
kor, illetve az ab ban tör té nõ ré sze se dés szer zés kor kell
 alkalmazni.

(5) Az e tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott, a kon cesszi ó ról 
 szóló 1991. évi XVI. tör vény ren del ke zé sei e tör vény
 kihirdetését kö ve tõ 8. na pon lép nek ha tály ba.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Fe otv.
121.  §-ának (3)–(6) be kez dé sé ben a „gaz dál ko dó szer ve -
ze tet”, „gaz dál ko dó szer ve zet ben”, „gaz dál ko dó szer ve -
zet” szö veg ré szek he lyé be meg fele lõen „kor lá tolt fele -
lõsségû tár sa sá got”, „kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ban”,
„kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság” szö veg ré szek lép nek.

(7) A Cst. 27.  § (1) be kez dé se a) pont já nak – e tör vény
10.  §-ával meg ál la pí tott – aa) al pont já ban fog lalt ren del -
ke zé se ket 2005. szep tem ber 1-jé tõl al kal maz ni kell.

(8) A gyer mek gon do zá si tá mo ga tás vissza fi ze té sé re
2005. au gusz tus 31-ét köve tõen – a szo ciá lis igaz ga tás ról
és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény
43/A.  §-a sze rin ti ápo lá si díj ra te kin tet tel – kö te le zett sze -
mély ese té ben a vissza fi ze tést el ren de lõ ha tá ro za tot vissza
kell von ni és ezzel egy ide jû leg in téz ked ni kell a már
vissza fi ze tett el lá tás egy összeg ben tör té nõ ki fi ze té sé rõl.

14.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról
 szóló 2001. évi XX. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi 
LXVI. tör vény 8.  §-ának (1) be kez dé se;

b) a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV.
tör vény 9.  §-ának (5) be kez dé se.

15.  § Az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi
 Fõfelügyelõség a 2005. au gusz tus 4-ét köve tõen el kö ve -
tett, jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro zat tal meg ál la pí tott
jog sér té sek re vo nat ko zó, a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény – e tör vénnyel be ik ta tott –
8/C.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti ada to kat elsõ al ka lom -
mal e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har min ca dik na pon
hoz za nyil vá nos ság ra.

16.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye -
sü lé sét ellen õr zõ or szá gos ha tás kö rû szerv a 2006. ja -
nuár 1-jét köve tõen el kö ve tett, jog erõs és vég re hajt ha tó
ha tá ro zat tal bír ság gal súj tott jog sér té sek re vo nat ko zó, az
Ebt. – e tör vénnyel be ik ta tott – 17/A.  §-ának (4) be kez dé se 
sze rin ti nyil ván tar tá si ada to kat elsõ al ka lom mal e tör vény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har min ca dik na pon hoz za nyil vá -
nos ság ra.

17.  § Az Or szág gyû lés jó vá hagy ja, hogy

a) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. meg vá sá rol hat ja a
Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Köz hasz nú Tár sa ság és az
IT In for má ci ós Tár sa da lom In for ma ti kai és Táv köz lé si
Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa ság 100%-os tu laj do ni ré sze -
se dé sét az e tár sa sá gok könyv vizs gá lói zá ra dé kot tar tal -
ma zó 2005. évi éves be szá mo ló já ban ki mu ta tott sa ját tõke
össze gé vel meg egye zõ ér té ken,

b) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal meg vá sá rol hat ja a Re gi o -
ná lis Fej lesz té si Hol ding Rt.-tõl a PROMEI Moderni -
zációs és Eu ro at lan ti In teg rá ci ós Pro jekt Iro da Köz hasz nú
Tár sa ság tu laj do ni ré sze se dé sét a tár sa ság könyv vizs gá lói
zá ra dé kot tar tal ma zó 2005. évi éves be szá mo ló já ban
 kimutatott sa ját tõke össze gé vel meg egye zõ ér té ken.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. számú melléklet a 2006. évi LXV. tör vényhez

„Mel lék let az 1995. évi XXXIX. tör vényhez

A tar tós ál lam i tu laj do nú tár sa sá gi ré sze se dés sel mû kö dõ tár sa sá gok – az ál lam i tu laj don ará nyá nak és az ál lam i tag -
sági (rész vény esi) jo go kat gya kor ló mi nisz ter, il le tõ leg szerv meg je lö lé sé vel – a kö vet ke zõk:

Tár sa ság neve
Tar tós ál la mi ré sze se dés
leg ala cso nyabb mér té ke

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv: Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rt.

Nem ze ti Tan könyv ki adó Rt. 25% + 1 sza va zat

Ma gyar Vil la mos mû vek Rt. 99%

Bu da pest Air port Rt. 25% + 1 sza va zat

CD Hun ga ry In gat lan for gal ma zó és Szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ba la ton fel vi dé ki Erdõ és Fa fel dol go zó Rt. 100%

Dél al föl di Er dé sze ti Rt. 100%

Észak-Ma gyar or szá gi Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

Ge men ci Er dõ- és Vad gaz da ság Rt. 100%

„Gyu laj” Er dé sze ti és Va dá sza ti Rt. 100%

Ipoly Erdõ Rt. 100%

Kis al föl di Er dõ gaz da ság Rt. 100%

Kis kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Mát ra-Nyu gat bük ki Erdõ
és Fa fel dol go zó Rt. 100%

Me cse ki Er dé sze ti Rt. 100%

Nagy kun sá gi Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Nyír sé gi Er dé sze ti Rt. 100%

Pi li si Park er dõ gaz da ság Rt. 100%

So mo gyi Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Szom bat he lyi Er dé sze ti Rt. 100%

Ta nul má nyi Er dõ gaz da ság Rt. 100%

VADEX Me zõ föl di Er dõ- és Vad gaz dál ko dá si Rt. 100%

Vér te si Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

Za lai Er dé sze ti és Fa ipa ri Rt. 100%

TISZAVÍZ Kft. 100%

Hun ga rop har ma Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

PICK Sze ged Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

HERZ Sza lá mi gyár Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

KAGE Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

He ren di Por ce lán ma nu fak tú ra Rt. 25% + 1 sza va zat

Sze ren cse já ték Rt. 100%

Exim bank Rt. 25% + 1 sza va zat

MEHIB Rt. 25% + 1 sza va zat
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Tár sa ság neve
Tar tós ál la mi ré sze se dés
leg ala cso nyabb mér té ke

Or szá gos Ta ka rék pénz tár és Ke res ke del mi Bank Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ma gyar Pos ta Rt. 100%

To kaj Ke res ke dõ ház Rt. 99%

MOL Ma gyar Olaj- és Gáz ipa ri Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ma gyar Ál lam vas utak Rt. 100%

Ál la mi Au tó pá lya Ke ze lõ Rt. 25% + 1 sza va zat

Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Rt. 50% + 1 sza va zat

Köz le ke dés tu do má nyi In té zet Rt. (KTI Rt.) 50% + 1 sza va zat

Vil la mos ener gia-ipa ri Ku ta tó In té zet Rt. 50% + 1 sza va zat

ExVÁ Rob ba nás biz tos Vil la mos Be ren de zé se ket Vizs gá ló Kht. 100%

Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. 100%

Észak du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Kö zép du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Dél al föl di Gáz szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ti szán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Dél du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Pak si Atom erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Du na men ti Erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Vér te si Erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ba ko nyi Erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

PANNONPOWER Ener gia ter me lõ, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Mát rai Erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ti szai Erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Bu da pes ti Erõ mû Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Észak du nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Du nán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Dél ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ti szán tú li Áram szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény
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Tár sa ság neve
Tar tós ál la mi ré sze se dés
leg ala cso nyabb mér té ke

Észak ma gyar or szá gi Áram szol gál ta tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Bu da pes ti Elekt ro mos Mû vek Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Or szá gos Vil la mos táv ve ze ték Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ma gyar Be fek te té si és Ke res ke de lem fej lesz té si Kht. 50% + 1 sza va zat

MAVIR Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Rend szer irá nyí tó Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Ma gyar Táv köz lé si Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ál lat te nyész té si Tel je sít mény vizs gá ló Kft. 75%

Érdi Gyü mölcs- és Dísz nö vény ter mesz té si
Ku ta tó-Fej lesz tõ Kht. 100%

Ceg lé di Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó-Fej lesz tõ Kht. 100%

Fer tõ di Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó-Fej lesz tõ Kht. 100%

Új fe hér tói Gyü mölcs ter mesz té si Ku ta tó-Fej lesz tõ Kht. 100%

Kon zerv ipa ri Ku ta tó és Fej lesz tõ és Mi nõ ség vizs gá ló Kft. 100%

Ma gyar Tej gaz da sá gi Kí sér le ti In té zet Kft. 100%

Or szá gos Hús ipa ri Ku ta tó in té zet Kft. 100%

Zöld ség ter mesz té si Ku ta tó In té zet Rt. 100%

Ag ros ter Be su gár zó Rt. 25% + 1 sza va zat

Con cor dia Köz rak tár Rt. 100%

ATEV Fe hér je fel dol go zó Rt. 25% + 1 sza va zat

Ge o dé zi ai és Tér ké pé sze ti Rt. 25% + 1 sza va zat

Or szá gos Mes ter sé ges Ter mé ke nyí tõ Rt. 25% + 1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Hor to bá gyi Gén meg õr zõ Kht. 100%

Hor to bá gyi Hal gaz da sá gi Rt. 100%

Du na men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50% + 1 sza va zat

Du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50% + 1 sza va zat

Észak-du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50% + 1 sza va zat

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50% + 1 sza va zat

Ti sza men ti Re gi o ná lis Víz mû Rt. 50% + 1 sza va zat

Víz gaz dál ko dá si Tu do má nyos Ku ta tó Kht. (VITUKI) 50% + 1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv: Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány

Ago ra Ipar i Kft. 100%

Erfo Ipar i Kht. 100%

Kéz mû Kht. 100%

Fõ ke fe Kht. 100%

Sa va ria Nett-Pack Kft. 100%

Sze ge di SZEFO Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: egész ség ügyi mi nisz ter

Gyógy nö vény ku ta tó In té zet Rt. 25% + 1 sza va zat
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Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Nem ze ti Szín ház Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: hon vé del mi mi nisz ter

HM ARCOM Kom mu ni ká ció tech ni kai Rt. 50% + 1 sza va zat

HM ARZENÁL Elekt ro me cha ni kai Rt. 50% + 1 sza va zat

HM CURRUS Gö döl lõi Harc jár mû tech ni ka Rt. 50% + 1 sza va zat

HM Elekt ro ni kai Igaz ga tó ság Rt. 100%

HM Bu da pes ti Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

HM Ka szói Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

HM VERGA Veszp ré mi Er dõ gaz da sá gi Rt. 100%

Du nai Re pü lõ gép gyár Rt. 1 db sza va zat el sõbb sé get biz to sí tó
rész vény

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Kft. 100%

KOPINT DATORG Szer ve zé si és Adat fel dol go zá si Rt. 50% + 1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: pénz ügy mi nisz ter

Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Rt. 100%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le sí tõ Iro da Rt. 50% + 1 sza va zat

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló mi nisz ter: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

VÁTI Ma gyar Re gi o ná lis Fej lesz té si és Ur ba nisz ti kai Köz hasz nú Tár sa ság 100%

Épí tés ügyi Mi nõ ség el len õr zõ In no vá ci ós Kht. 50% + 1 sza va zat

Sport lé te sít mé nyek Vál la lat Rt. 75%

Tu laj do no si jo go kat gya kor ló szerv: Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt.

Hi tel ga ran cia Rt. 50% + 1 sza va zat

Re gi o ná lis Fej lesz té si Hol ding Rt. 100%

Kis vál lal ko zás-fej lesz tõ Pénz ügyi Rt. 50% + 1 sza va zat
”

2. számú melléklet a 2006. évi LXV. tör vényhez

„Mel lék let a 2001. évi XX. tör vényhez

Az MFB Rt. a 8.  § (3) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján 100%-ot el érõ tu laj do ni ré sze se dés sel ren del kez het a kö vet ke zõ
gaz dál ko dó szer ve ze tek ben:

Cor vi nus Nem zet kö zi Be fek te té si Rt.
Ma gyar Kö ve te lés ke ze lõ Rt.
Ma gyar Köz mû Kft.
Nem ze ti La kás be ru há zó és In gat lan fej lesz tõ Kft.
Ma gyar Ex port-Im port Bank Rt.
Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Rt.
Kis vál lal ko zás-fej lesz tõ Pénz ügyi Rt.
Be szál lí tói Be fek te tõi Rt.
Tõ ke part ner Be fek te té si és Va gyon ke ze lõ Zrt.
Cor vi nus Koc ká za ti Tõ ke alap-ke ze lõ Zrt.
Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Kht.
IT In for má ci ós Tár sa da lom In for ma ti kai és Táv köz lé si Szol gál ta tó Kht.
E tör vény 2.  §-ának d) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa ér de ké ben ala pí tott gaz da sá gi tár sa ság”



2006/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6399

2006. évi LXVI.
tör vény

az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint

a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény módosításáról*

1. § Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 95/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„95/B.  § (1) Az ál lam i tu laj do ni ré sze se dés sel mû kö dõ
gaz da sá gi tár sa sá gok jog sza bály, illetve tár sa sá gi szer zõ -
dés alap ján az ál lam i tu laj do no si rész alap ján meg vá lasz -
tott ve ze tõ tiszt ség vi se lõi és fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai a
meg bí za tás el fo ga dá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül,
majd azt köve tõen éven te, valamint a meg bí zás meg szû né -
se kor a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint va -
gyonnyi lat ko za tot tesz nek.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó leg alább
több sé gi ál lam i tu laj don ban lévõ gaz dál ko dó szer ve ze tek
tiszt ség vi se lõi és fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai a meg bí za tás
el fo ga dá sá tól szá mí tott har minc na pon be lül, majd azt
köve tõen éven te a köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint va gyonnyi lat ko za tot tesz nek. A va gyon nyi lat ko -
zat-té te li kö te le zett ség ak kor áll fenn, ha a gaz dál ko dó
szer ve zet jegy zett tõ ké je ala pí tás kor vagy tõ ke eme lés foly -
tán meg ha lad ja a ket tõ száz mil lió fo rin tot.

(3) Az (1), illetve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé get ak kor is tel je sí te ni
kell, ha az ott em lí tett meg bí za tás idõ tar ta ma ke ve sebb,
mint egy év. A nyi lat ko za tot a meg bí za tás el fo ga dá sát
meg elõ zõ év de cem ber 31-i ál la pot ra vo nat ko zó an kell
meg ten ni.

(4) Az (1), illetve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mé lyek va gyonnyi lat ko za tu kat, to váb bá a va gyo nuk idõ -
kö zi gya ra po dá sá ról ké szí tett nyi lat ko za tu kat a gaz da sá gi
tár sa ság, illetve a gaz dál ko dó szer ve zet leg fõbb szer vé hez
nyújt ják be, és csa tol ják a Ktv. 22/A.  § (7) be kez dés sze rin -
ti fel ha tal ma zást ar ról, hogy a KKH a va gyonnyi lat ko zat -
ban fog lal tak va ló di sá gá nak el len õr zé se cél já ból sze mé -
lyes és va gyo ni ada ta i kat ke zel je. A fel ha tal ma zást tel jes
bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba kell fog lal ni. A leg fõbb
szerv a va gyon nyi lat ko za tok nyil ván tar tá sá ra, ke ze lé sé re
sza bály za tot alkot.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(5) A KKH az (1) be kez dés alap ján tett va gyon nyi lat ko -
zat sze mé lyi ré szét az azo no sí tó ada tok (a köz tiszt vi se lõ
neve, szü le té si ide je, he lye, any ja neve, ál lan dó la ká sá nak
címe, tech ni kai azo no sí tó kód ja) ki vé te lé vel, valamint a
gaz da sá gi ér de kelt sé gi nyi lat ko zat „A” ré szét kö te les nyil -
vá nos ság ra hoz ni. A KKH az (1) be kez dés alap ján tett va -
gyon nyi lat ko zat egyéb ré szei, valamint a (2) be kez dés
alap ján tett va gyon nyi lat ko za tok nyil vá nos ság ra ho za ta lá -
ra nem jo go sult.

(6) Ha a va gyon nyi lat ko zat-té tel re kö te le zett sze mély az
(1), illetve a (2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat-té te li ha tár -
idõt el mu laszt ja, a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve -
zet har minc na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel fel szó lít ja a kö te le -
zett ség tel je sí té sé re. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén in téz -
ked ni kell az (1), illetve a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
meg bí za tás vissza vo ná sá ról.

(7) A va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség nem ter jed
ki azok ra a sze mé lyek re, akik kü lön tör vény alap ján a meg -
elõ zõ év ben már va gyonnyi lat ko za tot tet tek, vagy a tárgy -
év ben ten ni kö te le sek. A va gyon nyi lat ko zat meg té te lé rõl,
illetve az erre vo nat ko zó kö te le zett ség rõl az érin tett sze -
mély nek nyi lat ko za tot kell be nyúj ta nia a gaz dál ko dó szer -
ve zet leg fõbb szer vé hez. A nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a
va gyon nyi lat ko zat nak – a tör vény ben meg ha tá ro zott szerv
ál ta li – át vé te lét iga zo ló ok ira tot, illetve – a tárgy év ben ese -
dé kes má sik va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség ese tén
pe dig – az iga zo lást utó lag kell be mu tat ni.

(8) A Ktv. 22/A.  § (11)–(12) be kez dé se sze rin ti el len õr -
zé si el já rást, illetve kü lön va gyon nyi lat ko zat té te lét a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv kez de mé nyez he ti. A
Ktv. 22/A.  §-a sze rint a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak
fel ada tait a leg fõbb szerv ál tal meg bí zott sze mély lát ja el.

(9) Az el len õr zé si el já rás so rán a kü lön tör vények alap -
ján tett va gyonnyi lat ko za tok ba is be le het te kin te ni.”

2.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba.

(2) Ren del ke zé se it elsõ al ka lom mal a tör vény ha tály ba -
lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül, illetve a meg bí zás el fo -
ga dá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül kell al kal maz ni.

(3) A tör vény ki hir de té sé vel egy ide jû leg a köz tiszt vi se -
lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 6. szá mú
mel lék le té nek he lyé be e tör vény mel lék le te lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke



Melléklet a 2006. évi LXVI. törvényhez

„6. szá mú mel lék let az 1992. évi XXIII. tör vényhez

Vagyonnyilatkozat

SZEMÉLYI RÉSZ

A nyilatkozatot adó személyi adatai

A köz tiszt vi se lõ

neve:....................................................................................................................................................................................

szül. ide je:  ................................  szül. he lye: ................................................................................................................

any ja neve: ..........................................................................................................................................................................

ál lan dó la ká sá nak címe: ......................................................................................................................................................

tech ni kai azo no sí tó kód ja: 8888 8888 88

mun kál ta tó meg ne ve zé se, címe:..........................................................................................................................................

szer ve ze ti egy ség neve:.......................................................................................................................................................

köz tiszt vi se lõ ve ze tõi meg bí zá sa: .......................................................................................................................................

köz tiszt vi se lõ be so ro lá sá nak idõ pont ja, be so ro lá si osz tá lya, fokozata:..............................................................................

A köz tiszt vi se lõ vel kö zös ház tar tás ban élõ há zas-, illetve élet társ

neve:....................................................................................................................................................................................

szül. ide je: .................................. szül. he lye: ..................................................................................................................

any ja neve: ..........................................................................................................................................................................

ál lan dó la ká sá nak címe: ......................................................................................................................................................

tech ni kai azo no sí tó kód ja: 8888 8888 88

A köz tiszt vi se lõ

neve:....................................................................................................................................................................................

szül. ide je: .................................. szül. he lye: ..................................................................................................................

any ja neve: ..........................................................................................................................................................................

ál lan dó la ká sá nak címe: ......................................................................................................................................................

tech ni kai azo no sí tó kód ja: 8888 8888 88

mun kál ta tó meg ne ve zé se, címe:..........................................................................................................................................

szer ve ze ti egy ség neve:.......................................................................................................................................................

köz tiszt vi se lõ ve ze tõi meg bí zá sa: .......................................................................................................................................

köz tiszt vi se lõ be so ro lá sá nak idõ pont ja, be so ro lá si osz tá lya, fokozata:..............................................................................

A köz tiszt vi se lõ vel kö zös ház tar tás ban élõ gyer mek

neve:....................................................................................................................................................................................

szül. ide je: .................................. szül. he lye: ..................................................................................................................

any ja neve: ..........................................................................................................................................................................

ál lan dó la ká sá nak címe: ......................................................................................................................................................

tech ni kai azo no sí tó kód ja: 8888 8888 88
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VAGYONI RÉSZ

I. Rész

A nyi lat ko za tot adó éves jö ve del me:

............... év ............................. Ft.

............... év ............................. Ft.

............... év ............................. Ft.

............... év ............................. Ft.

............... év ............................. Ft.

............... év ............................. Ft.

II. Rész

Vagyoni nyilatkozat

A) Ingatlanok

1. La kás tu laj don és la kó te lek-tu laj don (vagy ál lan dó, illetve tar tós hasz ná lat, ha szon él ve ze ti jog):
a) címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alap te rü le te: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme:  ..............................................................................................................................................
b) címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme:  ..............................................................................................................................................
c) címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme:  ..............................................................................................................................................

2. Üdü lõ tu laj don és üdü lõ te lek-tu laj don (vagy ál lan dó, illetve tar tós hasz ná lat, ha szon él ve ze ti jog):
a) címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme:  ..............................................................................................................................................
b) címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme:  ..............................................................................................................................................
c) címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme:  ..............................................................................................................................................

3. Egyéb, nem la kás cél já ra szol gá ló épü let-(épü let rész-)tu laj don (vagy ál lan dó hasz ná lat, ha szon él ve ze ti jog):
a) meg ne ve zé se (zárt ker ti épít mény, mû hely, üz let, mû te rem, ren de lõ, ga rázs stb.):  ........................................................
  címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
c) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
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d) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ........................................................... vá ros/köz ség ........................................................... út/utca ............. hsz.
  alapterülete: .................................................................. m2, tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................

4. Ter mõ föld tu laj don (vagy ál lan dó hasz ná lat, ha szon él ve ze ti jog):
a) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ..................................................................... vá ros/köz ség .................... hrsz., alap te rü le te: .................... m2,
  mû ve lé si ága: ..................................................................... tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szer zés ide je, jog cí me: ..............................................................................................................................................
b) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ..................................................................... vá ros/köz ség .................... hrsz., alap te rü le te: .................... m2,
  mû ve lé si ága: ..................................................................... tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szer zés ide je, jog cí me: ..............................................................................................................................................
c) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ..................................................................... vá ros/köz ség .................... hrsz., alap te rü le te: .................... m2,
  mû ve lé si ága: ..................................................................... tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szer zés ide je, jog cí me: ..............................................................................................................................................
d) meg ne ve zé se: .................................................................................................................................................................
  címe: ..................................................................... vá ros/köz ség .................... hrsz., alap te rü le te: .................... m2,
  mû ve lé si ága: ..................................................................... tu laj do ni há nyad: ............................................................ 
  a szer zés ide je, jog cí me: ..............................................................................................................................................

B) Nagy értékû ingóságok

1. Gép jár mû vek:
a) sze mély gép ko csi: ....................................................................... tí pus ....................................................... rend szám
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
   ................................................................................................... tí pus ...................................................... rend szám
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
  ................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
b) te her gép jár mû, au tó busz: .......................................................... tí pus ....................................................... rend szám
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
  ................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................
  ................................................................................................... típus ...................................................... rendszám
  a szerzés ideje, jogcíme: ..............................................................................................................................................

2. Vé dett mû al ko tás, vé dett gyûj te mény:
a) egye di al ko tá sok:
   ................................................. al ko tó ............................................................... cím .............. nyil ván tar tá si szám
  a szerzés ideje, jog cí me: ...............................................................................................................................................
  ................................................. alkotó ............................................................... cím .............. nyilvántartási szám
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
  ................................................. alkotó ............................................................... cím .............. nyilvántartási szám
 a szer zés ide je, jog cí me: .................................................................................................................................................
b) gyûj te mény
   .......................................................................................... meg ne ve zés .............. db .............. nyil ván tar tá si szám
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
   .......................................................................................... meg ne ve zés .............. db .............. nyil ván tar tá si szám
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
   .......................................................................................... meg ne ve zés .............. db .............. nyil ván tar tá si szám
  a szer zés ide je, jog cí me: ................................................................................................................................................
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3. Egyéb, da ra bon ként vagy kész le ten ként (gyûj te mé nyen ként) a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze res
össze gét meg ha la dó ér té kû in gó ság:
a) .................................................................................... meg ne ve zés .................................................. azo no sí tó adat
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
b)  .................................................................................... meg ne ve zés .................................................. azo no sí tó adat
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
c)  .................................................................................... meg ne ve zés .................................................. azo no sí tó adat
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
d)  .................................................................................... meg ne ve zés .................................................. azo no sí tó adat
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................
e)  .................................................................................... meg ne ve zés .................................................. azo no sí tó adat
  a szerzés ideje, jogcíme: ................................................................................................................................................

4. Ér ték pa pír ban el he lye zett meg ta ka rí tás (rész vény, köt vény, rész jegy, kincs tár jegy, va gyon jegy stb.):
 ........................................................................................ meg ne ve zés .............................. szám ......................... ér ték
 ........................................................................................ meg ne ve zés .............................. szám ......................... ér ték
 ........................................................................................ meg ne ve zés .............................. szám ......................... ér ték
 ........................................................................................ meg ne ve zés .............................. szám ......................... ér ték
 ........................................................................................ meg ne ve zés .............................. szám ......................... ér ték

5. Ta ka rék be tét ben el he lye zett meg ta ka rí tás:
 ....................................................... pénz in té zet ........................... be tét könyv szá ma ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet ........................... be tét könyv szá ma ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet ........................... be tét könyv szá ma ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet ........................... be tét könyv szá ma ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet ........................... be tét könyv szá ma ....................................... összeg

6. A min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze res össze gét meg ha la dó kész pénz:
....................................................................................................................................................................................... Ft

7. Az összes sé gé ben a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap tíz sze res össze gét meg ha la dó pénz in té ze ti szám la kö ve -
te lés vagy más, szer zõ dés alap ján fenn ál ló pénz kö ve te lés:

 ....................................................... pénz in té zet .................................... szám la szám ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet .................................... szám la szám ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet .................................... szám la szám ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet .................................... szám la szám ....................................... összeg
 ....................................................... pénz in té zet .................................... szám la szám ....................................... összeg

A pénz kö ve te lés
jog cí me

A kö te le zett neve, lak cí me A kö ve te lés össze ge
A szer zõ dés (kö ve te lés)

kel te le já rati ide je

8. Más, je len tõ sebb ér té kû – kö zöl ni kí vánt – va gyon tár gyak, ha azok együt tes ér té ke a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap tíz sze res össze gét meg ha lad ja:

 ........................................................................................ meg ne ve zés .................................................... azo no sí tó adat
 ........................................................................................ meg ne ve zés .................................................... azo no sí tó adat
 ........................................................................................ meg ne ve zés .................................................... azo no sí tó adat
 ........................................................................................ meg ne ve zés .................................................... azo no sí tó adat
 ........................................................................................ meg ne ve zés .................................................... azo no sí tó adat
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III. Rész

Ebbe a rovatba kérjük feltüntetni a pénzintézettel, magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait

1. Pénz in té zet tel szem ben:

A hi tel meg ne ve zé se A tar to zás össze ge
 A tar to zás

kel te le já ra ti ide je

2. Ma gán sze mé lyek kel szem ben – fel té ve, ha a hi te le zõ ma gán sze mély írás ban hoz zá já rult e pont ban meg ha tá ro zott ada -
tai köz lé sé hez –:

A hi te le zõ neve, lakcíme A tar to zás össze ge
 A tar to zás

kel te le já ra ti ide je

IV. Rész

Gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

A) rész

1. Az ál lam i tu laj do ni ré sze se dés sel mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet ben fenn ál ló tiszt ség (a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja) vagy ér de kelt ség:

I.

1. cég be jegy zés szá ma: ....................................................................................................................................................

2. gaz dál ko dó szer ve zet neve, for má ja: ...........................................................................................................................

3. szék he lye: .....................................................................................................................................................................

4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ..........................................................

5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri aránya: ....................................................................................................... %

6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: .................................................................................................................. %

7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: ................................................................................................................................. %

8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: ......................................................................................................................

9. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott tisz te let díj: ........................................................................................................................

10. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott költ ség té rí tés: .................................................................................................................

11. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott egyéb jut ta tás (in gye nes gép jár mûhasz ná lat, in gye nes te le fon hasz ná lat stb.) és annak
értéke: ................................................................................................................................................................................
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II.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................

2. gaz dál ko dó szer ve zet neve, for má ja: ............................................................................................................................

3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................

4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................

5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri aránya: ........................................................................................................ %

6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %

7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %

8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................

9. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott tisz te let díj: .........................................................................................................................

10. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott költ ség té rí tés: ..................................................................................................................

11. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott egyéb jut ta tás (in gye nes gép jár mûhasz ná lat, in gye nes te le fon hasz ná lat stb.) és annak
értéke: ................................................................................................................................................................................

III.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................

2. gaz dál ko dó szer ve zet neve, for má ja: ............................................................................................................................

3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................

4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................

5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri ará nya: ........................................................................................................ %

6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %

7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %

8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................

9. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott tisz te let díj: .........................................................................................................................

10. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott költ ség té rí tés: ..................................................................................................................

11. a tiszt ség el lá tá sá ért ka pott egyéb jut ta tás (in gye nes gép jár mûhasz ná lat, in gye nes te le fon hasz ná lat stb.) és annak ér -
té ke: ...................................................................................................................................................................................

B) rész

Egyéb közlendõk

1. Gaz da sá gi tár sa ság ban (köz ke re se ti tár sa ság, be té ti tár sa ság, egye sü lés, kö zös vál la lat, kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság,
rész vény tár sa ság) fenn ál ló tiszt sé ge (a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tagja, könyvvizsgálója)
vagy érdekeltsége:...............................................................................................................................................................

I.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................

2. gaz da sá gi tár sa ság neve, for má ja: .................................................................................................................................

3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................

4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................

5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri aránya: ........................................................................................................ %

6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %

7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %

8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................
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II.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................
2. gaz da sá gi tár sa ság neve, for má ja: .................................................................................................................................
3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................
4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................
5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri ará nya: ........................................................................................................ %
6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %
7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %
8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................

III.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................
2. gaz da sá gi tár sa ság neve, for má ja: .................................................................................................................................
3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................
4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................
5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri ará nya: ........................................................................................................ %
6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %
7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %
8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................

IV.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................
2. gaz da sá gi tár sa ság neve, for má ja: .................................................................................................................................
3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................
4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................
5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri ará nya: ........................................................................................................ %
6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %
7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %
8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................

V.

1. cég be jegy zés szá ma: .....................................................................................................................................................
2. gaz da sá gi tár sa ság neve, for má ja: .................................................................................................................................
3. szék he lye: ......................................................................................................................................................................
4. az ér de kelt ség for má ja (tu laj do nos, rész vé nyes, Bt. ese tén bel tag/kül tag stb.): ...........................................................
5. a tu laj do ni ér de kelt ség ke let ke zé se ko ri ará nya: ........................................................................................................ %
6. a tu laj do ni ér de kelt ség je len le gi ará nya: ................................................................................................................... %
7. nye re ség bõl való ré sze se dé se: .................................................................................................................................. %
8. a gaz da sá gi tár sa ság ban vi selt tiszt sé ge: .......................................................................................................................

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

..........................................................................
alá írás

(csak mun kál ta tó nak át adott pél dá nyon)”
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2006. évi LXVII.
tör vény

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl
és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról  szóló

1994. évi LXIV. tör vény módosításáról*

1.  § A pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kérdé -
seirõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló 1994. évi LXIV. tör vény (a továb biak ban: Pttv.)
15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) A kép vi se lõ havi tisz te let dí ja (alap díj) nem
ha lad hat ja meg a Ktv. 43.  § (1) be kez dé se sze rint meg ál la -
pí tott il let mény alap, és az alább meg ha tá ro zott szor zó -
szám szor za tát:

– 1000-nél ke ve sebb la ko sú te le pü lés
ese tén 1,0

– 1000–2999 la ko sú te le pü lés ese tén 1,3
– 3000–10 000 la ko sú te le pü lés ese tén 1,8
– 10 000-nél több la ko sú te le pü lés,

valamint kör zet köz pon ti fel ada tot el lá -
tó ön kor mány zat ese tén 2,2

– fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat ese tén 2,5
– me gyei jogú vá ro si és me gyei ön kor -

mány zat ese tén 2,6
– fõ vá ro si ön kor mány zat ese tén 2,8
(2) Ha a kép vi se lõ bi zott ság nak tag ja, a tisz te let dí ja az

alap dí jon fe lül – több bi zott sá gi tag ság ese tén is – leg fel -
jebb az alap díj 45%-ával nö vel he tõ.

(3) A bi zott ság nem kép vi se lõ tag ja az alap díj 45%-át
meg nem ha la dó tisz te let díj ban ré sze sít he tõ.

(4) A bi zott ság el nö ké nek, a ta nács nok nak tisz te let dí ja
az alap dí jon fe lül – több tiszt ség, bi zott sá gi tag ság ese tén
is – leg fel jebb az alap díj 90%-ával nö vel he tõ.”

2.  § A Pttv. 17.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kép vi se lõ-tes tü let a kö te le zett sé ge it meg sze gõ
kép vi se lõ meg ál la pí tott tisz te let dí ját leg fel jebb 25%-kal,
ma xi mum 12 havi idõ tar tam ra csök kent he ti, il le tõ leg ter -
mé szet be ni jut ta tá sát ugyan ilyen idõ tar tam ra megvon -
hatja. Is mé telt kö te le zett ség sze gés ese tén a csök ken tés,
 illetve a meg vo nás újra meg ál la pít ha tó.”

3.  § E tör vény a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol -
gár mes te rek 2006. évi ál ta lá nos vá lasz tá sá nak nap ján lép
ha tály ba és ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Pttv. 16.  §
(1) be kez dé se a) pont já nak „amely a kép vi se lõ vá lasz tá sa
sze rint pénz ben is ki fi zet he tõ,” szö veg ré sze.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

2006. évi LXVIII.
tör vény

a földgázellátásról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
módosításáról*

1.  § (1) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör -
vény (a továb biak ban: GET) 50.  §-ának (1) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ház tar tá si fo gyasz tó a tu laj do ná ban vagy hasz -
nálatában lévõ in gat lan – mint fo gyasz tás mé rõ vel ren del -
ke zõ fo gyasz tá si hely – ren del te tés sze rû hasz ná la ta ér de -
ké ben és mér té ké ig köz vet len vagy köz ve tett föld gáz igé -
nyé nek – ide ért ve a ve ze té kes pro pán- és bu tán gáz igényt
is – ki elé gí té se ér de ké ben ked vez mé nyes földgázellá -
tásban, valamint a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi
XVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott díj fi ze tõ tu laj do ná ban
álló vagy ál ta la bé relt, illetve hasz nált la kás cé lú épü let rész 
táv hõ igé nyé nek biz to sí tá sá hoz ked vez mé nyes táv hõ szol -
gál ta tás ban ré sze sül het. A ked vez mé nyes föld gáz el lá tás és 
táv hõ szol gál ta tás for má ja köz vet len pénz be li jut ta tás nem
le het.”

(2) A GET 50.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, és egy ide jû leg a je len le gi (5) és (6) be kez dés számo -
zása (6) és (7) be kez dés re vál to zik:

„(5) A cél elõ irány zat for rá sát költ ség ve té si tá mo ga tás is 
ké pez he ti.”

(3) A GET 50.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg szá mo zá sa (8) be -
kez dés re vál to zik:

„(8) A cél elõ irány zat ból fo lyó sí tott tá mo ga tás össze ge
nem ha lad hat ja meg a (3)–(5) be kez dés sze rin ti befize -
tések össze gét.”

2.  § A GET 85.  §-a a kö vet ke zõ (11)–(13) be kez dé sek -
kel egé szül ki:

„(11) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXIII. tör vény 32.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben lét re -
ho zott köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes, valamint elosz -
tói en ge dé lyes gaz da sá gi tár sa ság ré szé re ren del ke zés re
bo csá tott va gyon nal össze füg gés ben – a Hi va tal ál tal az
e cél ból va gyont át adó jog elõd tár sa ság nak az en ge dé lyes
te vé keny ség re ki adott ér vé nyes mû kö dé si en ge dé lyé ben
meg ha tá ro zott va la mennyi alap ve tõ esz köz át adá sa ese -
tén – il le ték fi ze té si kö te le zett ség nem ke let ke zik, ki vé ve
a cég bí ró sá gi el já rá si il le té ket.

(12) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi LXIII. tör vény 32.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké ben lét re -
ho zott köz üze mi szol gál ta tói en ge dé lyes, valamint elosz -
tói en ge dé lyes gaz da sá gi tár sa sá gok szá má ra biz to sí tott
va gyon át adá sa kor ezen tár sa sá gok ál ta lá nos for gal mi adó
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vissza igény lé sé nél az át adás ra ke rü lõ va gyon nak a mû -
ködési en ge déllyel ren del ke zõ ala pí tó nál nyil ván tar tott
könyv sze rin ti ér té ké ig az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló
1992. évi LXXIV. tör vény 48.  §-ának (4), (6) és (7) be kez -
dé sé ben fog lalt fel té te le ket tel je sí tett nek kell te kin te ni.

(13) A (11) és (12) be kez dés sze rint lét re ho zott tár sa sá -
go kat – a GET sze rin ti en ge dé lye ik meg szer zé sé nek fel té -
te lé vel – a föld gáz köz üze mi szol gál ta tá si, valamint föld -
gáz el osz tá si en ge dé lyek alap ján foly ta tott föld gáz ipa ri
 tevékenységet il le tõ jog vi szo nyuk te kin te té ben ala pí tó juk
jog utód já nak kell te kin te ni.”

3.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vil la mos
ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2005. évi LXXIX. tör vény 61.  §-ának (10) be kez dé -
sé ben a „48.  § (4) és (5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé -
be a „48.  § (4), (6) és (7) be kez dé sé ben” szö veg rész lép.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Mi nisz ter el nök ren de le tei

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

rendelete

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
szervezetirányító jogkörérõl  szóló

3/2006. (VI. 22.) ME rendelet módosításáról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 76.  §-ának (3) be kez dé sé ben
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos szer ve zet -
irá nyí tó jog kö ré rõl  szóló 3/2006. (VI. 22.) ME ren de let
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség el nö ké nek te vé -
keny sé gét a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
irá nyít ja.”

2.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (Bv. tvr.) 127.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, valamint a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. 
évi XIX. tör vény (Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek p) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a Bv. tvr.
84.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – az egész ség ügyi 
mi nisz ter rel, a hon vé del mi mi nisz ter rel és a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kény szer gyógy ke ze lés és az ide ig le nes kény szer gyógy -
ke ze lés vég re haj tá sá ról, valamint az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ 
és El me gyó gyí tó In té zet fel ada ta i ról, mû kö dé sé rõl  szóló
36/2003. (X. 3.) IM ren de let (Ren de let) 6.  §-ának (4) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A be teg úti ok má nyát az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té rium Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és
Vá lasz tá si Hi va tal Köz pon ti Ok mány iro da Út le vél Osz tá -
lyá nak, a Ma gyar Hon véd ség vagy a rend vé del mi szer vek
hi va tá sos (szer zõ dé ses) ál lo má nyú tag ja szol gá la ti iga zol -
vá nyát a ki ál lí tó szerv nek kell meg kül de ni.”

2.  §

(1) A Ren de let 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A be fo ga dás tól szá mí tott har ma dik hó nap fo lya -
mán és azt köve tõen hat ha von ta a fõ igaz ga tó fõ or vos rész -
le tes kór rajz-ki vo na tot küld a kény szer gyógy ke ze lés fe lül -
vizs gá la tá ra ille té kes bí ró ság nak [Be. 566.  § (1) bek.], és
vé le ményt nyil vá nít, hogy

a) a be teg ál la po ta alap ján a kény szer gyógy ke ze lés
fenn tar tá sa vagy meg szün te té se in do kolt,

b) a be teg ál la po ta meg en ge di-e, hogy a tár gya lá son
sze mé lye sen meg je len jen vagy sem.”

(2) A Ren de let 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a kény szer gyógy ke ze lést ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés elõz te meg, és annak vég re haj tá sát nem sza -
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kí tot ták meg, az (1) be kez dés sze rin ti idõ tar ta mot az ide ig -
le nes kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé sé tõl kell szá mí ta -
ni, a kór rajz-ki vo na tot leg ko ráb ban a kény szer gyógy ke ze -
lést el ren de lõ íté let jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há -
rom hó nap el tel té vel kell a bí ró ság nak meg kül de ni.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

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

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, ille tõ leg személyazonossága
megállapításának és körözése elrendelésének részletes 

szabályairól  szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a pénz ügy mi nisz ter rel és 
a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) Az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt, illetve a
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel ala po san gya nú sít ha tó is -
me ret len sze mély tar tóz ko dá si he lye fel ku ta tá sá nak, la kó -
he lye, ille tõ leg sze mély azo nos sá ga meg ál la pí tá sá nak és
kö rö zé se el ren de lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
1/2003. (III. 7.) IM ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az in téz ke dés re jo go sult szerv ha tá ro zat tal el fo ga -
tó pa ran csot bo csát ki

a) a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
 miatt in dult nyo mo zás so rán, ha a ter helt tar tóz ko dá si he -
lyé nek fel ku ta tá sa iránt tett más in téz ke dés nem ve ze tett
ered mény re [Be. 527.  § (2) be kez dés],

b) a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
 miatt in dult el já rás ban – az el já rás fel füg gesz té se nél kül –,
ha a vád lott tar tóz ko dá si he lye a vád eme lést köve tõen vált
is me ret len né, és meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a vád lott
meg szö kött vagy el rej tõ zött [Be. 529.  § (1) be kez dés],

c) ha sza bad ság vesz tés bün te tést, vagy a sza bad ság -
vesz tés bün te tés hát ra lé võ ré szét is me ret len he lyen tar tóz -
ko dó elí tél ten kell fo ga nat ba ven ni [Be. 590.  § (3) be kez -
dés].”

(2) Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az in téz ke dés re jo go sult szerv ha tá ro zat tal el fo ga -
tó pa ran csot bo csát hat ki

a) sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ cse lek mény  miatt
fo lyó el já rás ban [Be. 73.  § (3) be kez dés], ha a Be. egyéb
ren del ke zé se az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sát nem te szi
kö te le zõ vé,

b) a kü lön le ges el já rás (Be. XXIX. Fe je zet) so rán a tár -
gya lás vagy az ülés meg tar tá sa vé gett, ha a kü lön le ges el -
já rás foly tán sza bad ság el vo nás ra ke rül het sor [Be. 555.  §
(4) be kez dés].”

2.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ha tá ro za tot annyi pél dány ban kell el ké szí te ni,
ahány pél dány ban az el já rás ira tai ké szül nek, to váb bá,
hogy a fo ga na to sí tás ra jo go sult szer ven kí vül kü lön pél -
dány jus son az ügyész nek, a ma gán vád ló nak, a pót ma gán -
vád ló nak, a ma gán vád ló és a pót ma gán vád ló kép vi se lõ jé -
nek, a ter helt nek, a ter helt vé dõ jé nek és a fi a tal ko rú ter helt
tör vényes kép vi se lõ jé nek. Az ere de ti pél dányt a bûn ügyi,
ille tõ leg a bün te tés-vég re haj tá si ira tok hoz kell csa tol ni.”

(2) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az in téz ke dés re jo go sult szerv a ha tá ro za tot meg -
kül di a fo ga na to sí tás ra jo go sult szerv ré szé re, az ügyész -
nek, a ma gán vád ló nak, a pót ma gán vád ló nak, a magán -
vádló és a pót ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek, a ter helt vé dõ -
jé nek és a fi a tal ko rú ter helt tör vényes kép vi se lõ jé nek.”

3.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt ré szé re a

ha tá ro za tot hir det mé nyi úton kell kéz be sí te ni.”

4.  §

Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vissza vo nás ról – az ezt tar tal ma zó ha tá ro zat
meg kül dé sé vel – ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell az el ren de -
lõ ha tá ro za tot fo ga na to sí tó szer vet, az ügyészt, a ma gán -
vád lót, a pót ma gán vád lót, a ma gán vád ló és a pót ma gán -
vád ló kép vi se lõ jét, a ter hel tet, a ter helt vé dõ jét, a fi a tal ko -
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rú ter helt tör vényes kép vi se lõ jét, valamint a NE BEK-et,
ha az el ren de lõ ha tá ro za tot ré szé re küld ték meg.”

5.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
8.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
12.  §-ának (1) be kez dé sé ben és az azt meg elõ zõ al cím ben
az „ala po san” szö veg rész he lyé be a „meg ala po zot tan”
szö veg rész lép.

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

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
8/2006. (VII. 25.) IRM

rendelete

a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról  szóló
5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosításáról

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let 127.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a fog va tar tot tak
egész ség ügyi el lá tá sá ról – az egész ség ügyi mi nisz ter rel és
a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A fog va tar tot tak egész ség ügyi el lá tá sá ról  szóló 5/1998.
(III. 6.) IM ren de let 25.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el me osz tály ra he lye zett el ítélt ál la po tát szük ség
sze rint, de leg alább hat hó na pon ként két el me szak or vos
fe lül vizs gál ja, és az IMEI fõ igaz ga tó fõ or vo sa dönt ar ról,
hogy a gyógy ke ze lést foly tat ni kell, vagy a (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek szük sé ge sek.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
hatályba.

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

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

rendelete

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

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek k) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö ve te zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

(1) A bí ró sá gi el já rás ban az el já rá si cse lek mé nyek jegy -
zõ könyv he lyett más mó don való rög zí té sé rõl  szóló
14/2003. (VI. 19.) IM ren de let (a továb biak ban: Jhr.)
4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben 
a le írást vég zõ bí ró sá gi al kal ma zott a gyors írás sal ké szí tett 
fel jegy zés, ille tõ leg a fel vé tel alap ján ké szí tett jegy zõ -
köny vet alá írá sá val el lát va iga zol ja, hogy a le írást a fel -
jegy zés nek, ille tõ leg a fel vé tel nek meg fele lõen ké szí tet te
el, és fel tün te ti a le írás idõ pont ját is.”

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

„(4) Ha a bí ró ság íté le te elsõ fo kon vagy má sod fo kon
jog erõ re emel ke dik, a gyors írás sal ké szí tett fel jegy zés,
ille tõ leg a fel vé tel alap ján ké szí tett jegy zõ könyv re a
Be. 252.  §-ának (5) be kez dé se az irány adó.”

2.  §

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

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

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

rendelete

a szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás
végrehajtásának szabályairól szóló

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

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a to váb bi ak ban:
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Bv. tvr.) 127.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel és az ér de kelt mi nisz te -
rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re -
haj tá sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de -
let (a to váb bi ak ban: Bszr.) 31.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) Ha az el ítélt más in té zet ben való el he lye zé sét kéri,
a ké rel met a fog va tar tó in té zet pa rancs no ká hoz kell be -
nyúj ta ni. Az in té zet pa rancs no ka a ké rel met az (1) be kez -
dés sze rin ti szer ve ze ti egy ség hez ter jesz ti fel.”

2.  §

A Bszr. 55.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A be lé pést en ge dé lyez ni kell, ha a védõ, illetve a kép -
vi se lõ a meg ha tal ma zás nak az el ítélt tel való alá íra tá sa ér -
de ké ben ke re si fel az in té ze tet; a meg ha tal ma zás nak a
Be. 47.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti be nyúj tá sá ig a védõ
csak ellen õr zés mel lett be szél het az el ítélt tel.”

3.  §

(1) A Bszr. 76.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha más bûn cse lek mény  miatt foly ta tott bün te tõ el -
já rás so rán

a) az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a Be. 188.  §-a
(1) be kez dé sé nek h) pont ja alap ján a nyo mo zást fel füg -
gesz tet te,

b) az ügyész a Be. 222.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a
vád eme lést el ha lasz tot ta, avagy

c) a bí ró ság a Be. 266.  §-ának (6) be kez dé se alap ján az
el já rást fel füg gesz tet te,

az erre ki je lölt in té zet az el ítélt írás be li ké rel mé re biz to sít -
ja a vál lalt – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – ká bí tó -
szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lést, ká bí tó szer-hasz ná la tot
ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál -
ta tá son való rész vé telt.”

(2) A Bszr. 76.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A más bûn cse lek mény  miatt foly ta tott bün te tõ el já -
rás so rán az el ítélt ké rel mé re az in té zet – a (2) be kez dés
sze rin ti el já rá si cse lek mé nyek elõtt is – gon dos ko dik a ká -
bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná -
la tot ke ze lõ más el lá tás vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol -
gál ta tás biz to sí tá sá ról.”

4.  §

A Bszr. 182.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az in té zet a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fél -
be sza kí tá sá ra]

„a) a bí ró ság nak a Be. 413.  § (1) be kez dé se, illetve
423.  §-ának (6) be kez dé se alap ján ho zott ha tá ro za ta,”
[sze rint in téz ke dik.]

5.  §

A Bszr. a kö vet ke zõ 187/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A szabadságvesztés felfüggesztése

187/A.  § (1) Ha a bí ró ság a Be. 574.  §-ának (3) bekez -
dése alap ján össz bün te tés be fog la lás cél já ból annak köz lé -
se vé gett ke re si meg az el ítél tet fog va tar tó in té ze tet, hogy
az el ítélt az össz bün te té si íté let alap já ul szol gá ló sza bad -
ság vesz tés bün te té sek bõl mennyi idõt töl tött ki, az in té zet
so ron kí vül (rö vid úton) tel je sí ti az adat szol gál ta tást.

(2) Ha a bí ró ság a nem jog erõs össz bün te té si íté let ben
az össz bün te tés alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz té sek vég -
re haj tá sát fel füg gesz ti, az in té zet ha la dék ta la nul in téz ke -
dik az el ítélt sza ba dí tá sa iránt.

(3) Ha a jog erõs össz bün te tés sze rin ti sza bad ság vesz tés
tar ta ma a (2) be kez dés sze rin ti tar ta mot nem ha lad ja meg,
úgy kell el jár ni, mint ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés ki töl -
té sé vel sza ba dult vol na. Az iga zo lást az el ítélt nek pos tán
ajánl va kell meg kül de ni.

(4) Ha a jog erõ sen ki sza bott össz bün te tés meg ha lad ja a
(2) be kez dés sze rin ti tar ta mot és

a) az el ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ese dé kes,
az in té zet so ron kí vül elõ ter jesz tést tesz a bv. bí ró hoz,
vagy

b) az el ítélt nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra,
vagy a fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ké sõbb ese dé kes,
to váb bá, ha a fel té te les sza bad ság ra bo csá tást a bv. bíró
nem en ge dé lyez te, az in té zet az el ítél tet írás ban fel szó lít ja, 
hogy a bün te tés hát ra lé võ ré szé nek le töl té sé re a meg je lölt
na pon je lent kez zék.”

6.  §

(1) A Bszr. 188.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„188.  § (1) Bün te tõ ügy ben a bí ró ság vagy az ügyész
idé zé se alap ján az in té zet az el ítél tet a tár gya lás ra, meg -
hall ga tás ra, nyil vá nos ülés re az idé zés ben, ér te sí tés ben,
 illetõleg az elõ ál lí tás ra vo nat ko zó meg ke re sés ben meg -
jelölt hely re és idõ re elõ ál lít ja.”

(2) A Bszr. 188.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(3) Az el ítélt bün te tõ ügy ben tör té nõ elõ ál lí tá sa so rán
az el já ró ügyész, il le tõ leg a bí ró ság en ge dé lyez he ti, hogy
az el ítélt a nyil ván tar tott kap cso lat tar tó já val a tár gya lás
(meg hall ga tás), nyil vá nos ülés szü ne té ben, vagy annak be -
fe je zé se után, az ügy re nem tar to zó kér dés ben be szél jen,
ha annak meg fe le lõ fel té te lei biz to sí tot tak. Eb ben az eset -
ben az en ge dé lye zõ gon dos ko dik a meg fe le lõ he lyi ség rõl
és a be szél ge tés el len õr zé sé rõl.”

7.  §

A Bszr. 194.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A bv. bíró sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko za tá -

nak meg vál toz ta tá sá ról ren del ke zõ nem jog erõs vég zé se
alap ján az in té zet in téz ke dik az el ítélt új vég re haj tá si fo ko -
za tá nak meg fe le lõ el he lye zé sé rõl, illetve a fel té te les sza -
bad ság ra bo csá tás ese dé kes sé gé nek – az új vég re haj tá si
fo ko zat sze rin ti – meg ál la pí tá sá ról.”

8.  §

A Bszr. 201.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

[(1) Azt az el ítél tet,]
„f) aki nek a sza bad ság vesz tés bün te té sét a bí ró ság a

Be. 574.  §-ának (3) be kez dé se alap ján fel füg gesz ti,”
[sza ba don kell bo csá ta ni.]

9.  §

A Bszr. 237.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) le ve le zé sé nek, te le fon be szél ge té sé nek, a lá to ga tó
fo ga dá sá nak és a cso mag kül de mény kor lá to zá sá ról, illetve 
til tá sá ról;”

10.  §

A Bszr. 258.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az in té zet az (1) be kez dés sze rin ti ren del ke zés be -
vá rá sa nél kül sza ba dít ja azt az elõ ze tesen le tar tóz ta tot tat,
aki az elsõ fokú, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ál tal nem
jog erõ sen ki sza bott sza bad ság vesz tést le töl töt te.”

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép hatályba.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg

a) a Bszr. 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben, 54/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 134.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 178.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 182.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban és (2) be kez dé sé ben,
228.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 261.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben és 262.  §-ában az „igaz ság ügy -m inis zter” szö veg rész
he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter”,

b) a Bszr. 10.  §-ának f) pont já ban, 16/A.  §-ában az
„Igaz ság ügyi Mi nisz té rium” szö veg rész he lyé be az Igaz -
ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium”,

c) A Bszr. 178.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Igaz ság -
ügyi Mi nisz té ri um ba” szö veg rész he lyé be az „Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ba”,

d) a Bszr. 201.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban
„a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta ki hir de té sé nek nap ján”
szö veg rész he lyé be „a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta ki -
hir de té sé nek nap ján,”
szö veg rész lép.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Bszr.
29.  §-ának (2) be kez dé se, 202.  §-ának (4) be kez dé se,
valamint 237.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja ha tá lyát
vesz ti.

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

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 bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek l) pont já -
ban és a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 307.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján, a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa so rán
a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról  szóló
9/2002. (IV. 9.) IM ren de let (a továb biak ban: Bhr.) 3.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A má sod fo kú bí ró ság ál tal ki ál lí tott ér te sí tõ la pon
az elsõ fo kon el járt bí ró ság, a har mad fo kú bí ró ság ál tal ki -
ál lí tott ér te sí tõ la pon az elsõ fo kon és a má sod fo kon el járt
bí ró ság meg ne ve zé sét, ügy szá mát és ha tá ro za ta kel tét is
fel kell tün tet ni.”
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2.  §

(1) A Bhr. 4.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Ha a bí ró ság a Be. 574.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a
nem jog erõs össz bün te té si íté let ben az alap íté le tek sze rin ti 
sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sát fel füg gesz ti, ha tá ro za -
tá nak egy-egy ki ad má nyát ha la dék ta la nul meg kül di a
bv. cso port, il le tõ leg a bv. in té zet ré szé re.”

(2) A Bhr. 4.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Ha per újí tás, il le tõ leg fe lül vizs gá lat foly tán in dult
el já rás ban a bí ró ság az alap ügy ben ho zott bár mely ren del -
ke zés vég re haj tá sát fel füg gesz ti vagy fél be sza kít ja [Be.
413.  § (1) bek., 423.  § (6) bek.], er rõl – ha tá ro za tá nak meg -
kül dé sé vel – ha la dék ta la nul ér te sí ti az ille té kes bün te -
tés-vég re haj tá si cso por tot, a fog va tar tást fo ga na to sí tó
bv. in té ze tet, a bí ró sá gi gaz da sá gi hi va talt, bûn jel ke ze lõt,
va gyon el kob zás ese tén a me gyei (fõ vá ro si) bí ró sá gi vég -
re haj tói iro dát, köz ér de kû mun ka, il le tõ leg párt fo gó fel -
ügye let ese tén a me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va tal
Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá la tát (a továb biak ban: párt fo gó
fel ügye lõi szol gá lat).”

(3) A Bhr. 4.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el já rás
so rán [Be. 420.  § (1) bek.] a fog va lévõ ter helt tel szem be ni
jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi, de a
ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát, il le tõ leg ide ig le nes kény -
szer gyógy ke ze lé sét ren de li el [Be. 428.  § (4) bek.], a ta -
nács el nö ke az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, il le tõ leg az ide ig -
le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl ki ál lí tott ér te sí tõ la pot a
ter hel tet elõ ál lí tó bv. õr nek, il le tõ leg rend õrnek adja át, ha
a kény szer gyógy ke ze lés alatt álló ter helt elõ ál lí tá sá ra ál la -
po tá nál fog va nem ke rült sor, az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ
és El me gyó gyí tó In té zet nek (a továb biak ban: IMEI) kül di
meg.”

3.  §

A Bhr. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró ság a jog erõs ha tá ro za tá ról ki ál lí tott ér te sí tõ la -
pon a 3.  §-ban fog lal ta kon túl me nõ en fel tün te ti]

„j) ha a bün te tõ el já rás ban – amely ben a sza bad ság vesz -
tést ki szab ták – óva dék le té te lé re ke rült sor, az óva dék
meg ál la pí tá sa tár gyá ban jog erõs ha tá ro za tot hozó bí ró ság
meg je lö lé sé vel.”

4.  §

A Bhr. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tést azért
nem le het vég re haj ta ni, mert az el ítél tet más ügy ben élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés re ítél ték (Btk. 69.  §), a ki -
sza bott sza bad ság vesz tés rõl az ér te sí tõ la pot ki kell ál lí ta -
ni, de annak „Meg jegy zés” ro va tá ban ezt a kö rül ményt,
valamint a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ -
pont já nak el ha lasz tá sát (Btk. 47/B.  §) fel kell tün tet ni.”

5.  §

A Bhr. 29.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki,
és a je len le gi (4)–(7) be kez dé sek szá mo zá sa (5)–(8) be -
kez dés re mó do sul:

„(4) Ha a bí ró ság a nem jog erõs össz bün te té si íté let ben
az össz bün te tés be fog lalt sza bad ság vesz té sek vég re haj tá -
sá nak fel füg gesz té sé rõl ren del ke zik [Be. 574.  § (3) bek.],
ha tá ro za tá nak egy-egy ki ad má nyát ha la dék ta la nul meg -
kül di a bv. cso port, il le tõ leg a bv. in té zet ré szé re.”

6.  §

A Bhr. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a bv. in té zet a fog ház ban, il le tõ leg a bör tön ben
vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést töl tõ el ítélt tel szem ben a
fog ház, illetve a bör tön vég re haj tá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lya i nál eny hébb vég re haj tá si sza bá lyok al kal ma zá sá ra tesz 
elõ ter jesz tést, illetve azt az el ítélt vagy vé dõ je kez de mé -
nye zi, a bv. bíró nyolc na pon be lül ki tû zi az el ítélt meg -
hall ga tá sá nak idõ pont ját.”

7.  §

(1) A Bhr. 59.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al cím
lép:

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

emelkedett ítélet”

(2) A Bhr. 59.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a köz ér de kû mun kát jog erõ sen az íté lõ táb la,
illetve a Leg fel sõbb Bí ró ság szab ta ki, az ér te sí tõ lap ki ál lí -
tá sa, át adá sa, át vé te le és meg kül dé se te kin te té ben az íté lõ -
táb la az 56.  §, az 57.  § (1) be kez dé se és az 58.  § (2) be kez -
dé se sze rint jár el.”

8.  §

A Bhr. 67.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„67.  § Ha a bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sa so -

rán a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ra há ru ló fel ada tok ról
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 szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se sze rint a köz ér de kû
mun ka vég re haj tá sá nak fél be sza kí tá sá ra ke rül het sor, a
bv. bíró, ha az el ítél tet más ügy ben vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés re ítél ték, a köz ér de kû mun ka vég re haj tá sát a
sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak be fe je zé sé ig, ha az el -
ítélt gyer mek gon do zá si díj ban vagy gyer mek gon do zá si
se gély ben ré sze sül, a Bv. tvr. 66.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ide ig fél be sza kít ja.”

9.  §

A Bhr. 68.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bv. bíró fel hív ja az ér te sí tet te ket arra, hogy ha la -
dék ta la nul kö zöl jék a bv. cso port tal, ha a gyer mek gon do -
zá si díj, il le tõ leg gyer mek gon do zá si se gély fo lyó sí tá sát
egy év el tel te elõtt be szün te tik.”

10.  §

A Bhr. 69.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha az új mun ka hely ki je lö lé se foly tán a köz ér de kû
mun ka vég re haj tá sá nak el len õr zé sé re más párt fo gó fel -
ügye lõi szol gá lat az ille té kes, a párt fo gó fel ügye lõ a köz ér -
de kû mun ka vég re haj tá sá nak – kü lön jog sza bály sze rin ti –
el len õr zé sé re az ügy ira ta it annak a párt fo gó fel ügye lõi
szol gá lat nak kül di meg, amely nek az ille té kességi te rü le -
tén az új mun ka hely mû kö dik.”

11.  §

A Bhr. 73.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ta nács el nö ke az irat bo rí ték bel sõ ol da lán fel -
jegy zi, hogy me lyik el ítélt rõl, mi lyen bün te tés re, in téz ke -
dés re vagy rend bír ság ra, bûn ügyi költ ség re, valamint hogy 
a ma gán vád ló val, il le tõ leg a pót ma gán vád ló val szem ben
mi lyen bûn ügyi költ ség re ál lí tott ki egy sé ges ér te sí tõ la pot, 
illetve ké szí tett a (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat ki ad -
mányt.”

12.  §

(1) A Bhr. 84.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a bí ró ság a jog erõs ha tá ro zat ban a bûn ügyi költ ség
vi se lé sé rõl nem ha tá ro zott, és az el ítél tet a Be. 578.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján utó lag kö te lez te az ál lam ja vá ra bûn -
ügyi költ ség meg fi ze té sé re, er rõl ak kor is egy sé ges ér te sí -
tõ la pot kell ké szí te ni és meg kell kül de ni az el sõ fo kú bí ró -
ság sze rint ille té kes BGH-nak, ha egyéb ként a bün te tõ ha -

tá ro zat ról már egy sé ges ér te sí tõ la pot ál lí tott ki (kül dött
meg).”

(2) A Bhr. 84.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a bí ró ság a bûn ügyi költ ség nek az ál lam ja vá ra
tör té nõ meg fi ze té sé rõl a Be. 578.  §-ának (1) be kez dé se
alap ján utó lag más ként ren del ke zik, a 4.  § ren del ke zé sei
sze rint jár el.”

13.  §

A Bhr. a kö vet ke zõ 85/A.  §-sal egé szül ki:
„85/A.  § Ha a bí ró ság a Be. 514.  §-a alap ján a ma gán -

vád lót, il le tõ leg a Be. 344.  §-a alap ján pót ma gán vád lót
bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te le zi, az egy sé ges ér te -
sí tõ la pon fel tün te ti, hogy a ha tá ro zat jog erõ re emelkedé -
séig fel me rült bûn ügyi költ ség bõl a ma gán vád ló, il le tõ leg
a pót ma gán vád ló mi lyen össze get tar to zik meg fi zet ni. A
ma gán vád ló val, il le tõ leg a pót ma gán vád ló val szem ben
meg ál la pí tott bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó egy sé ges ér te -
sí tõ lap ki ál lí tá sá ra és meg kül dé sé re a 84.  § (2)–(4), il le tõ -
leg a 85.  § (1)–(4) be kez dé sei al kal ma zan dók.”

14.  §

A Bhr. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[87.  § (1) A biz to sí ték le tét be he lye zé sé nek en ge dé lye zé -
se ese tén [Be. 586.  § (1) bek.], a bí ró ság a BGH-t az en ge -
dé lye zõ vég zés két pél dá nyá nak meg kül dé sé vel értesíti, ha
a végzés]

„b) nem emel ke dett jog erõ re, de a fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó [Be. 347.  § (3) bek.].”

15.  §

A Bhr. a kö vet ke zõ 88/A.  §-sal egé szül ki:
„88/A.  § Ha a biz to sí ték le tét be he lye zé sét az ügyész en -

ge dé lyez te [Be. 586.  § (1) bek.] és a ha tá ro zat ellen nem je -
len tet tek be pa naszt, vagy azt a fe let tes ügyész el uta sí tot ta, 
az ügyész a ha tá ro za tát meg kül di a BGH-nak. A biz to sí ték
ke ze lé sé re a 88.  § ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal -
maz ni.”

16.  §

A Bhr. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a szük sé ges ada tok (kör nye zet ta nul -
mány, párt fo gó fel ügye lõi vé le mény, mun ka he lyi vé le -
mény, er köl csi bi zo nyít vány, a bün te tés-vég re haj tá si in té -
zet vé le mé nye, a ren del ke zés re álló egész ség ügyi do ku -
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men tu mok, ko ráb bi íté let ki ad má nya) be szer zé sét, il le tõ -
leg, ha ez szük sé ges volt, az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko -
zat be ér ke zé sét köve tõen a ké rel met so ron kí vül, de leg ké -
sõbb har minc na pon be lül fel ter jesz ti az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter hez. A ké re lem hez ki zá ró lag a bün te -
tõ ügy ben ke let ke zett azon ira to kat kell csa tol ni, ame lyek a 
ke gyel mi ké re lem el in té zé sé hez szük sé ge sek.”

17.  §

A Bhr. 106/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) El já rá si ke gyel mi ké re lem ese tén a bí ró ság a ke -
gyel mi fel ter jesz tés ben meg je lö li a ki tû zött tár gya lás idõ -
pont ját. Az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium az
ira tok hoz zá ér ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul tá jé koz tat -
ja a bí ró sá got, hogy a tár gya lás ki tû zött idõ pont já ig a ke -
gyel mi el já rás vár ha tó an be fe je zõ dik-e.”

18.  §

A Bhr. 110.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A bí ró ság kény szer gyógy ke ze lés rõl ho zott ha tá ro -
za tá nak jog erõs és vég re hajt ha tó sá gi zá ra dék kal el lá tott
ki ad má nyát meg kül di az IMEI ré szé re.”

19.  §

A Bhr. 111.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„111.  § (1) Ha a be teg az íté let jog erõ re emel ke dé se kor
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés alatt áll, és a tár gya lás ra, 
il le tõ leg a nyil vá nos ülés re elõ ál lí tot ták, a bí ró ság a kény -
szer gyógy ke ze lés el ren de lé sé rõl  szóló ér te sí tõ la pot és a
110.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ira to kat a be te get
elõ ál lí tó kí sé rõ nek adja át.

(2) Ha a be te get a tár gya lás ra, il le tõ leg a nyil vá nos ülés -
re nem ál lí tot ták elõ, a bí ró ság az ér te sí tõ la pot és az ira to -
kat ha la dék ta la nul az IMEI-nek kül di meg.”

20.  §

(1) A Bhr. 113.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a bí ró ság a ha tá ro za tá nak vég re haj tá sát fel füg -
gesz tet te [Be. 347.  § (3) bek.], ér te sí tõ la pot ki ál lí ta ni nem
kell.”

(2) A Bhr. 113.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Ha a má sod fo kú vagy a har mad fo kú bí ró ság a
kény szer gyógy ke ze lést nem szün te ti meg, az (1) be kez -

dés ben fog lal tak sze rint jár el, és ha idõ köz ben a be te get az 
in té zet bõl el bo csá tot ták, a be teg IMEI-be tör té nõ be szál lí -
tá sa ér de ké ben az Or szá gos Men tõ szol gá la tot ke re si meg.”

21.  §

(1) A Bhr. 135.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a bí ró ság óva dék meg ál la pí tá sa mel lett – az óva dék
le té te le ese tén – szün tet te meg az elõ ze tes le tar tóz ta tást, az 
ér te sí tõ la pot csak az óva dék be fi ze té sé nek iga zo lá sát
köve tõen ál lít ja ki.”

(2) A Bhr. 135.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az óva dék meg ál la pí tá sá ról és az elõ ze tes le tar tóz -
ta tás meg szün te té sé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dett, a bí ró ság az ér te sí tõ la pot csak az óva dék be -
fizetésének iga zo lá sát köve tõen ál lít ja ki.”

22.  §

A Bhr. 136.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(3) Ha a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té -
sé rõl óva dék meg fi ze té se mel lett ha tá roz, az ér te sí tõ lap az
(1) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül tar tal maz za az óva dék 
be fi ze té sé nek té nyét, valamint az óva dék meg ál la pí tá sa
tár gyá ban jog erõs ha tá ro za tot hozó bí ró ság meg je lö lé sét.

(4) A má sod fo kú bí ró ság ál tal ki ál lí tott ér te sí tõ la pon az
elsõ fo kon el járt, a har mad fo kú bí ró ság ál tal ki ál lí tott ér te -
sí tõ la pon az elsõ fo kon, il le tõ leg a má sod fo kon el járt bí ró -
ság meg ne ve zé sét, ha tá ro za tá nak kel tét és szá mát is fel
kell tün tet ni.”

23.  §

A Bhr. 140.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té sé rõl  szóló ér -
te sí tõ la pot az (1) be kez dés sze rint ak kor is át kell adni,
illetve meg kell kül de ni, ha a má sod fo kú, il le tõ leg a har -
mad fo kú bí ró ság a ter hel tet nem vég re haj tan dó sza bad ság -
vesz tés re ítél te vagy fel men tet te, illetve az el le ne in dí tott
el já rást meg szün tet te, és er rõl kü lön ha tá ro zat ki ad mányt
küld meg a bv. in té zet nek.”

24.  §

A Bhr. 142.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás fe lül vizs gá la ta a har -

mad fo kú bí ró ság fel ada ta [Be. 132.  § (2) be kez dés], a bí ró -
ság a (3) be kez dés sze rint jár el.”

2006/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6415



25.  §

(1) A Bhr. 146.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„Eljárás ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése,
fenntartása, meghosszabbítása vagy megszüntetése

esetén”

(2) A Bhr. 146.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki és a je len le gi (6) be kez dés szá mo zá sa (7) be kez dés re
mó do sul:

„(6) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés Be.
145.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti meg hosszab bí tá sa ese -
tén a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá val egy ide jû leg
ér te sí tõ la pot ál lít ki. Az ér te sí tõ lap meg kül dé sé re a 137.  §
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

26.  §

A Bhr. 148.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A lak hely el ha gyá si ti la lom Be. 137.  §-ának (9) be -
kez dé se sze rin ti meg hosszab bí tá sa ese tén a bí ró ság ha tá -
ro za tá nak meg ho za ta lá val egy ide jû leg ér te sí tõ la pot ál lít
ki, ame lyet ha la dék ta la nul meg küld a (4) be kez dés ben
meg je lölt rend õrkapitányságnak.”

27.  §

A Bhr. 148/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„148/A.  § (1) A ter helt házi õri ze té nek el ren de lé se,
fenn tar tá sa és meg szün te té se ese tén a bí ró ság ha tá ro za tát
meg kül di a ter helt házi õri zet cél já ra ki je lölt la ká sá nak he -
lye sze rint ille té kes rend õrkapitányságnak, egye bek ben a
házi õri zet vég re haj tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály sze rint
jár el.”

28.  §

A Bhr. a kö vet ke zõ al cím mel és 148/B.  §-sal egé szül ki:

„Távoltartás

148/B.  § (1) Ha a bí ró ság a ter helt tel szem ben tá vol tar -
tást ren del el [Be. 138/A.  § (1) bek.], ere de ti alá írás sal el lá -
tott ha tá ro za tá nak egy ki ad má nyát ha la dék ta la nul meg kül -
di a tá vol tar tás alap já ul szol gá ló bün te tõ el já rást foly ta tó
nyo mo zó ha tó ság ré szé re.

(2) Ha a bí ró ság a Be. 130.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti 
el já rás ban az elõ ze tes le tar tóz ta tás he lyett tá vol tar tást ren -
delt el, és az ügyész fel leb be zést je len tett be, a ha tá ro zat
ki ad má nyát nem kell meg kül de ni. Eb ben az eset ben a ha -

tá ro zat ki ad má nyát az a bí ró ság kül di meg, amely nek el já -
rá sá ban a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dett.

(3) Ha a bí ró ság a tá vol tar tás sza bá lya it mó do sít ja vagy
meg szün te ti [Be. 138/B.  § (3) bek.], az ere de ti alá írás sal
el lá tott ha tá ro zat egy ki ad má nyát meg kül di az (1) be kez -
dés ben meg je lölt ha tó ság ré szé re.”

29.  §

A Bhr. 149.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al cím és
ren del ke zés lép:

„Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására

149.  § (1) Ha a ter helt úti ok má nyát a Be. 146.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján vissza kell von ni, azt a bí ró ság – ha -
tá ro za tá val együtt – a vég re haj tás ér de ké ben

a) ma gyar ál lam pol gár ese tén a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott bûn ügyi nyil ván tar tást ve ze tõ hi va tal nak,

b) be ván do rolt, le te le pe dé si en ge déllyel ren del ke zõ,
me ne kült és me ne dé kes ese tén Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti
Mi nisz té rium Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta lá -
nak
kül di meg.

(2) Ha a ter helt nek a kül föl di ha tó ság ál tal ki ál lí tott úti
ok má nyát kell vissza von ni [Be. 146.  § (3) bek.], az úti ok -
mányt, il le tõ leg a bí ró ság ha tá ro za tát a ter helt la kó he lye
vagy tar tóz ko dá si he lye, en nek hi á nyá ban a bí ró ság szék -
he lye sze rint ille té kes te rü le ti ide gen ren dé sze ti ha tó ság -
nak kell meg kül de ni a vissza tar tás el ren de lé se érde -
kében.”

30.  §

(1) A Bhr. 149/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az óva dé kot meg ál la pí tó ha tá ro zat [Be. 147.  §
(4) bek.] jog erõ re emel ke dik, a bí ró ság a vég zés ere de ti
alá írás sal el lá tott két ki ad má nyát át ad ja a ter helt nek.”

(2) A Bhr. 149/A.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az óva dék el le né ben a ter helt elõ ze tes le tar tóz -
ta tá sá nak meg szün te té sét ki mon dó ha tá ro zat ellen az
ügyész, il le tõ leg a pót ma gán vád ló fel leb be zést je len tett
be, az a bí ró ság, amely nek el já rá sá ban az óva dék meg ál la -
pí tá sa jog erõ re emel ke dett, az óva dék be fi ze té sé nek iga -
zo lá sát köve tõen, az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té sé -
rõl ki ál lí tott ér te sí tõ lap te le fa xon való meg kül dé sé vel és
rö vid úton való meg erõ sí té sé vel ha la dék ta la nul ér te sí ti a
fog va tar tást fo ga na to sí tó szer vet.”

(3) A Bhr. 149/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha az óva dé kot meg ál la pí tó ha tá ro za tot a vád irat
be nyúj tá sa elõtt hoz ta a bí ró ság, a be fi ze té si lap má so la tát
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meg kül di az el já ró nyo mo zó ha tó ság nak a nyo mo za ti ira -
tok hoz tör té nõ csa to lás vé gett.”

31.  §

(1) A Bhr. 149/B.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„149/B.  § (1) Ha az óva dék össze gét a ter helt nek a Be.
148.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján kell vissza ad -
ni, az elõ ze tes le tar tóz ta tást el ren de lõ ha tá ro za tá ban a bí -
ró ság ar ról is ren del ke zik, hogy az óva dék a ter helt nek
vissza jár.

(2) Ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát más bün te tõ ügy -
ben el ren del ték, az elõ ze tes le tar tóz ta tást el ren de lõ bí ró -
ság ha tá ro za tát meg kül di annak a bí ró ság nak, amely az
óva dék meg ál la pí tá sa tár gyá ban elsõ fo kon ha tá ro zott. Az
óva dék meg ál la pí tá sá ról ren del ke zõ el sõ fo kú bí ró ság, il le -
tõ leg a vád irat be nyúj tá sát köve tõen az el já ró bí ró ság kü -
lön ha tá ro zat tal dönt az óva dék vissza adá sá ról.

(3) A Be. 148.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese tén az
óva dék vissza adá sát meg ala po zó ha tá ro za tot hozó ügyész
ha tá ro za tát meg kül di annak a bí ró ság nak, amely az óva dé -
kot elsõ fo kon meg ál la pí tot ta. En nek alap ján az óva dék
meg ál la pí tá sá ról ren del ke zõ el sõ fo kú bí ró ság ha tá roz az
óva dék vissza adá sá ról.”

(2) A Bhr. 149/B.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Az óva dék vissza adá sát ki mon dó ha tá ro zat a Be.
vo nat ko zó ren del ke zé se in túl tartalmazza:]

„e) a ter helt ne vét, a la kó he lyét, a sze mély azo nos sá gá -
nak iga zo lá sá ra szol gá ló ok mány azo no sí tó ját, és ha bank i
át uta lást kért, a bank szám la szá mát,”

(3) A Bhr. 149/B.  §-a (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a Be. 148.  §-ának (4) be kez dé se ér tel mé ben a ter -
helt el vesz ti a jo gát az óva dék vissza adá sá ra, a Be.

148.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a ter helt elõ ze -
tes le tar tóz ta tá sát el ren de lõ bí ró ság ha tá ro za tá ban er rõl
kü lön ren del ke zik.”

32.  §

A Bhr. 157.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„157.  § A bí ró ság a lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé -
sé rõl, fenn tar tá sá ról, illetve meg szün te té sé rõl, valamint a
tá vol tar tás el ren de lé sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg szün te té -
sé rõl  szóló ha tá ro za tot meg kül di a ka to na állományille té -
kes pa rancs no ká nak.”

33.  §

A Bhr. mel lék le te he lyé be az e ren de let sze rin ti mel lék -
let lép.

34.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Bhr.
106/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „igazságügy-minisz -
ter” szö veg rész he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 miniszter” szö veg rész lép.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Bhr.
68.  §-ának (2) be kez dé se, 78.  §-ának (4) be kez dé se és a
137.  §-ának (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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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.  Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 

 

                                                 
1 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 

   
Anyja neve 

 Lakóhelye  
(tartózkodási helye  

postai irányítószámmal) 
  
 
 

      

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

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

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

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

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

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: 20........... évi ................................................... hó .......... nap 

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

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

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

20........... évi ................................................... hó ......... nap 
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: 20........... évi ................................................... hó ......... nap 

          Legfelsőbb Bíróság  ................................/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 bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését 
A kényszergyógykezelést hajtsa végre – 20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta. 
a kényszergyógykezelést szüntesse meg!  ..........................., 20........ évi .......................... hó ........ nap 
..........................., 20........ évi .......................... hó ........ nap  

P. H. P. H. 

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

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

  
 290.  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 

   ..................................... szabadságvesztés  
 Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet  ..................................... közérdekű munka 
 utólagos beszámításánál érintett büntetés:  ..................................... 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  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

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

 
 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: 20..... évi ........................................................ hó ......... nap

 
 ..........................................  ..........................................  ....................................................................... sz. 

határozata 
 Megyei Bíróság  Ítélőtábla 20..... évi ........................................................ hó ......... nap

 

Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett 

 

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 
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A bíróság a kiszabott közérdekű munkába 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 

előzetes fogva tartásban, illetőleg   

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 beszámította.   

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. 
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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. 
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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. 
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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.  Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt. 

                                                 
2 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. 
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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. 
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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 

................................................./20........./........... számú 
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: 20...................... évi ....................................... hó 
............. nap 

Legfelsőbb Bíróság 

 

 .........................................../20........./........... számú 
határozata 

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

 A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

Meg-  
nevezése 
és minő-  

sítése 

  
Helye és 

ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  
(A törvényhely pontos megjelölésével): 

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

   
Mellékbüntetések: 
....................................................................................... 

 A feltételes  
szabadságra 
vonatkozó  
rendelkezések 

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

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

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

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

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása 
után bocsátható feltételes szabadságra. 

 

 



 
 
 
 
2006/90. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6435 

 
Az elítélt visszaeső – különös visszaeső – többszörös 
visszaeső 

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 ........ napjáig

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

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

............ évi .................................................... hó ........ napjától ............ évi .......................................... hó ........ napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg   

 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 elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

 Az ítélet jogerős és végrehajtható.  
A szabadságvesztést hajtsa végre. 

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

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

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

 P. H.  
..................................................................

a tanács elnöke – bíró – 
bírósági ügyintéző 

 
A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor került:    

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

Megjegyzés: 

 
 

 332.  Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről. 
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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 

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

........................./20.................../............................ számú 
ítélete 

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

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  
 
 

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

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

........................…...............
Ítélőtábla 

…....................../20…................/…................... számú 
határozata 

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

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: 20..... évi ........................................................... hó 
........... nap 

Legfelsőbb Bíróság  ........................./20.................../...................... számú 
határozata 

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

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 meg-  
nevezése 
és minő-  

sítése 

     
helye 

és ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  
(a törvényhely pontos megjelölésével): 

 Mellékbüntetések: 
........................................................................................
 
........................................................................................
 
........................................................................................

 A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:  
 Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.  
 A törvényhely pontos megjelölése:  

Intézkedések: 
........................................................................................
 
........................................................................................
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 Az elítélt visszaeső – különös visszaeső – többszörös 
 visszaeső 

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 
........ napjáig 

............ évi .................................................... hó 

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

............ évi .................................................... hó 

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

............ évi .................................................... hó 

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

előzetes fogva tartásban, illetőleg   

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 elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

 Az ítélet jogerős és végrehajtható.  
A szabadságvesztést hajtsa végre. 

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

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

a tanács elnöke – bíró 
 P. H.  

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

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

 .........................../20...................../....................... számú 
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: 20..... évi ............................................................. hó 
......... nap 

Legfelsőbb Bíróság  ........................../20....................../................. számú 
határozata 

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

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

meg-  
nevezése 
és minő-  

sítése 

     
helye  

és ideje 

  

 A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel): Intézkedések: 
 
........................................................................................ 
 
........................................................................................ 

A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az   

............ évi .................................................... hó 

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

............ évi .................................................... hó 

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

............ évi .................................................... hó 

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

............ évi .................................................... hó 

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

előzetes fogva tartásban eltöltött időt beszámította.   
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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 
....................., 20..... év ...................................... hó 
......... nap 

P. H. 

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

 P. H.  
 

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

 Megjegyzés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 333/a.  Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről. 
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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 

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

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: 20............ évi .............................................. hó ............ nap 
.....................................  

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

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

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: 20............ évi ............................................. hó ............ nap 
Legfelsőbb Bíróság  ............................................./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  

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

Az elítélt visszaeső 
különös visszaeső  

rendelkezés 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:  
............................................................  
............................................................  
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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 

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

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20............ évi ............................................ hó ............ nap 
.....................................  

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

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

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: 20............ évi .............................................. hó ............ nap 
Legfelsőbb Bíróság   ........................................./20............/........ számú határozata 

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

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:  
............................................................  
............................................................  



 
 
 
 
6446 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/90. szám 

........................ 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!  
 
..................................., 20..... év ..................... hó ....... napján 

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

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

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

  
 
 

 335.  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  

 
 

 

 
jogerő napja 

 Másodfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

Harmadfokú............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

  

  
 336.  Mellékbüntetési értesítő. 

      

Szabadságvesztés   

Közérdekű munka tartalma   

Pénzbüntetés  napi tételek száma: 
...............................................................................................................................  
egy napi tétel összege: 
............................................................................................................................... Ft  
összesen: 
............................................................................................................................... Ft 

Közügyektől eltiltás 
időtartama 
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Foglalkozástól eltiltás  az eltiltott foglalkozás megnevezése: 
........................................................................................................................................... 
az eltiltás időtartama: 
........................................................................................................................................... 
a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó 
rendelkezés: 
............................................................................................................................................
 
............................................................................................................................................ 

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

A járművezetéstől eltiltás 
tartamába beszámítható idő 

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

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 

Megneve- 
zése 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 
kelte és száma: 

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

Ha első fokon jogerős, 
a jogerő napja: 

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

A másodfokú határozatot 
hozó bíróság megnevezése, 
határozatának kelte és 
száma 

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

Ha másodfokon jogerős, 
a jogerő napja 

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

A jogerős határozatot hozó 
bíróság megnevezése, 
határozatának kelte és 
száma 

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

A kiszabott 
szabadságvesztés 

     Felfüggesztve 

     igen  nem 
A kiszabott pénzbüntetés összege: ..................................................................... forint 

a napi tétel száma: 
............................................................................................. 
egy napi tétel összege ................................................ forint

 Előz. fogva tartás, illetőleg 
házi őrizet beszámítása: 
........................... nap, azaz 
................................. forint 

A kiszabott pénzmellék-  
büntetés és meg nem fizetés 
esetén az átváltoztatás 
kulcsa 

összege: ........................................ ............................ forint 
........................................................ ................ forintonként 
1 nap 

 Előz. fogva tartás, illetőleg 
házi őrizet beszámítása: 
........................... nap, azaz 
................................. forint 

Az eddig felmerült bűnügyi 
költségből az elítéltet terheli 

 
.................................................................................................................................... forint

Az eddig felmerült bűnügyi 
költségből a magánvádlót 
/pótmagánvádlót1 terheli 

 
 
.................................................................................................................................... forint

A pénzbüntetés/ 
pénzmellékbüntetés esetén 
engedélyezett 

Részletfizetés: 20....... ................................................... -tól 
....................... havi ............................................... forint  részlet/hó  
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 
(vádindítvány)  

 száma: 
.................................................................................................................................. 

   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.  Felhívás a közérdekű munka megkezdésére. 
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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.  Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról. 
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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 büntetés-
végrehajtási 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. 
    

 
  

 321.  Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére. 
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.................................................................. Bíróság 
büntetés-végrehajtási irodája 

 
 

Jegyzék 
 
 

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

 Sor-  
szám 

 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 

   
Megjegyzés 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Kérem a fent felsoroltak befogadását. 

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

 

....................................................  
büntetés-végrehajtási bíró 

 
 

      
 331.  Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről. 
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Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről 

 Az elítélt neve:  Születési helye, ideje: 

 Anyja neve:  Lakóhelye: 

 A végrehajtásra kijelölt munkahely:  
  
Kijelölt új munkahely: 

 Meghatározott munka:  
  
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:  
  
................... évi ....................................... hó .......... nap 

 A büntetés befejezésének várható ideje:  
  
.................. 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  Összesen  Mettől  Meddig  Összesen  Mettől  Meddig  Összesen 
 Naptári hó, nap  hó  nap  Naptári hó, nap  hó  nap  Naptári hó, nap  hó  nap 

                        
                        

 Intézkedések: 

Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok: 

Megjegyzés: 

  
 339.  Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről. 
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 88. szá má ban a Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ Ta nács köz le mé nye ként meg je lent, a Kor mány za ti és Mun ka -
vál la lói Ol dal kö zöt ti meg álla po dás alá írói: a Kor mány ne vé ben Csiz már  Gábor, a KÉT Mun ka vál la lói Ol dal ne vé ben dr. Fe hér Jó zsef.

(Nyom da hi ba)
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Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
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