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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXIX.
tör vény

az európai szövetkezetrõl*

A tör vény cél ja, hogy – az eu ró pai bel sõ piac ki tel je se -
dé se, va la mint a le te le pe dés sza bad sá gá nak aka dály men -
tes mû kö dé se ér de ké ben – lét re hoz za a ma gyar or szá gi
szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá nak és mû kö dé sé -
nek bel sõ jogi ke re te it, to váb bá meg ál la pít sa a mun ka vál -
la lói rész vé tel eu ró pai kö zös sé gi jog gal har mo ni zált sza -
bá lya it. Mind ezek ér de ké ben az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ 
tör vényt al kot ja:

ELSÕ RÉSZ

AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA,
SZERVEZETE ÉS MEGSZÛNÉSE

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Hatály

1.  § (1) A ma gyar or szá gi szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet 
(rö vi dí tett né ven: SCE) ala pí tá sá ra, szer ve ze té re, mû kö dé -
sé re és meg szû né sé re az eu ró pai szö vet ke zet (SCE) sta tú -
tu má ról  szóló, 2003. jú li us 22-i, 1435/2003/EK ta ná csi
ren de le tet (a továb biak ban: Ren de let) és az e tör vény ben
meg ha tá ro zott sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(2) E tör vény ren del ke zé se it ma gyar or szá gi szék he lyû
jogi sze mély re vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa ság ra, va la mint Ma gyar or szá gon ho nos ter mé sze tes
sze mély re mint az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tó já ra ak kor is
meg fele lõen al kal maz ni kell, ha a lét re jö võ eu ró pai szö -
vet ke zet szék he lye kül föl dön van.

(3) A ma gyar or szá gi szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet ala -
pí tá sa és mû kö dé se so rán a mun ka vál la lók nak az eu ró pai
szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sát
e tör vény má so dik ré szé ben fog lalt sza bá lyok sze rint kell
biz to sí ta ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 24-i ülés nap ján fo gad ta el.

 (4) E tör vény má so dik ré szé nek ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell a részt vevõ jog ala nyok (52.  §), az 
 európai szö vet ke zet, ezek le ány vál la la ta vagy te lep he lye
bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lói kép vi se lõ i nek
(a kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a kép vi se le ti tes tü let tag -
ja i nak, va la mint az eu ró pai szö vet ke zet felügyelõbizott -
ságában, il let ve igaz ga tó ta ná csá ban lévõ mun ka vál la lói
kül döt tek nek) a meg vá lasz tá sá ra, vissza hí vá sá ra, va la mint 
a részt vevõ jog ala nyok, az eu ró pai szö vet ke zet, az üze mi
ta nács, a mun ka vál la lók és a mun ka vál la lói kép vi se lõk ez -
zel kap cso la tos jo ga i ra és kö te les sé ge i re, ak kor is, ha a lét -
re jö võ eu ró pai szö vet ke zet szék he lye kül föl dön van.

(5) Ahol e tör vény vagy a Ren de let az eu ró pai szö vet ke -
zet szék hely sze rin ti tag ál la má nak vagy az érin tett tag ál -
lam nak a szö vet ke ze tek re vo nat ko zó jog sza bá lya i ra utal,
bel föl di szék he lyû eu ró pai szö vet ke zet vagy ala pí tó ese té -
ben azon a szö vet ke ze tek rõl  szóló 2006. évi X. tör vényt
(a továb biak ban: Sztv.), és az Sztv. 107.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján ki adott kor mány ren -
de le tet kell ér te ni.

(6) Ahol a Ren de let az eu ró pai szö vet ke zet szék hely
sze rin ti tag ál la má nak vagy az érin tett tag ál lam nak a rész -
vény tár sa sá gok ra vo nat ko zó jog sza bá lya i ra utal, azon
a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Gt.), il let ve a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró -
sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi
V. tör vény (a továb biak ban: Ctv.) ren del ke zé se it kell ér -
teni.

(7) Ha tör vény va la mely te vé keny ség foly ta tá sá ra szö -
vet ke ze ti for mát ír elõ, il let ve amennyi ben tör vény va la -
mely te vé keny ség vég zé sét szö vet ke ze ti for má ban le he tõ -
vé te szi, azon az eu ró pai szö vet ke ze ti for mát is ér te ni kell.

(8) Más jog sza bá lyok ban sza bá lyo zott jog vi szo nyai
 tekintetében

a) az eu ró pai szö vet ke zet tag ja a szö vet ke zet tag já nak,
b) az eu ró pai szö vet ke zet sze mé lye sen köz re mû kö dõ

tag ja a szö vet ke zet sze mé lyes köz re mû kö dés re (mun ka -
vég zés re) kö te le zett tag já nak,

c) az eu ró pai szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a szö -
vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek
mi nõ sül.

Nyilvántartásba vétel

2.  § Az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá nak nyil ván tar tás -
ba vé te lé re, va la mint az eu ró pai szö vet ke zet re vo nat ko zó
cég el já rás ra a Ctv. irány adó.

A cégbíróság hatásköre

3.  § A Ren de let 7., 29., 30., 35., 54. és 76. cik ké ben
meg ha tá ro zott ese tek ben ille té kes ha tó ság nak az a me gyei
(fõ vá ro si) bí ró ság mint cég bí ró ság (a továb biak ban: cég -
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bíróság) mi nõ sül, amely nek ille té kességi te rü le tén az
 európai szö vet ke zet, a Ren de let 29. cik ké nek (2) bekez -
désében, egye sü lés ese té ben az ala pí tó szék he lye van. A
Ren de let 73. cik ké ben meg ha tá ro zott ese tek ben ille té kes
ha tó ság nak a cég bí ró ság mi nõ sül az zal, hogy az euró pai
szö vet ke zet fel szá mo lá sát az euró pai szö vet ke zet szék he -
lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság ren de li el.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA

Székhely

4.  § Az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lyá ban meg ha tá -
ro zott szék he lye a köz pon ti ügy in té zés he lye.

Az európai szövetkezet egyesüléssel történõ alapítása

5.  § (1) Ha a szö vet ke zet egye sü lés út ján euró pai szö vet -
ke zet ala pí tá sá ban vesz részt, a lét re jö võ euró pai szövet -
kezetben részt ven ni nem kí vá nó, ki sebb ség ben ma ra dó
 tagokkal (a továb biak ban: ki sebb sé gi ta gok) el kell szá -
mol ni.

(2) Az egye sü lõ szö vet ke zet igaz ga tó sá ga – a köz gyû lés 
ál tal meg ha tá ro zott for du ló nap ra – el ké szí ti a szö vet ke zet
va gyon mér leg-ter ve ze tét és va gyon lel tár-ter ve ze tét,
amely alap já ul szol gál a ki sebb sé gi ta gok kal való el szá -
mo lás mód já ról  szóló ter ve zet nek. A ki sebb sé gi ta gok kal
való el szá mo lás a va gyon mér leg-ter ve zet sze rin ti sa ját
tõke és a jegy zett tõke, illetve a sa ját tõke és a mér leg
 fõösszeg ará nyá nak figye lembe véte lével tör té nik.

(3) A va gyon mér leg-ter ve ze tet és a va gyon lel tár-ter ve -
ze tet a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: szám vi te li tör vény) elõ írásai sze rint kell el ké szí -
te ni. Az egye sü lõ szö vet ke zet va gyon mér leg-ter ve ze te -
ként a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló mér le ge is
 elfogadható ab ban az eset ben, ha annak for du ló nap ja az
egye sü lés rõl való dön tés idõ pont ját leg fel jebb hat hó nap -
pal elõz te meg. A va gyon mér leg-ter ve zet és a va gyon lel -
tár-ter ve zet el ké szí té sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
a szám vi te li tör vény tar tal maz za.

(4) A va gyon mér leg- és a va gyon lel tár-ter ve zet el fo ga -
dá sá ról a köz gyû lés dönt. A va gyon mér leg-ter ve zet for -
dulónapjától a dön tés idõ pont já ig – a (3) be kez dés ben fog -
lalt ese tet ki vé ve – nem tel het el hosszabb idõ, mint há rom
 hónap.

(5) A va gyon mér leg-ter ve zet ada tai és az igaz ga tó ság
elõ ter jesz tése alap ján a köz gyû lés té te le sen meg ál la pít ja a
ki sebb sé gi ta go kat meg il le tõ va gyon há nya dot, to váb bá
en nek ki adá si mód ját.

(6) A ki sebb sé gi ta go kat meg il le tõ va gyon há nya dot a
lét re jö võ euró pai szö vet ke zet cég be jegy zé sét kö ve tõ har -
minc na pon be lül kell ki ad ni, ki vé ve, ha az érin tet tek kel
kö tött meg álla po dás ké sõb bi idõ pon tot je löl meg.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET SZERVEZETE

Nem egységes irányítási rendszer

6.  § (1) A nem egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû eu ró pai
szö vet ke zet ügy ve ze té sét igaz ga tó ság lát ja el, amely az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott lét szá mú, de leg alább há -
rom ter mé sze tes sze mély tag ból áll.

(2) Öt ven fõ nél ki sebb lét szá mú eu ró pai szö vet ke zet ben 
az alap sza bály az igaz ga tó ság he lyett ügy ve ze tõ el nö ki
tiszt sé get rend sze re sít het. Az ügy ve ze tõ el nök az igaz ga -
tó ság ha tás kö ré ben jár el.

(3) A nem egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû eu ró pai szö vet -
ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi az igaz ga tó ság tag jai, vagy az
ügy ve ze tõ el nök.

(4) Az igaz ga tó ság tag ja it, il let ve az ügy ve ze tõ el nö köt
a köz gyû lés vá laszt ja meg és hív ja vissza.

7.  § (1) Az eu ró pai szö vet ke zet fel ügye lõ bi zott sá ga az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott szá mú, de leg alább há rom
ter mé sze tes sze mély tag ból áll.

(2) Ha a fel ügye lõ bi zott ság a tag ját ki je lö li arra, hogy az 
az igaz ga tó ság ból ki vált va la mely igaz ga tó he lyett tag ként 
el jár jon, a ki je lölt fel ügye lõ bi zott sá gi tag ezt a tiszt sé get
az új igaz ga tó sá gi tag meg vá lasz tá sá ig, de leg fel jebb hat -
van na pig tölt he ti be. Az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lya
et tõl el té rõ idõ tar ta mot is meg ha tá roz hat.

Egységes irányítási rendszer

8.  § (1) Az egy sé ges irá nyí tá si rend szer ben mû kö dõ
 európai szö vet ke zet ügy ve ze té sét az igaz ga tó ta nács lát ja
el. Az eu ró pai szö vet ke zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõi az igaz -
ga tó ta nács tag jai.

(2) Az igaz ga tó ta nács leg alább öt és – ha az alap sza bály
a mun ka vál la lói rész vé tel ér vé nye sí té se ér de ké ben elté -
rõen nem ren del ke zik – leg fel jebb ti zen egy ter mé sze tes
sze mély tag ból áll.

(3) Az igaz ga tó ta nács tag ja i nak több sé ge füg get len sze -
mély. Az eu ró pai szö vet ke zet alap sza bá lya en nél ma ga -
sabb arányt is meg ál la pít hat.

(4) Füg get len nek mi nõ sül az igaz ga tó ta nács tag ja, ha az
euró pai szö vet ke zet tel az igaz ga tó ta ná csi tag sá gán kí vül
– fi gye lem mel az (5) be kez dés ben fog lal tak ra is – más jog -
vi szony ban nem áll.
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(5) Nem mi nõ sül füg get len nek az igaz ga tó ta nács tag ja
kü lö nö sen ak kor, ha

a) az euró pai szö vet ke zet mun ka vál la ló ja vagy volt
mun ka vál la ló ja e jog vi szo nyá nak meg szû né sé tõl szá mí -
tott öt évig,

b) az euró pai szö vet ke zet vagy igaz ga tó ta ná csa szá má -
ra és ja vá ra ellen ér ték fe jé ben szak ér tõi vagy más meg bí -
zá si jog vi szony ban te vé keny sé get foly tat,

c) az euró pai szö vet ke zet ered mé nyes mû kö dé se ese tén 
igaz ga tó ta ná csi tag sá ga alap ján va gyo ni jut ta tá sok ra jo go -
sult (pl. jegy zé si jo got biz to sí tó köt vény, si ker díj),

d) az euró pai szö vet ke zet va la mely – nem füg get len –
igaz ga tó ta ná csi tag já nak vagy ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la -
ló já nak kö ze li hoz zá tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  §
b) pont] vagy élet tár sa,

e) az euró pai szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá nak nem füg -
get len tag já val egy má sik gaz dál ko dó szer ve zet ben
[Ptk. 685.  § c) pont] olyan jog vi szony ban áll, amely alap -
ján a nem füg get len tag nak irá nyí tá si, el len õr zé si joga van,

f) az euró pai szö vet ke zet füg get len könyv vizs gá ló ja,
a könyv vizs gá ló al kal ma zott ja vagy üz let tár sa e jog vi -
szony meg szû né sé tõl szá mí tott há rom évig.

9.  § (1) Ha az euró pai szö vet ke zet te vé keny sé gé nek jel -
le ge vagy más éssze rû ok in do kol ja, a szö vet ke zet az alap -
sza bály ban bi zott sá go kat (je lö lé si, ja va dal ma zá si bi zott -
ság stb.) hoz hat lét re.

(2) Egy sé ges irá nyí tá si rend sze rû euró pai szö vet ke zet -
ben au dit bi zott ság lét re ho zá sa kö te le zõ. A bi zott ság nak
leg alább há rom tag ja van, aki ket az igaz ga tó ta nács a füg -
get len tag jai kö zül vá laszt.

(3) Az au dit bi zott ság ha tás kö ré be tar to zik:
a) a szám vi te li tör vény sze rin ti éves be szá mo ló vé le -

mé nye zé se,
b) ja vas lat té tel a könyv vizs gá ló sze mé lyé re, díjazá -

sára,
c) a könyv vizs gá ló val meg kö ten dõ szer zõ dés elõ ké szí -

té se, valamint az alap sza bály fel ha tal ma zá sa alap ján a szö -
vet ke zet kép vi se le té ben a szer zõ dés alá írá sa,

d) a könyv vizs gá ló val szem be ni szak mai kö ve tel mé -
nyek és össze fér he tet len sé gi elõ írások ér vény re jut ta tá sá -
nak fi gye lem mel kí sé ré se, a könyv vizs gá ló val való együtt -
mû kö dés sel kap cso la tos te en dõk el lá tá sa, valamint – szük -
ség ese tén – az igaz ga tó ta nács szá má ra in téz ke dé sek meg -
té te lé re való ja vas lat té tel,

e) a pénz ügyi be szá mo lá si rend szer mû kö dé sé nek ér té -
ke lé se és ja vas lat té tel a szük sé ges in téz ke dé sek megtéte -
lére,

f) az igaz ga tó ta nács mun ká já nak se gí té se a pénz ügyi
be szá mo lá si rend szer meg fe le lõ el len õr zé se ér de ké ben,

g) to váb bá mind azon kér dé sek, ame lye ket az euró pai
szö vet ke zet alap sza bá lya a ha tás kö ré be utal.

IV. Fejezet

SZÉKHELYÁTHELYEZÉS

10.  § (1) Ha az eu ró pai szö vet ke zet szék he lyé nek egy
má sik tag ál lam ba tör té nõ át he lye zé sét ha tá roz za el, a szö -
vet ke zet kö te les – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – azon hi te le zõk nek, akik nek a szö vet ke zet tel szem -
ben fenn ál ló, le nem járt kö ve te lé sei a szék hely át he lye zés -
rõl ho zott dön tés köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let kez tek,
 követeléseik ere jé ig biz to sí té kot nyúj ta ni.

(2) A hi te le zõ a biz to sí ték adás ra vo nat ko zó igé nyét a
szék hely át he lye zés rõl ho zott dön tés köz zé té te lét kö ve tõ
30 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül je lent he ti be az eu ró pai 
szö vet ke zet igaz ga tó sá gá nak (igaz ga tó ta ná csá nak).

(3) Nem jo go sult biz to sí ték ra a hi te le zõ, ha az zal egyéb -
ként – jog sza bály ren del ke zé se vagy szer zõ dés alap ján –
már ren del ke zik vagy az eu ró pai szö vet ke zet pénz ügyi,
va gyo ni hely ze té re te kin tet tel a biz to sí ték adás indoko -
latlan.

(4) Az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) a ké re lem elõ ter -
jesz tésére biz to sí tott ha tár idõ le jár tát kö ve tõ nyolc na pon
be lül kö te les biz to sí té kot nyúj ta ni, vagy a ké re lem el uta sí -
tá sá ról in do ko lás sal el lá tott ha tá ro za tot a hi te le zõ nek kéz -
be sí te ni. Az el uta sí tó vagy nem meg fe le lõ biz to sí ték nyúj -
tá sá ról  szóló ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát az érin tett hi te le zõ
a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül az
eu ró pai szö vet ke zet szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró -
ság tól kér he ti.

(5) A cég bí ró ság – a tör vényességi fel ügye le ti el já rás ra
irány adó sza bá lyok meg fe le lõ al kal ma zá sá val – a ké re lem
elõ ter jesz tésétõl szá mí tott har minc na pon be lül ha tá roz.
A cég bí ró ság az el já rás le foly ta tá sát köve tõen el uta sít ja a
ké rel met, vagy az eu ró pai szö vet ke ze tet meg fe le lõ biz to sí -
ték nyúj tá sá ra kö te le zi.

11.  § (1) Ha a Ma gyar or szá gon mû kö dõ eu ró pai szö vet -
ke zet szék he lyét más tag ál lam ba he lye zi át, az új szék hely
be jegy zé se nap já val – mint mér leg for du ló nap pal – kö te les
a szám vi te li tör vény sze rin ti be szá mo ló ké szí té si, könyv -
vizs gá la ti, le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö te le zett sé gé -
nek ele get ten ni, az új szék hely be jegy zé se nap já tól szá mí -
tott 150 na pon be lül.

(2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet szék he lyét egy má sik tag -
ál lam ból Ma gyar or szág ra he lye zi át, a szék hely át he lye zés
cég bí ró sá gi be jegy zé se nap já val kö te les esz kö ze i rõl és az
esz kö zök for rá sa i ról a szám vi te li tör vény elõ írásainak
meg fe le lõ nyi tó lel tárt és nyi tó mér le get ké szí te ni.

(3) Az euró pai szö vet ke zet könyv vi te li nyil ván tar tá sa it
a (2) be kez dés sze rin ti nyi tó lel tár ban sze rep lõ esz kö zök és
for rá sok té te les ada tai (ere de ti be ke rü lé si ér ték, el szá molt
ér ték csök ke nés, ér ték vesz tés, ér té ke lé si kü lön bö zet)
figye lembe véte lével kell meg nyit ni.
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(4) Ha a be szá mo ló és a könyv ve ze tés pénz ne me az
 európai szö vet ke zet szék he lyé nek Ma gyar or szág ra tör té -
nõ át he lye zé se kor meg vál to zik, a (2) be kez dés sze rin ti
nyi tó lel tárt és nyi tó mér le get a szék hely át he lye zé se elõtt
al kal ma zott pénz nem ben kell el ké szí te ni, majd ezt kell
– ugyan ezen idõ pont tal – a be szá mo ló és a könyv ve ze tés
vá lasz tott pénz ne mé re a szám vi te li tör vény elõ írásai sze -
rint át szá mí ta ni.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI SZÖVETKEZET MEGSZÛNÉSE

12.  § (1) Az euró pai szö vet ke zet vég el szá mo lás sal tör -
té nõ jog utód nél kü li meg szû né sé re a Ctv. ren del ke zé se it
kell al kal maz ni.

(2) Az euró pai szö vet ke zet fi ze tés kép te len sé ge ese tén
a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi 
XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

MÁSODIK RÉSZ

A MUNKAVÁLLALÓK BEVONÁSA AZ EURÓPAI
SZÖVETKEZET DÖNTÉSHOZATALI RENDJÉBE

VI. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

13.  § Az euró pai szö vet ke zet ben biz to sí ta ni kell a mun -
ka vál lalók dön tés ho za tal ba tör té nõ be vo ná sát.

14.  § A leg alább két részt vevõ jog alany ál tal vagy át ala -
ku lás sal lét re ho zan dó euró pai szö vet ke zet mun ka vál la ló i -
nak a dön tés ho za ta li rend be tör té nõ be vo ná sá ra a 16–52.  §
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

15.  § (1) A ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek vagy egyet -
len részt vevõ jog alany és ter mé sze tes sze mé lyek ál tal lét -
re ho zan dó euró pai szö vet ke zet ese té ben a mun ka vál lalók
be vo ná sá ra a 16–52.  § ren del ke zé se it ak kor kell al kal maz -
ni, ha az ala pí tók – leg alább két tag ál lam ban – össze sen
leg alább öt ven mun ka vál la lót fog lal koz tat nak.

(2) Ha a mun ka vál lalók lét szá ma – füg get le nül at tól,
hogy õket egy vagy több tag ál lam ban fog lal koz tat ják –
nem éri el az öt ve net vagy az öt ve net meg ha lad ja, de fog -
lal koz ta tá suk ra egyet len tag ál lam ban ke rül sor, a mun ka -
vál la lók nak az euró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend -
jébe tör té nõ be vo ná sá ra az euró pai szö vet ke zet, illetve
ma gyar or szá gi te lep he lye és le ány vál la la ta ese té ben az
Sztv. sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) Ha a (2) be kez dés ha tá lya alá tar to zó euró pai szö vet -
ke zet be jegy zé se után az euró pai szö vet ke zet ben, annak
te lep he lye in és le ány vál la la ta i ban fog lal koz ta tott összes
mun ka vál laló – leg alább két tag ál lam ban fog lal koz ta tott –
leg alább egy har ma da ezt kéri vagy a leg alább két tag ál -
lam ban fog lal koz ta tott összes mun ka vál laló szá ma el éri az 
öt ven fõt, a mun ka vál la lók nak az euró pai szö vet ke zet dön -
tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra a 16–52.  § ren del -
ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(4) Ha egy má sik tag ál lam ban az (1) be kez dés sze rint
ala pí tott eu ró pai szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók rész vé -
te li jog gal ren del kez tek, az eu ró pai szö vet ke zet szék he lyé -
nek Ma gyar or szág ra tör té nõ át he lye zé se ese tén leg alább
a ko ráb bi val egye zõ szin tû rész vé te li jo go kat kell bizto -
sítani.

16.  § (1) A mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet
dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá nak sza bá lya it

a) a 19–31.  §-ban meg ha tá ro zott el já rás alap ján, vagy

b) e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben, a VIII. fe je -
zet ren del ke zé sei sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az e tör vény ál tal nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
eu ró pai szö vet ke zet, an nak le ány vál la la ta vagy te lep he lye
bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá si
és kon zul tá ci ós jo ga i ra a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló
1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mun ka Tör -
vény köny ve) ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(3) Az e rész sze rin ti tár gya lá sok és el já rá sok so rán a
kü lön le ges tár gya ló tes tü let, a kép vi se le ti tes tü let, a mun -
ka vál la lói kép vi se lõk, az eu ró pai szö vet ke zet igazgató -
sága, igaz ga tó ta ná csa (vagy az ál ta luk fel ha tal ma zott más
szerv), to váb bá a fel ügye lõ bi zott ság és a részt vevõ jog -
alanyok ügy ve ze tõ szer vei a jó hi sze mû ség és tisz tes ség
kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen, köl csö nö sen együtt mû -
köd ve kö te le sek el jár ni.

17.  § (1) A VIII. fe je zet ren del ke zé se it az eu ró pai szö -
vet ke zet be jegy zé sé nek nap já tól – a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – ak kor kell al kal maz ni, ha

a) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a részt vevõ jog ala -
nyok ügy ve ze tõ szer vei így ál la pod nak meg, vagy

b) a 26.  §-ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül meg ál -
la po dás nem jön lét re, to váb bá a kü lön le ges tár gya ló tes tü -
let nem hoz za meg a 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za -
tot, és min den részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve úgy
ha tá roz, hogy e sza bá lyok al kal ma zá sa mel lett, foly tat ja az 
eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé sé re irá nyu ló el já rást.

(2) A mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo kat
(49–51.  §) ak kor kell al kal maz ni, ha az (1) be kez dés sze -
rin ti fel té te lek fenn áll nak, és

a) az eu ró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal jön lét re, és az
át ala ku ló szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ -
bi zott sá gá ban ér vé nye sül tek mun ka vál la lói rész vé te li
 jogok;
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b) az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel jön lét re, és a
részt vevõ szö vet ke ze tek ben vagy va la me lyik részt vevõ
szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók rész vé te li jog gal ren del -
kez tek, úgy, hogy ez a részt vevõ szö vet ke ze tek va la -
mennyi mun ka vál la ló já nak hu szon öt szá za lé kát érin tet te;

c) az a) és b) pon ton kí vül más mó don lét re ho zott eu ró -
pai szö vet ke zet ese té ben a részt vevõ jog ala nyok ban vagy
va la me lyik részt vevõ jog alany ban a mun ka vál la lók rész -
vé te li jog gal ren del kez tek, úgy, hogy ez a részt vevõ jog -
ala nyok va la mennyi mun ka vál la ló já nak öt ven szá za lé kát
érin tet te.

(3) A mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó sza bá lyo kat
al kal maz ni kell ak kor is, ha a részt vevõ jog ala nyok ban
vagy va la mely részt vevõ jog alany ban a mun ka vál la lói
rész vé tel joga biz to sí tott, és bár az érin tett mun ka vál la lók
ará nya nem éri el a (2) be kez dés b), il let ve c) pont já ban
meg ha tá ro zott arányt, a kü lön le ges tár gya ló tes tü let még is
a 49–51.  § sze rin ti sza bá lyok al kal ma zá sá ról dönt.

(4) Ha a részt vevõ jog ala nyok ban egy más tól el té rõ
mun ka vál la lói rész vé te li jo go kat biz to sí tot tak, a kü lön le -
ges tár gya ló tes tü let dönt ar ról, hogy az eu ró pai szö vet ke -
zet ben – a részt vevõ jog ala nyok ban lé te zõ jo gok kö zül –
me lyik ér vé nye sül jön. Ha a kü lön le ges tár gya ló tes tü let a
dön tést nem hoz za meg, az eu ró pai szö vet ke zet ben ér vé -
nye sü lõ mun ka vál la lói rész vé te li jo gok ra a részt vevõ jog -
ala nyok ban lé te zõ rész vé te li jo gok kö zül a mun ka vál la -
lók ra ked ve zõbb sza bá lyok az irány adók.

(5) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let min den, e § alap ján
ho zott dön té sé rõl kö te les a részt vevõ jog ala nyok ügy ve -
ze tõ szer ve it tá jé koz tat ni.

18.  § Ha a kö zös sé gi szin ten mû kö dõ vál lal ko zás, vagy
egy kö zös sé gi szin ten mû kö dõ vál lal ko zás cso port hoz tar -
to zó el len õr zõ vál lal ko zás [52.  § (4)–(8) be kez dés] a Ren -
de let és e tör vény ren del ke zé sei sze rint jött lét re, rá az
 európai szö vet ke zet re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
 alkalmazni, ki vé ve, ha a kü lön le ges tár gya ló tes tü let úgy
dönt, hogy a mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet
dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra irá nyu ló meg -
ál la po dás meg kö té se ér de ké ben a tár gya lá so kat nem kez di
meg, vagy a már meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz ti
(30.  §). Ez utób bi eset ben az eu ró pai üze mi ta nács lét re ho -
zá sá ról, il let ve a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sát és a ve lük
való kon zul tá ci ót szol gá ló el já rás ki ala kí tá sá ról  szóló
2003. évi XXI. tör vény ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

VII. Fejezet

A KÜLÖNLEGES TÁRGYALÓ TESTÜLET

A különleges tárgyaló testület megalakítása

19.  § (1) Az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sát meg elõ zõ en,
a részt vevõ jog ala nyok, érin tett le ány vál la la tok és te lep -

he lyek mun ka vál la ló i nak kép vi se le té re egy kü lön le ges
tár gya ló tes tü le tet kell lét re hoz ni, ab ból a cél ból, hogy a
mun ka vál la lók nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li
rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról  szóló meg ál la po dás meg kö -
té se ér de ké ben a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer ve i -
vel tár gya lást foly tas son.

(2) A részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei az eu ró -
pai szö vet ke zet ala pí tá sá ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta -
lát, va la mint az egye sü lé si ter ve zet, az át ala ku lá si ter ve zet
köz zé té te lét kö ve tõ le he tõ leg rö vi debb idõn be lül kö te le -
sek meg ten ni a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala kí tá sá -
hoz szük sé ges lé pé se ket. En nek ke re té ben a munkavál -
lalói kép vi se lõ ket tá jé koz tat ni kell a részt vevõ jog ala -
nyok, érin tett le ány vál la la tok és te lep he lyek ne vé rõl és
szék he lyé rõl, az ott fog lal koz ta tott mun ka vál la lók szá má -
ról,  valamint ar ról, hogy a ter ve zett ala pí tás mi lyen ha tás -
sal  lehet a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá si, kon zul tá ci ós és
rész vé te li jo ga i ra.

20.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let leg alább tíz tag -
ból áll. A tes tü let ben a tag ál la mot, ahol a részt vevõ jog ala -
nyok, érin tett le ány vál la la tok vagy te lep he lyek mun ka vál -
la lót fog lal koz tat nak, a tag ál la mok ban fog lal koz ta tott
összes mun ka vál la lók szá má nak min den meg kez dett tíz
szá za lé ka után egy hely il le ti meg.

(2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel jön lét re, a
kü lön le ges tár gya ló tes tü let ben min den olyan be jegy zett
és az adott tag ál lam ban mun ka vál la ló kat fog lal koz ta tó
részt vevõ szö vet ke zet mun ka vál la ló i nak kép vi se le tét is
biz to sí ta ni kell, amely az eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé se -
kor jog utód lás sal meg szû nik. En nek ér de ké ben, a kü lön le -
ges tár gya ló tes tü let be to váb bi ta go kat kell je löl ni. E ta gok 
szá ma azon ban nem ha lad hat ja meg az (1) be kez dés alap -
ján meg ál la pí tott ta gok szá má nak egy ötö dét, és nem ve zet -
het ket tõs kép vi se let hez az érin tett mun ka vál la lók te kin te -
té ben.

(3) Ha az egye sü lés ben részt vevõ szö vet ke ze tek szá ma
ma ga sabb, mint ahány to váb bi tag – a (2) be kez dés alap -
ján – a kü lön le ges tár gya ló tes tü let be je löl he tõ, a ren del ke -
zés re álló he lyek a kü lön bö zõ tag ál la mok ban lévõ részt
vevõ szö vet ke ze tek kö zött osz la nak meg, az ál ta luk fog -
lalkoztatott mun ka vál la lók szá ma sze rin ti csök ke nõ sor -
rend ben.

21.  § (1) A részt vevõ jog alany, érin tett le ány vál la lat
vagy te lep hely bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lói
kép vi se le té ben a kü lön le ges tár gya ló tes tü let tag ját (tag -
jait)

a) az üze mi ta nács,
b) ha köz pon ti üze mi ta nács mû kö dik, a köz pon ti üze -

mi ta nács,
c) ha több köz pon ti üze mi ta nács mû kö dik, a köz pon ti

üze mi ta ná csok kö zö sen je lö lik.

(2) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let tag ja i nak ki je lö lé sé -
vel egy ide jû leg gon dos kod ni kell pót tag je lö lé sé rõl is.
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(3) A je lö lés so rán biz to sí ta ni kell azt, hogy min den
egyes részt vevõ jog alany mun ka vál la lói kép vi se let hez
jus sa nak a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ben, amennyi ben ez 
a ta gok szá má nak nö ve lé se nél kül le het sé ges.

(4) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let tag ja i nak ki je lö lé se
so rán a nõk és a fér fi ak ará nyát a részt vevõ jog alany, érin -
tett le ány vál la lat vagy te lep hely ál tal bel föl dön fog lal koz -
ta tott nõk és fér fi ak ará nyá nak figye lembe véte lével kell
meg ál la pí ta ni.

22.  § (1) Ha a 21.  § (1) be kez dé se sze rin ti va la mely részt 
vevõ jog alany nál, érin tett le ány vál la lat nál vagy telep -
helyen nincs üze mi ta nács, e jog alany, le ány vál la lat vagy
te lep hely mun ka vál la ló i nak kép vi se lõ jét az üze mi ta nács,
a köz pon ti üze mi ta nács, il let ve a köz pon ti üze mi ta ná csok 
je lö lõ gyû lé sé re meg kell hív ni. A mun ka vál la lók kép vi se -
lõ je a je lö lõ gyû lé sen az üze mi ta nács, il let ve a köz pon ti
üze mi ta nács tag já nak mi nõ sül.

(2) A részt vevõ jog alany, le ány vál la lat vagy te lep hely
ügy ve ze tõ szer ve kö te les tá jé koz tat ni a mun ka vál la ló kat
a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala kí tá sá nak szán dé ká -
ról, to váb bá ar ról, hogy a mun ka vál la lók kép vi se lõ jét az
(1) be kez dés sze rin ti je lö lõ gyû lés re meg kell hív ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti mun ka vál la lói kép vi se lõt
a részt vevõ jog alany nál, le ány vál la lat nál vagy te lep he -
lyen fog lal koz ta tott, a mun kál ta tó val mun ka vi szony ban
álló mun ka vál la lók vá laszt ják meg.

(4) A mun ka vál la lói kép vi se lõ meg vá lasz tá sá val kap -
cso la tos fel ada tok le bo nyo lí tá sa a vá lasz tá si bi zott ság fel -
ada ta. A vá lasz tá si bi zott ság há rom tag ból áll, aki ket a
mun ka vál la lók köz vet le nül vá lasz ta nak. A vá lasz tá si
 bizottság meg ha tá roz za a vá lasz tás el já rá si rend jét, idõ -
pont ját, gon dos ko dik a vá lasz tás le bo nyo lí tá sá ról és meg -
ál la pít ja a sza va zat szám lá lás sza bá lya it.

(5) Mun ka vál la lói kép vi se lõ vé az a cse lek võ ké pes
mun ka vál la ló vá laszt ha tó, aki a mun kál ta tó val leg alább
hat hó nap ja mun ka vi szony ban áll. A vá lasz tás ra jo go sult,
va la mint a vá laszt ha tó mun ka vál la lók jegy zé két a mun kál -
ta tó nak a vá lasz tá si bi zott ság ké ré sé re öt na pon be lül ren -
del ke zés re bo csá tott ada tai alap ján a vá lasz tá si bi zott ság
ál la pít ja meg és te szi köz zé. A vá lasz tás ér vé nyes sé gé re a
Mun ka Tör vény köny vé nek 51/A.  § (1) be kez dé sé ben fog -
lal tak irány adók. Ér vény te len vá lasz tás ese tén a vá lasz tást
har minc na pon be lül meg kell is mé tel ni. A meg is mé telt
vá lasz tást ak kor kell ér vé nyes nek te kin te ni, ha azon a
 választásra jo go sul tak több mint egy har ma da je len van.

(6) A mun ka vál la lók kép vi se lõ jé nek azt a mun ka vál la -
lót kell te kin te ni, aki a le adott ér vé nyes sza va za tok kö zül
a leg töb bet meg sze rez te.

23.  § (1) A részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve kö te les 
a töb bi részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer vét ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ni a jog alany nál, le ány vál la la tá nál vagy
 telephelyén ki je lölt tag ne vé rõl és el ér he tõ sé gé rõl, va la -

mint ar ról, hogy a tag me lyik le ány vál la lat vagy te lep hely
mun ka vál la ló ja.

(2) A részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer ve az (1) be -
kez dés alap ján ka pott tá jé koz ta tást kö te les a jog alany nál,
le ány vál la la tá nál vagy te lep he lyén mû kö dõ üze mi ta nács -
nak (köz pon ti üze mi ta nács nak) ha la dék ta la nul továbbí -
tani.

24.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let tag já nak meg -
bízatása meg szû nik, ha

a) le mond,

b) va la mely részt vevõ jog alany nál, érin tett le ány vál la -
lat nál vagy te lep he lyen mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá ra
vá lik jo go sult tá,

c) mun ka vi szo nya meg szû nik.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt eset ben a tag he lyé re az
azo nos tag ál lam ban vá lasz tott pót tag lép.

(3) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let az eu ró pai szövet -
kezet be jegy zé sé nek nap ján meg szû nik.

A különleges tárgyaló testület eljárása

25.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a részt vevõ
jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei – ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik vagy a kü lön le ges tár gya ló tes tü let más ként
nem ha tá roz – meg ál la po dás ban rög zí tik a mun ka vál la lók -
nak az eu ró pai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör -
ténõ be vo ná sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat. A meg ál la po dást
írás ba kell fog lal ni.

(2) A meg ál la po dás meg kö té se ér de ké ben az ügy ve ze tõ
szer vek a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ré szé re – az eu ró pai
szö vet ke zet be jegy zé sé ig – fo lya ma tos tá jé koz ta tást nyúj -
ta nak az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá nak ter vé rõl, és a
 tájékoztatás alap já ul szol gá ló ira to kat a kü lön le ges tár -
gyaló tes tü let ren del ke zé sé re bo csát ják.

26.  § (1) A meg ál la po dás meg kö té se ér de ké ben a tár -
gya lá so kat a kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala ku lá sa
után ha la dék ta la nul meg kell kez de ni, és hat hó nap alatt be 
kell fe jez ni.

(2) A fe lek kö zös meg egye zés sel úgy ha tá roz hat nak,
hogy a tár gya lá sok idõ tar ta mát meg hosszab bít ják. A tár -
gya lá sok tar ta ma eb ben az eset ben sem ha lad hat ja meg a
kü lön le ges tár gya ló tes tü let meg ala kí tá sá tól szá mí tott egy
évet.

27.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let a tár gya lá sok
 során – mun ká ja se gí té sé re – szak ér tõt ve het igény be, ide -
ért ve a meg fe le lõ kö zös sé gi szin tû szak szer ve ze tek kép vi -
se lõ it is. A szak ér tõ a tes tü let ké ré sé re – sza va za ti jog nél -
kül – je len le het a tár gya lá so kon.
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(2) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let jo go sult tá jé koz tat ni
az el já rás ban nem érin tett szak szer ve ze te ket és más kül sõ
szer ve ze te ket is a tár gya lá sok meg kez dé sé rõl.

28.  § A kü lön le ges tár gya ló tes tü let mû kö dé sé vel és a
tár gya lá sok kal kap cso lat ban fel me rü lõ in do kolt és szük sé -
ges költ sé ge ket (he lyi ség, szak ér tõi és tol mács díj, uta zá si
és szál lás költ ség stb.) – az ál ta luk fog lal koz ta tott mun ka -
vál la lók ará nyá ban – a részt vevõ jog ala nyok vi se lik. A
részt vevõ jog ala nyok ál tal vi selt költ sé gek mér té ké nek
meg ál la pí tá sá ra a Mun ka Tör vény köny vé nek 63.  §-át
meg fele lõen al kal maz ni kell.

A különleges tárgyaló testület határozatai

29.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let ak kor ha tá ro zat -
ké pes, ha az ülé sen tag ja i nak több mint a fele je len van.

(2) A dön tés ho za tal so rán min den tag nak egy sza va za ta
van. Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a kü lön le ges
tár gya ló tes tü let ha tá ro za ta it – a tel jes tag lét szá má hoz
 képest szá mí tott – egy sze rû szó több ség gel hoz za meg, fel -
té ve, hogy e szó több ség egy ide jû leg va la mennyi mun ka -
vál la ló több sé gét is kép vi se li.

(3) Ha a mun ka vál la ló kat rész vé te li jo gok il le tik meg

a) az eu ró pai szö vet ke zet egye sü lés sel tör té nõ ala pí tá -
sa ese tén azon részt vevõ szö vet ke ze tek ben, ame lyek az
összes mun ka vál la ló leg alább hu szon öt szá za lé kát fog lal -
koz tat ják,

b) az eu ró pai szö vet ke zet nem egye sü lés sel tör té nõ ala -
pí tá sa ese tén pe dig azon részt vevõ jog ala nyok ban, ame -
lyek az összes mun ka vál la ló leg alább öt ven szá za lé kát
fog lal koz tat ják,

a rész vé te li jo gok csök ken té sé hez a kü lön le ges tár gya ló
tes tü let – a tel jes tag lét szá má hoz ké pest szá mí tott – két har -
ma dos szó több ség gel meg ho zott ha tá ro za ta szük sé ges.
E ha tá ro zat csak ak kor hoz ha tó meg, ha az igen lõ sza va za -
tot le adó ta gok az összes mun ka vál la ló nak leg alább – két
kü lön bö zõ tag ál lam ban fog lal koz ta tott – két har ma dát kép -
vi se lik.

30.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let – a tel jes tag lét -
szá má hoz ké pest szá mí tott – két har ma dos szó több ség gel
ho zott ha tá ro za tá val, fel té ve, hogy e ta gok a részt vevõ
jog ala nyok va la mennyi mun ka vál la ló já nak leg alább – két
kü lön bö zõ tag ál lam ban fog lal koz ta tott – két har ma dát kép -
vi se lik, úgy dönt het, hogy nem kez di meg a tár gya lá so kat
vagy a már meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz ti. Eb ben az
eset ben az eu ró pai szö vet ke zet bel föl dön fog lal koz ta tott
mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá sá ra és a ve lük való kon zul -
tá ci ó ra a Mun ka Tör vény köny vé nek ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

(2) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let az (1) be kez dés sze -
rin ti ha tá ro za tot nem hoz hat ja meg, ha az eu ró pai szö vet -

ke zet át ala ku lás sal jön lét re, és az át ala ku ló szö vet ke zet -
ben a mun ka vál la lók nak rész vé te li joga van.

(3) A fe lek kö zös meg egye zés sel bár mi kor újra meg -
nyit hat ják a tár gya lá so kat.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti dön tés meg ho za ta lá tól szá -
mí tott két év el tel té vel, az eu ró pai szö vet ke zet, an nak
 leányvállalatai és te lep he lyei mun ka vál la ló i nak tíz szá za -
lé ka vagy kép vi se lõ ik írás ban kér he tik az eu ró pai szö vet -
ke zet igaz ga tó sá gá tól (igaz ga tó ta ná csá tól) a kü lön le ges
tár gya ló tes tü let össze hí vá sát. A ké re lem alap ján a tes tü le -
tet össze kell hív ni. Ha a tes tü let kez de mé nye zi a tár gya lá -
so kat, de a fe lek kö zött meg ál la po dás nem jön lét re, a bel -
föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la lók jo ga i ra a Mun ka
Tör vény köny vé nek a mun ka vál la lók tá jé koz ta tá sá ra és
a ve lük való kon zul tá ci ó ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

A munkavállalók bevonására vonatkozó
megállapodás tartalma

31.  § (1) A 19.  § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás -
nak leg alább a kö vet ke zõ kér dé sek re kell ki ter jed nie:

a) a meg ál la po dás ha tá lya;
b) az eu ró pai szö vet ke zet ben mû kö dõ kép vi se le ti tes tü -

let össze té te le, tag ja i nak szá ma, és a he lyek el osz tá sa;
c) a kép vi se le ti tes tü let fel ada tai, va la mint a tá jé koz ta -

tás sal és kon zul tá ci ó val kap cso la tos el já rá sa;
d) a kép vi se le ti tes tü let ülé se i nek gya ko ri sá ga;
e) a kép vi se le ti tes tü let szá má ra el kü lö ní tett pénz ügyi

és do lo gi esz kö zök;
f) ha az egyez te té sek so rán a fe lek úgy dön te nek, hogy

a kép vi se le ti tes tü let he lyett egy vagy több tá jé koz ta tá si és
kon zul tá ci ós el já rást hoz nak lét re, ezen el já rá sok sza bá -
lyai;

g) ha az egyez te té sek so rán a fe lek úgy dön te nek, hogy
az eu ró pai szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók szá má ra rész -
vé te li jo go kat biz to sí ta nak, ak kor e sza bá lyok lé nye ge,
ide ért ve az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy
fe lü gye lõ bi zott sá gá ban részt vevõ azon ta gok szá mát, aki -
ket a mun ka vál la lók jo go sul tak vá lasz ta ni, ki ne vez ni,
 javasolni vagy el le nez ni, e ta gok mun ka vál la lók ál ta li
meg vá lasz tá sá ra, ki ne ve zé sé re, aján lá sá ra vagy el len zé sé -
re vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat, va la mint e ta gok jo ga it;

h) a meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja és a
meg ál la po dás idõ tar ta ma, to váb bá azon ese tek ne ve sí té se,
ame lyek a meg ál la po dás új ra tár gya lá sá ra ala pul szol gál -
nak – ide ért ve azt az ese tet is, ami kor az eu ró pai szövet -
kezet lét re ho zá sa után az eu ró pai szö vet ke zet ben, an nak
le ány vál la la ta i nál és te lep he lye in szer ke ze ti vál to zá sok
kö vet kez nek be –, to váb bá az új bó li egyez te tés re vonat -
kozó el já rás.

(2) A meg álla po dás tar tal má ra – a fe lek el té rõ ren del ke -
zé se hi á nyá ban – nem kell al kal maz ni a 36–51.  §-ban meg -
ha tá ro zott sza bá lyo kat.
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(3) Ha az euró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal jön lét re, a
meg ál la po dás ban a mun ka vál lalók be vo ná sá nak leg alább
az át ala ku ló szö vet ke zet ben meg lé võ vel azo nos szint jét
kell biz to sí ta ni.

32.  § (1) Ha az eu ró pai szö vet ke zet szék he lye sze rin ti
tag ál la má nak joga le he tõ vé te szi és az eu ró pai szö vet ke zet 
alap sza bá lya elõ ír ja, hogy a mun ka vál la lók, il let ve azok
kép vi se lõi jo go sul tak a köz gyû lé sen, a rész köz gyû lé sen
vagy az ága za ti köz gyû lé sen részt ven ni és sza vaz ni, ak kor 
ezen jo gok – a (2) be kez dés sze rin ti ese tek ben – az eu ró pai 
szö vet ke zet bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la ló it is
meg il le tik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo gok ak kor il le tik meg az
eu ró pai szö vet ke zet bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál la -
ló it, ha

a) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a részt vevõ jog ala -
nyok ügy ve ze tõ szer vei a 19.  § (1) be kez dés sze rin ti meg -
ál la po dás ban így ha tá roz tak, vagy

b) olyan szö vet ke zet ala kul át eu ró pai szö vet ke zet té,
amely ben a mun ka vál la lók az (1) be kez dés sze rin ti jo gok -
kal ren del kez tek, vagy

c) a nem át ala ku lás sal lét re ho zott eu ró pai szö vet ke zet
ala pí tá sá ban olyan szö vet ke zet vett részt, amely ben a
mun ka vál la lók az (1) be kez dés sze rin ti jo gok kal ren del -
kez tek, fel té ve, hogy a mun ka vál la lók rész vé te le az eu ró -
pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban részt vevõ szö vet ke ze tek
 közül e szö vet ke zet ben biz to sí tott a leg ma ga sabb arány -
ban, és

ca) a 19.  § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dást a
26.  §-ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem kö töt ték
meg, to váb bá

cb) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let nem hoz za meg a
30.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro za tot és min den részt
vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve úgy ha tá roz, hogy a
VIII. fe je zet ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa mel lett foly tat -
ja az eu ró pai szö vet ke zet be jegy zé sé re irá nyu ló el já rást, és 
a 17.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja, vagy (3) be kez dé -
se alap ján a mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat (49–51.  §) kell al kal maz ni.

Titoktartás

33.  § (1) Az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá gát (igaz ga -
tó ta ná csát), il let ve az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban
részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer vét az e tör vény ben
fog lalt tá jé koz ta tá si kö te le zett ség csak ab ban az eset ben
ter he li, ha tá jé koz ta tás nyúj tá sa nem ve szé lyez te ti az eu ró -
pai szö vet ke zet vagy a részt vevõ jog alany, il let ve azok
 leányvállalatának vagy te lep he lyé nek üz le ti tit ka i hoz
 fûzõdõ jo gos ér de ke it.

(2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta -
ná csa) vagy a részt vevõ jog alany ügy ve ze tõ szer ve nem
adta meg a tá jé koz ta tást, a kü lön le ges tár gya ló tes tü let, a

kép vi se le ti tes tü let vagy a mun ka vál la lói kép vi se lõk ké rel -
mé re a cég bí ró ság kö te lez he ti az eu ró pai szö vet ke ze tet,
 illetve a részt vevõ jog alanyt a fel vi lá go sí tás meg adá sá ra.

(3) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let, to váb bá a kép vi se le ti
tes tü let tag ja és pót tag ja azo kat a té nye ket, ada to kat, ame -
lye ket ré szé re a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei
vagy az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga, igaz ga tó ta ná -
csa (vagy az ál ta luk fel ha tal ma zott szerv) – tes tü le ti tag sá -
gá ra te kin tet tel – ki fe je zet ten üz le ti ti tok ként adott át, har -
ma dik sze mély nek nem ad hat ja át, nem hoz hat ja nyil vá -
nos ság ra, és azo kat sem mi lyen más mó don nem hasz nál -
hat ja fel az e tör vény ben meg ha tá ro zott cé lok el éré sén
 kívüli te vé keny sé gé ben. Ez a kö te le zett ség a kü lön le ges
tár gya ló tes tü let, és a kép vi se le ti tes tü let tag ját és pót tag ját 
meg bí za tá sa meg szû né se után is ter he li.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti kö te le zett ség ter he li a mun -
ka vál la lói kép vi se lõ ket is a tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós
el já rá sok so rán meg is mert té nyek, ada tok te kin te té ben,
 továbbá a mun ka vál la lói kül döt te ket, a tol má csot és a
szak ér tõt is.

Munkajogi védelem

34.  § (1) A kü lön le ges tár gya ló tes tü let és a kép vi se le ti
tes tü let bel föl dön fog lal koz ta tott tag já nak és pót tag já nak,
a tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós el já rás ban részt vevõ mun -
ka vál la lói kép vi se lõ nek, to váb bá az eu ró pai szö vet ke zet
igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban lévõ
mun ka vál la lói kül döt tek nek a mun ka jo gi vé del mé re a
Mun ka Tör vény köny ve üze mi ta nács tag já ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély a fel ada -
tai el lá tá sá hoz szük sé ges idõ tar tam ra men te sül a mun ka -
vég zé si kö te le zett sé ge alól, és erre az idõ re tá vol lé ti díja
 illeti meg. A kép vi se le ti tes tü let tag ját ez a jog a to vább -
kép zé sé hez szük sé ges idõ tar tam ra is meg il le ti. A mun ka -
idõ-ked vez mény idõ tar ta má ra – ha a 31.  § sze rin ti meg ál -
la po dás el té rõ en nem ren del ke zik – a Mun ka Tör vény -
köny ve 62.  §-ának (2) be kez dé se meg fele lõen irány adó.

Jogorvoslat

35.  § (1) Az e rész ben meg ha tá ro zott jo gok vagy kö te le -
zett sé gek meg sér té se ese tén a kü lön le ges tár gya ló tes tü let, 
a kép vi se le ti tes tü let, a tá jé koz ta tá si és kon zul tá ci ós el já -
rás ban részt vevõ mun ka vál la lói kép vi se lõk – a Mun ka
Tör vény köny ve ren del ke zé se i nek meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val – az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta ná -
csa), to váb bá a részt vevõ jog ala nyok ügy ve ze tõ szer vei
el len mun ka ügyi jog vi tát kez de mé nyez het nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jog az eu ró pai szö vet ke zet
igaz ga tó sá gát (igaz ga tó ta ná csát), to váb bá a részt vevõ
jog ala nyok ügy ve ze tõ szer ve it is meg il le ti a kü lön le ges
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tár gya ló tes tü let tel, a kép vi se le ti tes tü let tel, il let ve a mun -
ka vál la lói kép vi se lõk kel szem ben.

VIII. Fejezet

VÁLASZTHATÓ SZABÁLYOK

A képviseleti testület összetétele,
megalakítása és megszûnése

36.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let az eu ró pai szö vet ke zet,
an nak le ány vál la la tai, il let ve te lep he lyei mun ka vál la ló i -
nak kép vi se lõ i bõl áll.

(2) A kép vi se le ti tes tü let meg ala kí tá sá ra a 20.  § (1) be -
kez dé se, a 21.  § (1)–(2) és (4) be kez dé se, to váb bá a 22.  §
ren del ke zé sei meg fele lõen irány adók.

37.  § A kép vi se le ti tes tü let meg ala kí tá sát köve tõen ha -
la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell az eu ró pai szö vet ke zet igaz -
ga tó sá gát (igaz ga tó ta ná csát) a kép vi se le ti tes tü let tag ja i -
nak ne vé rõl és el ér he tõ sé gé rõl, va la mint ar ról, hogy a tag
me lyik részt vevõ jog alany, le ány vál la lat vagy te lep hely
mun ka vál la ló ja. Az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) ezek rõl
az ada tok ról ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az eu ró pai szö vet -
ke zet va la mennyi le ány vál la la tá nak, te lep he lyé nek ügy -
vezetõ szer vét, va la mint a mun ka vál la lók kép vi se le ti szer -
ve it.

38.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let meg bí za tá sa há rom évre
szól.

(2) A kép vi se le ti tes tü let meg szû nik, ha
a) az eu ró pai szö vet ke zet jog utód nél kül meg szû nik,
b) meg bí za tá si ide je le járt,
c) vissza hív ják,
d) tag ja i nak szá ma bár mely ok ból több mint egy har -

mad dal csök kent.

(3) A kép vi se le ti tes tü let vissza hí vá sá ról sza va zást kell
tar ta ni, ha azt a vá lasz tás ra jo go sult mun ka vál la lók leg -
alább har minc szá za lé ka – írás ban – in dít vá nyoz za. A sza -
va zás ér vé nyes, ha ezen a vá lasz tás ra jo go sult mun ka vál -
la lók több mint fele részt vett. A vissza hí vás hoz a le adott
ér vé nyes sza va za tok több mint két har ma da szük sé ges.
Vissza hí vás ra irá nyu ló in dít vány egy éven be lül is mé tel -
ten nem te he tõ.

(4) A kép vi se le ti tes tü let vissza hí vá sá ra a meg vá lasz tá -
sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(5) A kép vi se le ti tes tü le tet olyan idõ ben kell meg vá -
lasz ta ni, hogy a ko ráb bi kép vi se le ti tes tü let meg bí za tá sá -
nak le jár tát köve tõen mû kö dé sét azon nal meg kezd hes se.
Ha a kép vi se le ti tes tü let a (2) be kez dés c)–d) pont ban meg -
ha tá ro zott ok ból szûnt meg, há rom hó na pon be lül új kép -
vi se le ti tes tü le tet kell vá lasz ta ni.

39.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let tag já nak meg bí za tá sa
meg szû nik, ha

a) le mond;
b) meg bí za tá sá nak ide je le járt;
c) vissza hív ják;
d) az eu ró pai szö vet ke zet nél, va la mely le ány vál la la tá -

nál vagy te lep he lyén mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá ra vá lik 
jo go sult tá;

e) mun ka vi szo nya meg szû nik;
f) az a le ány vál la lat vagy te lep hely, amely hez a kép vi -

se lõ tar to zik, meg szû nik.

(2) A kép vi se le ti tes tü let tag já nak vissza hí vá sá ra a ta got 
je lö lõ üze mi ta nács (köz pon ti üze mi ta nács) jo go sult. A
tag vissza hí vá sá hoz a le adott ér vé nyes sza va za tok több
mint fele szük sé ges. A vissza hí vás ról sza va zást kell tar -
tani, ha ezt a ta got je lö lõ üze mi ta nács tag ja i nak leg alább
har minc szá za lé ka ja va sol ja. Vissza hí vás ra irá nyu ló in dít -
vány hat hó na pon be lül is mé tel ten nem te he tõ.

(3) Ha a kép vi se le ti tes tü let bel föl dön lévõ le ány vál la la -
tá nál vagy te lep he lyén vá lasz tott tag já nak meg bí za tá sa a
kép vi se le ti tes tü let meg bí za tá sá nak le jár ta elõtt meg szû -
nik, he lyé re a bel föl dön vá lasz tott pót tag lép.

A képviseleti testület mûködése

40.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let tag jai kö zül el nö köt és
 elnökhelyettest vá laszt.

(2) Ha a kép vi se le ti tes tü let leg alább ti zen öt tag ból áll,
há rom ta gú ügy ve ze tõ bi zott sá got vá laszt. A bi zott ság nak
tag ja a kép vi se le ti tes tü let el nö ke. Az el nö köt és a két ta got 
kü lön bö zõ tag ál la mok ból kell vá lasz ta ni.

(3) A kép vi se le ti tes tü let ak kor ha tá ro zat ké pes, ha tag -
jainak több mint a fele je len van. A tes tü let el fo gad ja sa ját
ügy rend jét. Ha az ügy rend el té rõ en nem ren del ke zik, a
kép vi se le ti tes tü let ha tá ro za ta it egy sze rû szó több ség gel
hoz za meg.

41.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let – mun ká já nak se gí té sé -
re – szak ér tõt ve het igény be.

(2) A kép vi se le ti tes tü let mû kö dé sé vel kap cso lat ban fel -
me rü lõ in do kolt és szük sé ges költ sé ge ket (tár gya lá sok
szer ve zé se, szak ér tõi és tol mács díj, uta zá si és szál lás költ -
ség stb.) az eu ró pai szö vet ke zet vi se li. Ugyan így kö te les
biz to sí ta ni a tes tü let tag ja i nak a fel ada tuk meg fe le lõ el lá tá -
sá hoz szük sé ges pénz ügyi és do lo gi esz kö zö ket. Az eu ró -
pai szö vet ke zet ál tal vi selt költ sé gek mér té ké nek meg ál la -
pí tá sá ra a Mun ka Tör vény köny vé nek 63.  §-át meg fele lõen 
al kal maz ni kell.

42.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let meg ala kí tá sát köve tõen,
a tes tü let ké ré sé re az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga
(igaz ga tó ta ná csa) – leg fel jebb – éven te meg vizs gál ja,
hogy az egyes tag ál la mok ban fog lal koz ta tott mun ka vál la -
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lói lét szám a 36.  §-ban fog lal tak hoz ké pest vál to zott-e oly
mér ték ben, amely a kép vi se le ti tes tü let lét szá má nak, il let -
ve össze té te lé nek a vál to zá sát in do kol ja. A vizs gá lat ered -
mé nyé rõl a kép vi se le ti tes tü le tet az igaz ga tó ság (igaz ga tó -
ta nács) tá jé koz tat ja.

(2) Ha a kép vi se le ti tes tü let lét szá má nak, il let ve össze -
té te lé nek meg vál toz ta tá sa in do kolt, a tes tü let kez de mé -
nye zi, hogy az érin tett tag ál la mok ban meg fe le lõ lét szá mú
ta got vá lassza nak. Az új vá lasz tás sal meg szû nik az adott
tag ál lam ban fog lal koz ta tott mun ka vál la lók kép vi se le tét
el lá tó tag meg bí za tá sa.

43.  § (1) Meg ala kí tá sá tól szá mí tott leg ké sõbb négy év
el tel té vel a kép vi se le ti tes tü let kö te les vizs gá la tot le foly -
tat ni, és ha tá ro za tot hoz ni ar ról, hogy a 31.  § sze rin ti meg -
ál la po dás meg kö té se ér de ké ben tár gya lást kez de mé nyez-e 
az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá gá val (igaz ga tó ta ná csá -
val) vagy a továb biak ban is a 36–51.  § sze rin ti sza bá lyo kat 
al kal maz za.

(2) Ha a kép vi se le ti tes tü let tár gya lá sok kez de mé nye zé -
sé rõl ha tá roz, a 26–31.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(3) Ha a tör vény ben meg ál la pí tott ha tár idõ alatt a meg -
ál la po dás nem jön lét re, a mun ka vál la lók nak az eu ró pai
szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra
to vább ra is a 36–51.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

A munkavállalók tájékoztatása
és a konzultáció szabályai

44.  § A kép vi se le ti tes tü let ha tás kö re csak olyan kér dé -
sek re ter jed ki, ame lyek az eu ró pai szö vet ke ze tet, an nak
egy má sik tag ál lam ban lévõ le ány vál la la tát vagy telep -
helyét érin tik, to váb bá ame lyek meg ha lad ják az egyes tag -
ál la mok ban mû kö dõ dön tés ho zó szer vek ha tás kö rét.

45.  § (1) Az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga -
tó ta ná csa) a kép vi se le ti tes tü let meg ala ku lá sát, és a 37.  §
sze rin ti tá jé koz ta tást köve tõen ha la dék ta la nul elsõ tár gya -
lás ra hív ja meg a kép vi se le ti tes tü let tag ja it. A kép vi se le ti
tes tü let jo go sult éven te egy al ka lom mal az igaz ga tó ság gal
(igaz ga tó ta náccsal) ülést tar ta ni an nak ér de ké ben, hogy
 tájékoztatást kap jon és kon zul tál jon az igaz ga tó ság (igaz -
ga tó ta nács) ál tal össze ál lí tott je len tés alap ján az eu ró pai
szö vet ke zet gaz da sá gi hely ze té rõl és an nak vár ha tó ala ku -
lá sá ról. Az ülés idõ pont já ban és hely szí né ben az igaz ga tó -
ság (igaz ga tó ta nács) és a kép vi se le ti tes tü let elõ ze tesen
meg ál la po dik, és ar ról az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács)
 tájékoztatja a le ány vál la la tok, te lep he lyek ügy ve ze tõ
 szerveit.

(2) Az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) és a kép vi se le ti tes -
tü let meg ál la po dá sa alap ján egy éven be lül több ülés is
tart ha tó.

(3) Az euró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta ná -
csa) az ülést meg elõ zõ leg alább 15 nap pal a kép vi se le ti
tes tü let ren del ke zé sé re bo csát ja az igaz ga tó ság (igaz ga tó -
ta nács), illetve a fel ügye lõ bi zott ság ülé se i nek na pi rend jét,
valamint a köz gyû lés elé ter jesz tett va la mennyi do ku men -
tum má so la tát.

46.  § (1) Az eu ró pai szö vet ke zet gaz da sá gi hely ze té rõl
és an nak vár ha tó ala ku lá sá ról tör té nõ tá jé koz ta tás és kon -
zul tá ció ke re té ben, a 45.  § sze rin ti je len tés ki ter jed kü lö -
nö sen

a) az eu ró pai szö vet ke zet szer ke ze té re, va la mint gaz -
da sá gi és pénz ügyi hely ze té re;

b) az üz le ti te vé keny ség, a ter me lés (szol gál ta tás),
 valamint az ér té ke sí tés vár ha tó fej lõ dé sé re;

c) a fog lal koz ta tá si hely zet re és an nak vár ha tó ala ku lá -
sá ra;

d) a be fek te té sek re és be fek te té si prog ra mok ra;
e) a szer ve ze tet érin tõ lé nye ges vál to zá sok ra;
f) az egye sü lés re;
g) az új mun ka mód sze rek és ter me lé si el já rá sok be ve -

ze té sé re;
h) a vál lal ko zá sok, te lep he lyek vagy a mû kö dés szem -

pont já ból lé nye ges üzem-, il let ve üz let ré szek, to váb bá a
ter me lés át he lye zé sé re;

i) a vál lal ko zá sok, te lep he lyek vagy a mû kö dés szem -
pont já ból lé nye ges üzem-, il let ve üz let ré szek tevékeny -
ségének csök ken té sé re vagy meg szün te té sé re;

j) a cso por tos lét szám csök ken tés re;
k) az eu ró pai szö vet ke zet tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá -

sá val kap cso la tos dön té sek re.

(2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta -
ná csa) az (1) be kez dés h)–j) pont ja i ban meg ha tá ro zott, a
mun ka vál la lók ér de ke it je len tõs mér ték ben érin tõ in téz ke -
dés vég re haj tá sát ter ve zi, kö te les a dön tést meg elõ zõ en
leg alább 15 nap pal a kép vi se le ti tes tü le tet tá jé koz tat ni.

(3) Te kin tet nél kül arra, hogy az eu ró pai szö vet ke zet
igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta ná csa) a (2) be kez dés sze rin ti
 kötelezettségének ele get tett-e, a kép vi se le ti tes tü let, il let -
ve – sür gõs eset ben – az ügy ve ze tõ bi zott ság jo go sult az
igaz ga tó ság gal (igaz ga tó ta náccsal), il let ve az eu ró pai szö -
vet ke zet meg fe le lõ szin tû ve ze té sé vel tár gya lást kez de mé -
nyez ni an nak ér de ké ben, hogy tá jé koz ta tást kap jon és kon -
zul tál jon a mun ka vál la lók lé nye ges ér de ke it érin tõ rend kí -
vü li kö rül mé nyek rõl. Ha a tár gya lá son a kép vi se le ti tes tü -
let ne vé ben az ügy ve ze tõ bi zott ság vesz részt, az ülés re
meg kell hív ni a kép vi se le ti tes tü let azon tag ja it, aki ket az
in téz ke dés sel köz vet le nül érin tett mun ka vál la lók vá lasz -
tot tak meg.

(4) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta -
ná csa) olyan dön tést hoz, amely nincs össz hang ban a kép -
vi se le ti tes tü let – leg ké sõbb – a (3) be kez dés sze rin ti tár -
gya lá son ki fej tett vé le mé nyé vel, a tes tü let – a meg ál la po -
dás el éré se ér de ké ben – 8 na pon be lül írás ban kez de mé -
nyez he ti újabb tár gya lás tar tá sát. Az újabb tár gya lást a
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kez de mé nye zés tõl szá mí tott 15 na pon be lül kell megtar -
tani. Az újabb tár gya lás meg tar tá sá ig a dön tés nem hajt -
ható vég re. Ha a kép vi se le ti tes tü let ha tár idõn be lül nem
kéri az újabb tár gya lás meg tar tá sát, vagy a tár gya lá son
nem je le nik meg, illetve, ha a fe lek az újabb tár gya lás ered -
mé nye ként sem jut nak meg ál la po dás ra, az igaz ga tó ság
(igaz ga tó ta nács) a mû kö dé sé re egyéb ként irány adó sza bá -
lyok sze rint jár el. Ha a tár gya lá son meg ál la po dás jön lét re, 
azt írás ba kell fog lal ni.

(5) Ha az eu ró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga (igaz ga tó ta -
ná csa) a 45–46.  §-ban meg ha tá ro zott el já rás rend jét meg -
sér ti, a kép vi se le ti tes tü let az eu ró pai szö vet ke zet szék -
helye sze rin ti mun ka ügyi bí ró ság hoz for dul hat. Mind az
 elsõfokon, mind a má sod fo kon el já ró bí ró ság a ké re lem rõl
nem pe res el já rás ban, ti zen öt na pon be lül ha tá roz. Ha a
 bíróság meg ál la pít ja az el já rás rend jé nek meg sér té sét,
 elrendeli az el já rá si cse lek mény vég re haj tá sát vagy meg is -
mét lé sét.

47.  § (1) A kép vi se le ti tes tü let, il let ve az ügy ve ze tõ
 bizottság tag jai a 45–46.  § sze rin ti tár gya lás elõtt jo go sul -
tak az igaz ga tó ság (igaz ga tó ta nács) kép vi se lõ jé nek tá vol -
lé té ben ta nács koz ni.

(2) Ha a ta nács ko zást az ügy ve ze tõ bi zott ság tart ja, a
 tanácskozásra meg kell hív ni a kép vi se le ti tes tü let azon
tag ja it, aki ket az in téz ke dés sel köz vet le nül érin tett mun ka -
vál la lók vá lasz tot tak meg.

48.  § A kép vi se le ti tes tü let nek, il let ve az ügy ve ze tõ
 bizottságnak a 45–46.  § sze rin ti tár gya lá son részt vevõ
tag jai – az üz le ti ti tok kö rén kí vül – kö te le sek tá jé koz tat ni
az eu ró pai szö vet ke zet, an nak le ány vál la la tai, il let ve
 telephelyei mun ka vál la lói kép vi se lõ it a tá jé koz ta tás, il let -
ve a kon zul tá ció tar tal má ról és ered mé nyé rõl.

A munkavállalói részvétel szabályai

49.  § (1) Az eu ró pai szö vet ke zet nek, le ány vál la la ta i nak, 
il let ve te lep he lye i nek mun ka vál la lói az eu ró pai szövet -
kezet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban
ugyan olyan arány ban jo go sul tak kül dött rõl dön te ni, ami -
lyen arány a részt vevõ jog ala nyok kö zül ab ban volt,
amely a mun ka vál la lói rész vé tel leg ma ga sabb szint jét biz -
to sí tot ta.

(2) Ha az eu ró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal jön lét re, és
a részt vevõ szö vet ke zet re irány adó tag ál la mi jog mun ka -
vál la lói rész vé telt ír elõ az igaz ga tó ta nács ban vagy a fel -
ügye lõ bi zott ság ban, a mun ka vál la lói rész vé telt – az
(1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en – az eu ró pai szö -
vet ke zet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban
ez zel azo nos arány ban és mó don kell biz to sí ta ni.

(3) Ha egyik részt vevõ jog alany ban sem ér vé nye sül tek
mun ka vál la lói rész vé te li jo gok, az euró pai szö vet ke zet
nem kö te les azt biz to sí ta ni.

(4) A mun ka vál la lói kül döt te ket – az (5) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – a kép vi se le ti tes tü let vá laszt ja, je lö li ki,
ajánl ja az euró pai szö vet ke zet, annak le ány vál la la ta vagy
te lep he lye mun ka vál la lói kö zül. A kép vi se le ti tes tü let
 jogosult a mun ka vál la lói kül döt tek vissza hí vá sá ra,
valamint arra, hogy a más ál tal ja va solt sze mé lyek meg vá -
lasz tá sát el le nez ze. A kép vi se le ti tes tü let dönt a mun ka vál -
la lói kül döt tek szá má ra ren del ke zés re álló he lyek el osz tá -
sá ról oly mó don, hogy va la mennyi tag ál lam mun ka vál la -
lói kép vi se let hez jus sa nak, vagy a mun ka vál lalók a tag ál -
la mok sze rin ti meg osz lá suk ará nyá ban le gye nek képvi -
selve.

(5) A kép vi se le ti tes tü let úgy is ha tá roz hat, hogy a mun -
ka vál la lói kül döt te ket – a mun ka vál lalók tag ál la mok sze -
rin ti meg osz lá sá nak ará nyá ban – a mun ka vál lalók vá laszt -
ják, je lö lik ki vagy ajánl ják. Eb ben az eset ben a mun ka vál -
lalók jo go sul tak a mun ka vál la lói kül döt tek vissza hí vá sá ra, 
valamint arra, hogy a más ál tal ja va solt sze mé lyek meg vá -
lasz tá sát el le nez zék. A kép vi se le ti tes tü let nek meg kell ha -
tá roz nia a mun ka vál la lói kül döt tek vá lasz tá sá ra, jelölé -
sére, aján lá sá ra, el len zé sé re, to váb bá vissza hí vá sá ra
 vonatkozó el já rás sza bá lya it.

(6) A kép vi se le ti tes tü let tag ja nem vá laszt ha tó, jelöl -
hetõ, ajánl ha tó mun ka vál la lói kül dött nek.

50.  § A mun ka vál la lói kül döt te ket az igaz ga tó ta nács -
ban, illetve a fel ügye lõ bi zott ság ban a töb bi tag gal azo nos
jo gok il le tik meg (ide ért ve a sza va za ti jo got is) és azo nos
kö te le zett sé gek ter he lik.

51.  § (1) Ha a mun ka vál la lói kül döt te ket meg il le tõ
 helyek el osz tá sa kö vet kez té ben va la mely tag ál lam mun ka -
vál la lói nem jut nak kép vi se let hez, a kép vi se le ti tes tü let
e tag ál la mok egyi ké bõl ki je löl egy kül döt tet. Eb ben az
eset ben az euró pai szö vet ke zet szék he lye sze rin ti tag ál lam 
mun ka vál la ló ját elõny ben kell ré sze sí te ni.

(2) Ha a bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál lalók kép vi -
se le té re az igaz ga tó ta nács ban vagy a fel ügye lõ bi zott ság -
ban több hely áll ren del ke zés re, az a le ány vál la la tok,
 telephelyek ál tal fog lal koz ta tott mun ka vál lalók ará nyá ban 
osz lik meg.

IX. Fejezet

ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

52.  § (1) E rész al kal ma zá sá ban
a) a mun ka vál lalók be vo ná sa: min den olyan me cha -

niz mus, amely ál tal a kép vi se le ti tes tü let, a mun ka vál la lói
kép vi se lõk vagy a mun ka vál lalók részt ve het nek az euró -
pai szö vet ke zet dön té se i nek meg ho za ta lá ban. A mun ka -
vál lalók be vo ná sa ma gá ban fog lal ja a mun ka vál lalók tá jé -
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koz ta tá sát és a ve lük való kon zul tá ci ót, to váb bá – ha a
31.  § alap ján meg kö tött meg álla po dás vagy e tör vény így
ren del ke zik – a mun ka vál la lói rész vé tel jo gá nak gyakor -
lását is;

b) mun ka vál la lói kép vi se lõk: az üze mi ta nács tag ja és
pót tag ja;

c) kü lön le ges tár gya ló tes tü let: a 19–22.  §-ban fog lal -
tak sze rint lét re ho zott tes tü let, amely a részt vevõ jog ala -
nyok ügy ve ze tõ szer ve i vel tár gyal a mun ka vál lalók be vo -
ná sa sza bá lya i nak meg ha tá ro zá sá ról;

d) kép vi se le ti tes tü let: a mun ka vál lalók kép vi se le tét
 ellátó tes tü let, amely a 31.  § alap ján meg kö tött meg álla po -
dás, vagy a 36–39.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint
ke rül meg ala kí tás ra az euró pai szö vet ke zet, annak az
 Európai Kö zös ség te rü le tén lévõ le ány vál la la tai és te lep -
he lyei mun ka vál la ló i nak tá jé koz ta tá sa és a ve lük való kon -
zul tá ció cél já ból, to váb bá, ha az euró pai szö vet ke zet ben
mun ka vál la lói rész vé te li jo gok áll nak fenn, ezek gyakor -
lására;

e) tá jé koz ta tás: a kép vi se le ti tes tü let, illetve a mun ka -
vál la lói kép vi se lõk tá jé koz ta tá sa az euró pai szö vet ke zet
igaz ga tó sá ga, igaz ga tó ta ná csa (vagy az ál ta la fel ha tal ma -
zott más szerv) ál tal olyan kér dé sek ben, ame lyek

ea) az euró pai szö vet ke ze tet,

eb) az euró pai szö vet ke zet egy má sik tag ál lam ban lévõ
le ány vál la la tát vagy te lep he lyét érin tik, vagy

ec) meg ha lad ják az egyes tag ál la mok ban mû kö dõ dön -
tés ho zó szer vek ha tás kö rét;

f) kon zul tá ció: a kép vi se le ti tes tü let, illetve a mun ka -
vál la lói kép vi se lõk és az euró pai szö vet ke zet igazgató -
sága, igaz ga tó ta ná csa (vagy az ál ta la fel ha tal ma zott más
szerv) kö zöt ti pár be széd és vé le mény cse re ki ala kí tá sa;

g) mun ka vál la lói rész vé tel: a kép vi se le ti tes tü let,
illetve a mun ka vál la lói kép vi se lõk azon joga, hogy

ga) meg vá lasszák vagy ki je löl jék a fel ügye lõ bi zott ság
vagy az igaz ga tó ta nács egyes tag ja it, vagy

gb) ajánl ják, illetve el le nez zék a fel ügye lõ bi zott ság
vagy az igaz ga tó ta nács egyes tag ja i nak ki ne ve zé sét;

h) a rész vé te li jo gok csök ke né se: az euró pai szövet -
kezet igaz ga tó ta ná csá ban vagy fe lü gye lõ bi zott sá gá ban a
g) pont sze rin ti mun ka vál la lói rész vé tel ala cso nyabb, mint
a részt vevõ jog ala nyok ban meg lé võ leg ma ga sabb arány;

i) részt vevõ jog alany: a Ró mai Szer zõ dés 48. cik ké nek 
má so dik be kez dé se sze rin ti tár sa sá gok, be le ért ve a szö vet -
ke ze te ket is, valamint va la mely tag ál lam joga sze rint lét re -
ho zott és e jog sze rint mû kö dõ, az euró pai szö vet ke zet lét -
re ho zá sá ban köz vet le nül részt vevõ jog ala nyok;

j) le ány vál la lat: olyan gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet -
ke zet, amely fe let t a részt vevõ jog alany vagy az euró pai
szö vet ke zet meg ha tá ro zó be fo lyást [52.  § (4)–(8) be kez -
dés] gya ko rol;

k) érin tett le ány vál la lat vagy te lep hely: a részt vevõ
jog alany olyan le ány vál la la ta vagy te lep he lye, amely re

néz ve ja va sol ják, hogy az euró pai szö vet ke zet ala pí tá sá val 
annak le ány vál la la tá vá vagy te lep he lyé vé vál jon;

l) ügy ve ze tõ szerv: a szö vet ke zet igaz ga tó sá ga vagy
igaz ga tó ta ná csa, a rész vény tár sa ság igaz ga tó sá ga vagy
igaz ga tó ta ná csa, a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ügy ve ze -
tõ je, to váb bá más jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél -
kü li szer ve zet ügy ve ze té se;

m) bel föl dön fog lal koz ta tott mun ka vál laló: a részt
vevõ jog ala nyok, az euró pai szö vet ke zet, illetve ezek
 leányvállalatai vagy te lep he lye ál tal Ma gyar or szág te rü le -
tén fog lal koz ta tott mun ka vál laló – ide ért ve a Mun ka Tör -
vény köny ve 76/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt ese tet
is –, te kin tet nél kül arra, hogy az euró pai szö vet ke zet szék -
he lye Ma gyar or szá gon vagy kül föl dön van.

(2) Az (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tás nak
olyan idõ ben, mó don és tar ta lom mal kell tör tén nie, hogy a
kép vi se le ti tes tü let nek, illetve a mun ka vál la lói kép vi se -
lõk nek ele gen dõ ide je és is me re te le gyen a le het sé ges
 hatások elem zé sé re, és ha szük sé ges, az igaz ga tó ság gal,
igaz ga tó ta náccsal (vagy az ál ta la fel ha tal ma zott más
szerv vel) való kon zul tá ció elõ ké szí té sé re.

(3) Az (1) be kez dés f) pont ja sze rin ti kon zul tá ció rend -
jét úgy kell ki ala kí ta ni, hogy az le he tõ vé te gye a kép vi se le -
ti tes tü let, illetve a mun ka vál la lói kép vi se lõk szá má ra,
hogy a ka pott tá jé koz ta tás alap ján olyan idõ ben nyil vá nít -
has sa nak vé le ményt az euró pai szö vet ke zet igaz ga tó sá ga,
igaz ga tó ta ná csa ál tal ter ve zett in téz ke dé sek rõl, hogy
e  vélemény a dön tés ho za tal so rán még figye lembe ve he tõ
le gyen. Kon zul tá ci ó nak az (1) be kez dés ea)–ec) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott kér dé sek ben van he lye.

(4) Az (1) be kez dés j) pont ja al kal ma zá sá ban a meg ha -
tá ro zó be fo lyás fenn ál lá sát – az (5)–(6) be kez dés ben fog -
lalt ki vé tel lel – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig vé lel mez ni kell, 
ha a részt vevõ jog alany vagy az euró pai szö vet ke zet egy
gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet ke zet (a továb biak ban
együtt: el len õr zött tár sa ság) te kin te té ben köz vet le nül vagy 
köz vet ve

a) az el len õr zött tár sa ság jegy zett tõ ké jé nek több sé gé -
vel, vagy

b) az el len õr zött tár sa ság ban való ré sze se dés hez kap -
cso ló dó sza va za tok több sé gé vel ren del ke zik, illetve

c) az el len õr zött tár sa ság ügy ve ze tõ vagy fel ügye lõ
szer ve tag jai több mint a fe lé nek ki je lö lé sé re jo go sult.

(5) Nem vé lel mez he tõ meg ha tá ro zó be fo lyás a csõd el -
já rás, a fel szá mo lá si el já rás, valamint a vég el szá mo lás
 körében a fel szá mo ló, illetve a vég el szá mo ló ál tal tett
 intézkedés alap ján.

(6) A részt vevõ jog alany, illetve az euró pai szö vet ke zet 
nem mi nõ sül meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zõ nek a
vál lal ko zá sok kö zöt ti össze fo nó dá sok el len õr zé sé rõl
 szóló, 1989. de cem ber 21-i 4064/89/EGK ta ná csi ren de let
3. cik ke (5) be kez dé sé nek a) és c) pont ja sze rin ti ese -
tekben.
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(7) A (4) be kez dés b) és c) pont ja al kal ma zá sá ban a részt 
vevõ jog alany, illetve az euró pai szö vet ke zet sza va za ti,
 illetve ki je lö lé si jo ga ként kell szá mí tás ba ven ni min den
más, ál ta la el len õr zött tár sa sá got meg il le tõ jo got, to váb bá
min den olyan sze mély vagy tes tü let jo ga it, aki, illetve
amely a sa ját ne vé ben, de a részt vevõ jog alany, illetve az
euró pai szö vet ke zet vagy az ál ta luk el len õr zött má sik tár -
sa ság ja vá ra jár el.

(8) Ha a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
ugyan azon vál lal ko zás cso port hoz tar to zó két vagy több
részt vevõ jog alany, illetve euró pai szö vet ke zet is meg fe -
lel, az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig azt a részt vevõ jog alanyt,
illetve euró pai szö vet ke ze tet kell meg ha tá ro zó be fo lyás sal 
ren del ke zõ nek te kin te ni, amely a (4) be kez dés c) pont ja
sze rin ti fel té tel nek meg fe lel.

HARMADIK RÉSZ

ZÁRÓ, MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÕ RENDELKEZÉSEK

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53.  § (1) E tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben fog lal tak
ki vé te lé vel – 2006. au gusz tus 18. nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény 58.  §-ának (2) be kez dé se a tör vény ki hir -
de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény 58.  §-ának (3) be kez dé se 2007. ja -
nuár 1-jén lép ha tály ba.

54.  § (1) Ez a tör vény az euró pai szö vet ke zet (SCE) sta -
tú tu má ról  szóló, 2003. jú li us 22-i, 1435/2003/EK ta ná csi
ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít ja meg.

(2) Ez a tör vény az euró pai szö vet ke zet sta tú tu má nak a
mun ka vál la lói rész vé tel te kin te té ben tör té nõ ki egé szí té sé -
rõl  szóló, 2003. jú li us 22-i 2003/72/EK ta ná csi irány elv -
nek való meg fe le lést szol gál ja.

XI. Fejezet

MÓDOSÍTÓ ÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÕ
RENDELKEZÉSEK

A Polgári Perrendtartásról  szóló
1952. évi III. tör vény módosítása

55.  § A Pol gá ri Per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény 349.  §-ának (2) be kez dé se d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az (1) be kez dés sze rin ti mun ka ügyi per nek mi -
nõsül:]

„d) az eu ró pai rész vény tár sa ság ban, va la mint az eu ró -
pai szö vet ke zet ben a mun ka vál la lók dön tés ho za tal ba tör -
té nõ be vo ná sá ra vo nat ko zó sza bá lyok meg sér té sé re”

[ala pí tott igény ér vé nye sí té se.]

A Polgári Törvénykönyvrõl  szóló
1959. évi IV. tör vény módosítása

56.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 685.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[685.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„c) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál la mi vál la lat, az egyéb
ál la mi gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a lakásszövet -
kezet, az eu ró pai szö vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az
 európai rész vény tár sa ság, az egye sü lés, az eu ró pai gaz da -
sá gi egye sü lés, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes jogi sze mé -
lyek vál la la ta, a le ány vál la lat, a víz gaz dál ko dá si tár su lat,
az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, a vég re haj tói iro da, to váb bá
az egyé ni vál lal ko zó. Az ál lam, a he lyi ön kor mány zat, a
költ ség ve té si szerv, az egye sü let, a köz tes tü let, va la mint
az ala pít vány gaz dál ko dó te vé keny sé gé vel össze füg gõ
pol gá ri jogi kap cso la ta i ra is a gaz dál ko dó szer ve zet re
 vonatkozó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni, ki vé ve, ha a
tör vény e jogi sze mé lyek re el té rõ ren del ke zést tar tal maz;”

A helyi adókról  szóló
1990. évi C. tör vény módosítása

57.  § A he lyi adók ról  szóló 1990. évi C. tör vény 52.  §-a
22. pont já nak g) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[52.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:

22. net tó ár be vé tel:]

„g) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi
 fióktelepénél, valamint a kül föl di szék he lyû euró pai rész -
vény tár sa ság és euró pai szö vet ke zet ma gyar or szá gi te lep -
he lyé nél, to váb bá egyéb más kül föl di szék he lyû vál lal ko -
zás ma gyar or szá gi te lep he lyé nél: a fi ók te lep (te lep hely)
szám vi te li be szá mo ló ja (ha a te lep hely nek szám vi te li
 beszámolókészítési kö te le zett sé ge nincs, ak kor nyil ván -
tar tá sai, bi zony la tai) alap ján ki mu ta tott, az a) pont sze -
rinti, – illetve, ha a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás a b),
c) és e) al pon tok va la me lyi ké ben em lí tett szer ve zet, ak kor
az ott meg ha tá ro zot tak sze rin ti – net tó ár be vé tel.
Amennyi ben a fi ók te lep (te lep hely) sze re pel a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal a koc ká za ti tõ ke be -
fek te té sek rõl, a koc ká za ti tõ ke tár sa sá gok ról, valamint a
koc ká za ti tõ ke ala pok ról  szóló tör vény elõ írásai sze rint
 vezetett nyil ván tar tás ban, ak kor a j) al pont sze rin ti net tó
ár be vé tel,”
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A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény módosítása

58.  § (1) A Cstv. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) gaz dál ko dó szer ve zet: az ál lam i vál la lat, a tröszt, az 

egyéb ál lam i gaz dál ko dó szerv, a szö vet ke zet, a la kás szö -
vet ke zet, az euró pai szö vet ke zet, a gaz da sá gi tár sa ság, az
euró pai rész vény tár sa ság, a köz hasz nú tár sa ság, az egyes
jogi sze mé lyek vál la la ta, a le ány vál la lat, a vízgazdálko -
dási tár su lat (a ví zi köz mû-tár su lat ki vé te lé vel), az er dõ bir -
to kos sá gi tár su lat, az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz -
tár, a ma gánnyug díj pénz tár, az egye sü lés, ide ért ve az
 európai gaz da sá gi egye sü lést is, a vég re haj tói iro da, a
sport egye sü let, valamint mind azon jogi sze mé lyek vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, 
ame lyek fõ ér de kelt sé ge i nek köz pont ja a Ta nács fi ze tés -
kép te len sé gi el já rá sok ról  szóló 1346/2000/EK ren de le te
alap ján az Euró pai Unió te rü le tén ta lál ha tó;”

(2) A Cstv. 57.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be
tar to zó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend
figye lembe véte lével kell ki elé gí te ni:]

„b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt zá log jog gal
biz to sí tott kö ve te lé sek – ide ért ve az ön ál ló zá log jo got,
valamint azt a kö ve te lést is, amely ki zá ró lag a zá log tárgy -
ból tör té nõ ki elé gí tés tû ré sé re irá nyul (do lo gi kö te le zett -
ség) – a zá log tárgy ér té ké nek ere jé ig, figye lembe véve a
49/D.  § (1) be kez dé se alap ján már ki fi ze tett össze get is; ha
a zá log tár gyat több zá log jog ter he li, ak kor a ki elé gí tés
sorrend jére a Ptk. 256.  §-ának (1) be kez dé se az irány adó; e 
ren del ke zés al kal ma zá sá ban a zá log jog gal biz to sí tott kö -
ve te lé sek kel azo nos el bí rá lás alá esik az a kö ve te lés,
amely nek vég re haj tá sá ra az in gó sá got le fog lal ták, illetve a 
vég re haj tá si jo got a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ig [28.  §
(2) be kez dés e) pont] be je gyez ték,”

(3) A Cstv. 57.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be tar -
tozó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend figye -
lembe véte lével kell ki elé gí te ni:]

„b) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt va gyont ter he lõ 
zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé sek a zá log tárgy ér té ké nek
ere jé ig, figye lembe véve a 49/D.  § (2) be kez dé se alap ján
már ki fi ze tett össze get is; ha a va gyont több zá log jog ter -
he li, ak kor a ki elé gí tés sor rend jé re a Ptk. 256.  §-ának
(1) be kez dé se az irány adó,”

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról  szóló

2006. évi V. tör vény módosítása

59.  § (1) A Ctv. 24.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Szö vet ke zet, eu ró pai szö vet ke zet, eu ró pai gazda -
sági egye sü lés, kül föl di vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te -
le pe és kül föl di ek ma gyar or szá gi ke res ke del mi képvise -
lete ese té ben a jegy zett tõke (il let ve a jegy zett tõ ke ként be -
jegy zett összeg) vál to zá sát – a vál to zá sok szá má tól füg get -
le nül – éven te leg alább egy al ka lom mal kö te le zõ a cég bí -
ró ság nak be jegy zés és köz zé té tel vé gett be je len te ni.”

(2) A Ctv. 28.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) Eu ró pai szö vet ke zet ese té ben a cég jegy zék a
24–26.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en tar tal maz za
az eu ró pai szö vet ke zet ügy ve ze té sé nek tí pu sát (igaz ga tó -
ság, ügy ve ze tõ el nök vagy igaz ga tó ta nács).”

(3) A Ctv. 28.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés vagy az eu ró pai
rész vény tár sa ság, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet tör lé sé re
szék hely át he lye zés kö vet kez té ben ke rül sor, a cég bí ró ság
a cég jegy zék be be jegy zi az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés,
il let ve az eu ró pai rész vény tár sa ság vagy az eu ró pai szö -
vet ke zet új szék he lyét, a nyil ván tar tá sát vég zõ ha tó sá got
és az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lés, az eu ró pai rész vény tár -
sa ság, il let ve az eu ró pai szö vet ke zet nyil ván tar tá si szá -
mát.”

(4) A Ctv. 60.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az eu ró pai szö vet ke zet ala pí tá sa so rán az

(1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal -
maz ni.”

(5) A Ctv. 2. szá mú mel lék le te e tör vény mel lék le te sze -
rint mó do sul.

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

a) az egyes pol gá ri jogi sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
1984. évi 33. tör vényerejû ren de let 6.  §-a;

b) a Pol gá ri Tör vény könyv mó do sí tá sá ról  szóló
1988. évi XXV. tör vény 4.  §-a;

c) a Pol gá ri Tör vény könyv egyes ren del ke zé se i nek
mó do sí tá sá ról  szóló 1993. évi XCII. tör vény 39.  §-a;

d) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény 76.  §-ának (2) be kez dé se;

e) az er dõ bir to kos sá gi tár su lat ról  szóló 1994. évi
XLIX. tör vény 41.  §-ának (1) be kez dé se;

f) a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 130.  §-ának (3) bekez -
dése;

g) az adótör vények, a szám vi te li tör vény és egyes más
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXXIII. tör vény
61.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím;

h) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXXVI. tör vény 173.  §-ának (1) be kez dé se;

i) az euró pai gaz da sá gi egye sü lés rõl, valamint a gaz da -
sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény és a
cég nyil ván tar tás ról, a cég nyil vá nos ság ról és a bí ró sá gi
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cég el já rás ról  szóló 1997. évi CXLV. tör vény jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi XLIX. tör vény
32.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, to váb bá 33.  §-a és az azt
meg elõ zõ al cím;

j) a sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 80.  §-a (2) be kez -
dé sé nek b) pont ja;

k) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények jog har mo ni zá -
ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVII. tör vény
45.  §-ának (1) be kez dé se;

l) az euró pai rész vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi
XLV. tör vény 54.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím, to váb bá
56.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím;

m) a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló 2004. évi CXV. tör -
vény 61.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím;

n) a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi VI. tör vény 1.  §-a.

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 LXIX. tör vényhez

A Ctv. 2. szá mú mel lék le té nek II. 10. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ szö veg lép:

„10. az euró pai szö vet ke zet ese tén
a) be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé hez) szük sé ges

ok ira tok:
aa) a mun ka vál la lók nak az euró pai szö vet ke zet dön tés -

ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról  szóló meg álla po dás, 
vagy

ab) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let ha tá ro za ta ar ról,
hogy a mun ka vál la lók nak az euró pai szö vet ke zet dön tés -
ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról nem kez de nek tár -
gya lá so kat vagy a meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz tik,
vagy

ac) az euró pai szö vet ke zet ala pí tá sá ban részt ve võk
 közös nyi lat ko za ta ar ról, hogy a mun ka vál la lók nak az
 európai szö vet ke zet dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo -
ná sá nak sza bá lya i ról – kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott
ha tár idõn be lül – a kü lön le ges tár gya ló tes tü let tel meg álla -
po dás nem jött lét re;

b) euró pai szö vet ke zet át ala ku lás sal (egye sü lés sel) tör -
té nõ ala pí tá sá nak be jegy zé sé hez szük sé ges to váb bi ok ira -
tok:

ba) az érin tett szö vet ke ze tek köz gyû lé sé nek ha tá ro za -
tai az át ala ku lás ról,

bb) az át ala ku ló (jog elõd) szö vet ke zet va gyon mér -
leg-ter ve ze te és va gyon lel tár-ter ve ze te,

bc) az át ala ku lás sal lét re jö võ euró pai szö vet ke zet
 vagyonmérleg-tervezete és va gyon lel tár-ter ve ze te,

bd) az át ala ku lá si vagy egye sü lé si szer zõ dés,

be) az át ala ku lás ra vo nat ko zó köz le mé nyek Cég köz -
löny ben való meg je le né sét iga zo ló ok ira tok (lap pél dá -
nyok);

c) az euró pai szö vet ke zet egye sü lés sel tör té nõ ala pí tá sa 
ese tén va la mennyi érin tett tag ál lam ha tó sá gá nak ta nú sít -
vá nya ar ról, hogy az egye sü lés re vo nat ko zó jog sza bá lyi
ren del ke zé se ket be tar tot ták;

d) ha az euró pai szö vet ke zet a szék he lyét Ma gyar or -
szág ra he lye zi át, a kül föl di nyil ván tar tó ha tó ság ta nú sít -
vá nyát ar ról, hogy az euró pai szö vet ke zet a székhelyát -
helyezésre vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé se ket be tar -
tot ta.”

2006. évi LXX.
tör vény

az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból
jogtalanul megfosztottak kár pót lá sá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõk ismételt
meg nyi tá sá ról és a kár pót lás le zá rá sá ról  szóló

2006. évi XLVII. tör vény mó do sí tá sá ról*

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 nak vég le ges le zá rá sa ér de -
ké ben, a kár pót lá si igény be je len té si ha tár ide jé nek meg -
hosszab bí tá sá ra az Or szág gyû lés a következõ tör vényt
alkotja:

1.  § 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 2.  §
(2) be kez dé se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott jo go sult 2006. de cem -
ber 31-ig a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal hoz (a továb biak -
ban: KIH) nyújt hat ja be ké rel mét. A ké rel met a KIH bí rál ja 
el. A jo go sult a kár pót lás irán ti ké rel mét, sé rel met szen ve -
dett sze mé lyen ként kü lön-kü lön, e tör vény vég re haj tá si
ren de le té nek mellékletét képezõ adatlapon nyújthatja be.”

2.  § Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján 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 elnöke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 24-i ülés nap ján fo gad ta el.
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A Kor mány ren de le tei

A Kormány
172/2006. (VII. 31.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítványról
 szóló 81/1990. (IV. 27.) MT rendelet hatályon kívül

helyezésérõl

1.  §

A Nem ze ti Gyer mek- és If jú sá gi Köz ala pít vány ról  szóló
81/1990. (IV. 27.) MT ren de let, valamint az azt mó do sí tó
133/2002. (VI. 18.) Korm. ren de let a ha tá lyát vesz ti.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sé nek nap ján lép ha tály ba, és a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon a hatályát veszti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
52/2006. (VII. 31.) GKM

rendelete

a közúti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról  szóló
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 12. al pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 5. mel lék le te e ren de let
mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz úti
jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló 5/1990.
(IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 19/2006.
(IV. 19.) GKM ren de let 6.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 2.  §-sal mó do sí tott ER. 10.  § (7) be kez dé se és a
3.  §-sal meg ál la pí tott ER. 12.  § (14)–(17) be kez dé se 2007.
má jus 1-jén lép ha tály ba.”

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
19/2006. (IV. 19.) GKM ren de let 1. mel lék let

a) 2. pont já nak az ER. 5. mel lék let I. fe je zet
2.1.11. pont ját meg ál la pí tó ren del ke zé se, valamint

b) 3. és 4. pont ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
az 52/2006. (VII. 31.) GKM rendelethez

A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let 5. mel lék le té nek

mó do sí tá sa

1. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról  szóló
5/1990. (IV. 12.) Kö HÉM ren de let (a továb biak ban: ER.)
5. mel lék le te I. fe je ze té nek 2.1.11. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„2.1.11. A 2.1.10. pont ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus
adat cse rét vég zõ al kal ma zás te le pí té sé hez, illetve üze mel -
te té sé hez szük sé ges biz ton sá gi és hard ver ele mek re vo nat -
ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter jó vá ha gyá -
sá val – ha tá roz za meg és te szi köz zé 2006. de cem ber
31-éig a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

2. Az ER. 5. mel lék le té nek I. fe je zet 2.2.19. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.2.19. Az in teg rált vizs gá lat vizs gá ló esz kö zei:

Az esz kö zök re vo nat ko zó rész le tes mû sza ki fel té te le ket 
a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let – a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – ha tá roz za meg és te szi köz zé
2006. de cem ber 31-éig a Köz le ke dé si Ér te sí tõ ben.”

3. Az ER. 5. mel lék le té nek I. fe je zet 2.4.6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.4.6. Az 1.1.4. pont alap ján meg ha tá ro zott ada tok
rög zí té sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a Köz le ke dé -
si Fel ügye le tek vizs gá ló ál lo má sa in 2007. má jus 1. nap já -
tól kell biz to sí ta ni.”
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A gazdasági és közlekedési miniszter
53/2006. (VII. 31.) GKM

rendelete

az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia
átvételének szabályairól és árainak megállapításáról

 szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
(a továb biak ban: VET) 5.  §-ának b) pont já ban és
125.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sa 
ér de ké ben, a VET 113.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia át vé -
te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a a kö vet ke zõ t) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„t) ke res ke del mi üzem: az erõ mû egy ség mû kö dé sé nek

az az idõ sza ka, ami kor a pró ba üzem si ke res le zá rá sa után
ér té ke sí tés re ter mel vil la mos ener gi át.”

2.  §

Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Amennyi ben a 4.  § (5) be kez dé se a) pont já nak

(i)–(iii) al pont já ba vagy b) pont já nak (i) al pont já ba tar to zó 
vil la mos ener gi át olyan föld gáz tü ze lé sû, nem gáz mo to ros
erõ mû egy ség ben ter me lik meg, amely 2006. de cem ber 31. 
után ke rült ke res ke del mi üzem be, ak kor az ilyen erõ mû -
egy ség bõl csúcs-, illetve völgy idõ szak ban ér té ke sí tett vil -
la mos ener gi á ra az 1. mel lék let 4. pont já nak má so dik osz -
lo pá ban ezen idõ zó nák ra meg ha tá ro zott min den ko ri ha tá -
lyos árak nál 10%-kal ala cso nyabb ára kat kell al kal maz ni.”

3.  §

Az R. 1. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

4.  §

Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az át vé te li kö te le zett ség alá esõ 
vil la mos ener gia át vé te lé nek sza bá lya i ról és ára i nak meg -
ál la pí tá sá ról  szóló 56/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 112/2005. (XII. 23.) GKM ren de let
1.  §-ának (2) be kez dé se és 2. mel lék le te.

Dr. Ga ram he gyi Ábel s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz té ri u mi

államtitkár

Melléklet
az 53/2006. (VII. 31.) GKM rendelethez

Az 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
1. mellékletének módosítása

Az R. 1. mel lék le té nek 3. és 4. pont jai he lyé be az aláb bi
pon tok lép nek:

[Az át vé te li kö te le zett ség alá esõ vil la mos ener gia árai
(áfa nél kül)]

„3. Az 5.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vil la mos
ener gia

Ft/kWh

Csúcs idõ szak 20,14

Völgy idõ szak és mély völgy idõ szak 10,07

4. A 4.  § (5) be kez dés a) pont já nak (i)–(iii) al pont já ban
és b) pont já nak (i) al pont já ban fog lal ta kon be lül az 5. szá -
mú mel lék let 1. a), valamint 2. a) pont ja alá tar to zó, föld -
gáz tü ze lõ anyag gal kap csol tan ter melt vil la mos ener gia

Ft/kWh

gáz mo tor ral
ter melt

nem gáz mo tor ral
ter melt

Csúcs idõ szak 36,16 34,31

Völgy idõ szak 19,51 19,51

Mély völgy idõ szak  3,00  8,71
                       ”

A pénzügyminiszter
19/2006. (VII. 31.) PM

rendelete

az egyes szerencsejátékok engedélyezésével,
lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos

feladatok végrehajtásáról  szóló
32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról

A sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXIV. 
tör vény 38.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján az egyes sze ren cse já té kok en ge dé lye zé sé vel, le bo -
nyo lí tá sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada tok vég -
re haj tá sá ról  szóló 32/2005. (X. 21.) PM ren de le tet
(a továb biak ban: Vhr.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) A Vhr. 2.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A szer ve zõ – ide nem ért ve az Szjtv. 3.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti szer ve zõt – sze mé lyi meg fe le lõ sé -
gé nek fo lya ma tos iga zo lá sá hoz szük sé ges, az 1. szá mú
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mel lék let sze rin ti ira to kat éven te, az SZF kü lön fel hí vá sa
nél kül, sze mé lyi meg fe le lõ sé gé nek le já ra ta elõtt legalább
10 munkanappal köteles benyújtani.”

(2) A Vhr. 2.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Ha a szer ve zõ a (6) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé -

gé nek nem tesz ele get, az SZF meg ál la pít ja a szer ve zõi te -
vé keny ség meg szû né sét és a szer ve zõ ré szé re ki ál lí tott en -
ge dé lyek ér vény te len sé gét, valamint a szer ve zõ ál tal be -
nyúj tott en ge dély irán ti ké rel met hi ány pót lá si fel hí vás nél -
kül el uta sít ja.”

2.  §

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

„(3) Az OMH a 6.  § (4) be kez dé sé re fi gye lem mel – a ké -
re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – a hi -
te le sí té si vizs gá lat alap ján hi te le sí té si bi zo nyít ványt ál lít
ki. A hi te le sí té si bi zo nyít vány ki ál lí tá sá val egy ide jû leg az
OMH a pénz nye rõ au to ma tán el he lye zett hi te le sí tõ kár tyát 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tör vényes ta nú sí tó jel -
lel (ön ta pa dó mat ri cá val) lát ja el. A hi te le sí té si bi zo nyít -
vány nak – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl – tar -
tal maz nia kell annak az egye di leg azo no sít ha tó esz köz nek
az ada ta it is, amely a pénz nye rõ au to ma ta össze kap csolt
rend szer ben való üze mel te té sét le he tõ vé te szi. A hi te le sí -
té si bi zo nyít vány – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon
túl – a pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té sé vel kap cso la tos
hi te le sí tõi meg jegy zé se ket is tar tal maz hat.”

3.  §

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

„(3) A hely szí ni ellen õr zés ese té ben az el len õr zé si jo go -
sult sá got az SZF al kal ma zott ja az SZF ál tal ki ál lí tott arc -
ké pes iga zol vánnyal, illetve a meg bí zott ellen õr meg bí zó -
le vél lel és sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal (a továb biak -
ban együtt: ellen õr) kö te les iga zol ni. Az SZF ál tal ki ál lí tott 
arc ké pes iga zol vány tar tal maz za a sze ren cse já ték el len õr -
zé sé re  szóló jo go sult sá got.”

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

„(4) A hely szí ni el len õr zést leg alább két el len õr nek
együt te sen kell vé gez nie.”

(3) A Vhr. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A hely szí ni ellen õr zés meg ál la pí tá sa it jegy zõ -
könyv ben kell do ku men tál ni. Az SZF más, nem hely szí ni
ellen õr zés meg ál la pí tá sa i ról is jegy zõ köny vet ve het fel.”

(4) A Vhr. 10.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha az el len õr zés rõl az SZF jegy zõ köny vet vesz fel,
annak egy pél dá nyát az el len õr zött szer ve zet nek vagy sze -
mély nek kell át ad ni vagy meg kül de ni. Az el len õr zött szer -
ve zet vagy sze mély az ellen õr zés so rán ké szí tett jegy zõ -
könyv meg ál la pí tá sa i ra a köz lést kö ve tõ nyolc na pon be lül 
az SZF-nél írás ban ész re vé telt te het.”

4.  §

A Vhr. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) Az SZF az el len õr zést tí pu sa sze rint
a) fo lya ma tos cél el len õr zés,
b) át fo gó ellen õr zés,
c) cél vizs gá lat,
d) té ma vizs gá lat,
e) utó vizs gá lat

út ján vég zi.
(2) Az ellen õr zés mód jai a hely szí ni ellen õr zés, a

táv-adat szol gál ta tás, ok ira tok be ké ré se és ellen õr zés az
SZF nyil ván tar tá sa(i) alap ján.”

5.  §

A Vhr. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az Szjtv. 26.  §-ának (15) be kez dé sé ben fog lalt ese -
tek ben az SZF a hely szí ni ellen õr zés ke re té ben a já ték te -
rem vagy a pénz nye rõ au to ma ta mû köd te té sét a ha tá ro zat
meg ho za ta lá ig le bé lyeg zés sel fel füg gesz ti és a fel füg gesz -
tés sel érin tett en ge délyt a hely szín rõl el hoz za, vagy a
pénz nye rõ au to ma ta, illetve já ték te rem mû kö dé sét – az en -
ge dély hely szí nen ha gyá sa mel lett – a jog sza bá lyi fel té te -
lek tel je sí té sé ig le bé lyeg zés sel fel füg gesz ti.”

6.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ cím mel és 17/A–17/J.  §-ok kal egé -
szül ki:

„A koncessziós pályázat elbírálására vonatkozó
szabályok

17/A.  § A pénz ügy mi nisz ter ál tal sze ren cse já ték szer ve -
zé sé re és üze mel te té sé re ki írt kon cesszi ós pá lyá zat el bí rá -
lá sá ra Pá lyá za ti Ér té ke lõ Bi zott sá got (a továb biak ban:
PÉB) és Pá lyá za ti Iro dát (a továb biak ban: Iroda) hozhat
létre.

17/B.  § (1) A PÉB az el nö ké nek és a tag ja i nak pénz ügy -
mi nisz ter ál ta li ki ne ve zé sé vel jön lét re a kon cesszi ós pá -
lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ le tel tét meg elõ -
zõ en leg alább 10 nap pal.

(2) A PÉB fel ada ta
a) a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ tar tam alatt

be ér ke zett pá lyá za tok fel bon tá sa és értékelése,
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b) ja vas lat té te le a pénz ügy mi nisz ter szá má ra a pá lyá -
zat nyer te sé nek sze mé lyé re,

c) a b) pont sze rin ti ja vas lat té tel lel egy ide jû leg a kon -
cesszi ó ról  szóló 1991. évi XVI. tör vény 9/A.  §-a sze rin ti
em lé kez te tõ ter ve ze té nek meg kül dé se a pénz ügy mi nisz ter
szá má ra.

(3) A PÉB fel ada ta i nak tel je sí té se so rán biz to sít ja a pá -
lyá zók esély egyen lõ sé gét, és a nyer tes pá lyá zó ra vo nat ko -
zó ja vas la tát hát rá nyos meg kü lön böz te tés nél kül, szak mai
szem pon tok alap ján te szi meg.

(4) A PÉB meg szû nik a kon cesszi ós pá lyá zat ered -
mény hir de té sét kö ve tõ na pon, illetve ezt meg elõ zõ en, ha a
pénz ügy mi nisz ter fel osz la tá sá ról dönt.

17/C.  § Az Iro da fel ada ta it a kon cesszi ós pá lyá zat ki írá -
sá tól az ered mény ki hir de té sé ig az SZF lát ja el. Az Iro da
fel ada ta ké re lem re fel vi lá go sí tást nyúj ta ni a kon cesszi ós
el já rás te kin te té ben a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele -
lõen, valamint tá mo gat ni a PÉB mun ká ját.

17/D.  § (1) A PÉB el nök bõl, a pénz ügy mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zott szá mú tag ból, ta gon ként egy pót tag ból és
tit kár ból áll. Az el nö köt, a ta go kat és a pót ta go kat a pénz -
ügy mi nisz ter ne ve zi ki. A ta gok és a pót ta gok sze mé lyé re
a pénz ügy mi nisz ter ál tal fel kért köz igaz ga tá si szer vek ve -
ze tõi tesz nek ja vas la tot. A PÉB tit ká ra az SZF ve ze tõ be -
osz tá sú köz tiszt vi se lõ je.

(2) Az el nök, a tag, és a tag aka dá lyoz ta tá sa ese tén el já -
ró pót tag a pá lyá za tok fel bon tá sát köve tõen a be nyúj tott
pá lyá za tok tel jes anya gá ba be te kint het, ar ról fel jegy zést
ké szít het. Az el nök, a tag, a pót tag és a tit kár az irány adó
jog sza bá lyok nak meg fele lõen kö te les meg tar ta ni a tu do -
má sá ra ju tott tit ko kat.

(3) Nem le het a PÉB tag ja az a sze mély, aki
a) a kon cesszi ós el já rás so rán pá lyá za tot nyúj tott be,
b) a pá lyá zó nak a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló

1959. évi IV. tör vény 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz -
zá tar to zó ja,

c) a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság tag ja (rész vé nye se), ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja,

d) a pá lyá zó val mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés -
re irá nyuló egyéb jog vi szony ban áll, illetve ezek kö ze li
hoz zá tar to zó ja,

e) a pá lyá zat elõ ké szí té sé ben vagy ki dol go zá sá ban bár -
mi lyen for má ban részt vett,

f) a pá lyá zat te kin te té ben egyéb ként el fo gult.
(4) Ha össze fér he tet len sé gi ok me rült fel, er rõl az el nö -

köt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni kell. A tag össze fér he tet -
len ség  miatti fel men té sé re az el nök tesz ja vas la tot a pénz -
ügy mi nisz ter nek. A pénz ügy mi nisz ter ál tal fel men tett tag
he lyett a ta got ja vas ló köz igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek a
pénz ügy mi nisz ter ré szé re új ta got kell ja va sol ni.

17/E.  § (1) Az el nök fel ada tai kü lö nö sen
a) a PÉB ülé se i nek össze hí vá sa és ve ze té se,
b) a PÉB jog sza bály sze rû mû kö dé sé nek biz to sí tá sa,
c) az ér té ke lé si fo lya mat ko or di ná ci ó ja,
d) a PÉB nyer tes pá lyá zó ra vo nat ko zó ja vas la tá nak a

pénz ügy mi nisz ter elé terjesztése.

(2) A PÉB fel adat kö ré be tar to zó dön tés meg ho za ta la so -
rán az el nök sza va za ti jog gal ren del ke zik. Sza va zat egyen -
lõ ség ese tén az elnök szavazata dönt.

(3) Az el nök fel ada tai el lá tá sa so rán sze mé lye sen kö te -
les eljárni.

17/F.  § (1) A ta gok fel ada ta a be nyúj tott pá lyá za tok ér -
té ke lé se. Az ér té ke lés so rán a ta gok a PÉB Ér té ke lé si Sza -
bály za tá nak meg fele lõen pon toz zák a be nyúj tott pá lyá za -
to kat.

(2) A ta gok a PÉB fel adat kö ré be tar to zó dön té sek meg -
ho za ta la so rán egyen lõ sza va za ti jog gal ren del kez nek.

(3) A tag aka dá lyoz ta tá sa ese tén a pót tag ta nács ko zá si
jog gal vesz részt a PÉB ülé sén.

(4) A PÉB tag ság meg szû nik, ha
a) a PÉB meg szû nik,
b) a ta got a pénz ügy mi nisz ter fel men ti,
c) a tag tag sá gá ról le mond,
d) a tag el ha lá lo zik.

17/G.  § (1) A tit kár fel ada ta a PÉB mû kö dé sé vel kap -
cso la tos ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sa és az el nök tá -
mo ga tá sa fel ada ta i nak el lá tá sá ban, így kü lö nö sen

a) elõ ké szí te ni a PÉB ülé sé nek na pi rend jét,
b) meg kül de ni a ta gok nak a na pi ren det és a PÉB ülé sén 

való rész vé tel re vo nat ko zó meg hí vót,
c) el ké szí te ni és meg kül de ni a ta gok nak a PÉB ülé sé rõl 

 szóló em lé kez te tõt.
(2) A PÉB ülé sé rõl ké szí tett em lé kez te tõ tar tal maz za
a) a je len lé võ ta gok ne vét,
b) az ülés he lyét, kez de té nek és be fe je zé sé nek ide jét,
c) az ülés na pi rend jét,
d) az ülé sen meg ho zott dön té se ket,
e) az ülé sen tett össze fér he tet len ség gel kap cso la tos be -

je len té se ket,
f) min den olyan tényt, kö rül ményt, me lyet az el nök, a

tag vagy a pót tag fel jegy zés re ja va sol.
(3) A tit kár a PÉB fel adat kö ré be tar to zó dön té sek meg -

ho za ta la so rán sza va za ti jog gal nem ren del ke zik.
(4) A tit kár jo ga it és kö te les sé ge it csak sze mé lye sen

gya ko rol hat ja, illetve tel je sít he ti.

17/H.  § (1) A PÉB az el nök elõ ter jesz tése alap ján
a) dönt ülé sé nek na pi rend jé rõl,
b) egy han gú dön tés sel fo gad ja el el já rá sa rend jé nek

rész let sza bá lya it tar tal ma zó Ügy rend jét, valamint a pá lyá -
za tok ér té ke lé sé nél figye lembe ve he tõ szem pon to kat és az
ér té ke lés pont rend sze rét tar tal ma zó Ér té ke lé si Szabály -
zatát,

c) dönt szak ér tõ meg bí zá sá nak szük sé ges sé gé rõl.
(2) A PÉB Ügy rend jé nek és Ér té ke lé si Sza bály za tá nak

ér vé nyes sé gé hez a pénz ügy mi nisz ter jó vá ha gyá sa szük -
séges.

17/I.  § (1) A PÉB ha tá ro zat ké pes, ha ülé sén a ta gok
több sé ge je len van. Ha a PÉB nem ha tá ro zat ké pes, ak kor
az el nök az ülést el na pol ja.

(2) A PÉB dön té se it nyílt sza va zás so rán egy sze rû szó -
több ség gel hoz za. A nyer tes pá lyá zó sze mé lyé re tör té nõ
ja vas lat té tel el fo ga dá sá hoz azon ban két har ma dos dön tés
szük sé ges.
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(3) A nyer tes pá lyá zó sze mé lyé re vo nat ko zó ja vas lat té -
tel rõl dön te ni a ta gok két har ma dá nak je len lé té ben le het.

17/J.  § (1) A PÉB a pénz ügy mi nisz ter nek ja va sol ja azon 
pá lyá zat ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sát, amely hez a
pá lyá zó nem csa tol ta a kon cesszi ós pá lyá za ton való rész -
vé te lért fi ze ten dõ díj tel je sí té sé nek iga zo lá sát.

(2) Ha a PÉB szük sé ges nek tart ja, fel hív ja a pá lyá zót
 hiánypótlásra. A PÉB a pá lyá zat el uta sí tá sát ja va sol ja a
pénz ügy mi nisz ter nek, ha a hi ány pót lás nem, vagy nem
meg fe le lõ tel je sí té se  miatt a pá lyá zat nem ér té kel he tõ.”

7.  §

A Vhr. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A hír köz lõ esz kö zök és rend sze rek igény be vé te lé -
vel szer ve zett szám sors já ték és egyéb sor so lá sos já ték en -
ge dé lye zé si el já rá sa so rán a szer ve zõ nek az Szjtv.
2.  §-ának (6) be kez dé sé ben elõ írt kö ve tel mé nyek tel je sí té -
sét az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén be jegy zett, hír -
köz lõ esz kö zök és rend sze rek au di tá lá sá ra jo go sult cég ál -
tal ki adott ok irat tal kell iga zol nia.”

8.  §

(1) A Vhr. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet ke -
zõ 5–8. al pon tok kal egé szül ki:

[A pénz nye rõ au to ma ta és a já ték te rem mû köd te té se
irán ti ké rel met az SZF ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat -
vá nyon a szer ve zõ szék he lye sze rin ti SZF te rü le ti fel ügye -
lõ sé gen vagy pos tai úton kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez a
kérelmezõnek csatolnia kell:

a) já ték te rem en ge dé lye zé se irán ti ké re lem esetén:]
„5. elekt ro ni kus ka szi nó ese té ben a ké rel me zõ har minc 

nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tát,
6. elekt ro ni kus ka szi nó ese té ben a já té kos ven dég lá tá -

sá nak biz to sí tá sát iga zo ló dokumentumot,
7. a szer ve zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy az elekt ro ni kus

ka szi nó ban leg alább egy da rab, az Szjtv. 26/B.  § (2) be -
kez dés e) pont já nak meg fe le lõ pénz nye rõ au to ma tát fog
üzemeltetni,

8. az elekt ro ni kus ka szi nó já ték ter vét, amely nek tar tal -
maz nia kell:

– az elekt ro ni kus ka szi nó 1:200 lép ér té kû be ren de zé si
ter vét, amely be mu tat ja a vi deo tech ni kai rend szer el he lye -
zé sét,

– az elekt ro ni kus ka szi nó ban üze mel tet ni kí vánt pénz -
nye rõ au to ma ták OMH azo no sí tó szá mát és gyár i szá mát,
valamint az Szjtv. 26/B.  § (2) be kez dés e) pont já nak meg -
fe le lõ pénz nye rõ au to ma tá nak a külön megjelölését;”

(2) A Vhr. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az SZF a já ték te rem mû köd te té sét ha tá ro zat ban
en ge dé lye zi, ha a ké rel me zõ ren del ke zik leg alább egy da -

rab, egy ide jû leg en ge dé lyez he tõ vagy leg alább egy da rab
ér vé nyes en ge déllyel ren del ke zõ pénz nye rõ au to ma tá val,
amely az adott já ték te rem ben üze mel tet he tõ. Az SZF a já -
ték ter met elekt ro ni kus ka szi nó ként ak kor en ge dé lye zi, ha
a ké rel me zõ ren del ke zik leg alább egy da rab, egy ide jû leg
en ge dé lyez he tõ vagy leg alább egy da rab ér vé nyes en ge -
déllyel ren del ke zõ, az Szjtv. 26/B.  § (2) be kez dés e) pont -
já nak meg fe le lõ pénz nye rõ au to ma tá val, amely az adott
elekt ro ni kus ka szi nó ban üze mel tet he tõ. A ha tá ro zat mel -
lék le tét ké pe zi a 4. szá mú mel lék let ben sze rep lõ en ge -
dély.”

(3) A Vhr. 24.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az SZF az Szjtv. 26/B.  §-a (2) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti pénz nye rõ au to ma tát ak kor en ge dé lye zi,
ha a ké rel me zõ ren del ke zik leg alább egy da rab, egy ide jû -
leg en ge dé lyez he tõ vagy leg alább egy da rab ér vé nyes en -
ge déllyel ren del ke zõ – elekt ro ni kus ka szi nó ként en ge dé -
lye zett – já ték te rem mel, amely ben az Szjtv. 26/B.  §-a
(2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rin ti pénz nye rõ au to ma ta
üze mel tet he tõ.”

9.  §

A Vhr. 29.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az en ge dély ér vé nyes sé gé nek idõ tar ta ma alatt a szer -
ve zõ]

„a) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek és tag já nak meg kell fe -
lel nie az Szjtv. és e ren de let elõ írásainak,”

10.  §

A Vhr. 30.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szer ve zõ kö te les a gaz da sá gi tár sa ság ra, mint
szer ve zõ re vo nat ko zó jog erõs, a cég jegy zék ben sze rep lõ
ada to kat érin tõ cég bí ró sá gi vég zé se ket, azok kéz be sí té sé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül az SZF-nek be nyúj ta ni.”

11.  §

A Vhr. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„32.  § (1) A já ték te rem üze mel te té sé re vo nat ko zó en ge -

dély szer ve zõ ál ta li át vé te lé re ki zá ró lag a mû kö dés meg -
kez dé se kor van le he tõ ség. A szer ve zõ a já ték ter mét az en -
ge dély át vé te lé nek nap já tól, illetve az azt kö ve tõ mun ka -
nap tól – a já ték te rem szü ne tel te té se, fel füg gesz té se, illetve 
sze zo ná lis zár va tar tás ki vé te lé vel – mû köd tet ni kö te les. A
já ték te rem mû kö dik, ha a lá to ga tá si sza bály zat sze rin ti
nyit va tar tá si idõ ben a já ték te rem ben ér vé nyes en ge déllyel
ren del ke zõ pénz nye rõ au to ma ta üze mel.
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(2) Az SZF az elekt ro ni kus ka szi nót az en ge dély-ké re -
lem ben fog lalt idõ tar tam ra, de leg fel jebb 5 évre és leg fel -
jebb a jog sze rû bir tok lás iga zo lá sá ig en ge dé lye zi.”

12.  §

A Vhr. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„33.  § (1) A já ték te rem en ge dé lyét a já ték te rem ben jól

lát ha tó he lyen ki kell füg gesz te ni és a já ték te rem be já ra tá -
nál el kell he lyez ni a já ték te rem nyit va tar tá si ide jé re vo -
nat ko zó tá jé koz ta tót.

(2) Az Szjtv. 9.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá jé -
koz ta tá si kö te le zett ség ke re té ben a sze ren cse já ték-szer ve -
zõ nek a já ték te rem ben jól lát ha tó he lyen ki kell füg gesz te -
nie a lá to ga tá si sza bály za tot, amely nek leg alább a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a já ték te rem ne vét, cí mét,
b) a te rem fel ügye lõ(k) ne vét,
c) a já ték te rem nyit va tar tá si ide jét,
d) I. ka te gó ria ese tén a 18 éven alu li ak lá to ga tá si ti lal -

mát, II. ka te gó ria ese tén a 18 éven alu li ak ra vo nat ko zó, a
pénz nye rõ au to ma tán tör té nõ já ték le he tõ sé gé nek ti lal mát,

e) a szer ve zõ ne vét és szék he lyé nek cí mét,
f) a rek la má ció el in té zé sé nek (3) be kez dés sze rin ti

rend jét,
g) az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket (kü lö nö sen a be -

lé pés re vo nat ko zó spe ci á lis fel té te le ket, a ki til tás rend jét, a 
pénz vál tás, nye re mény ki fi ze tés sza bá lya it),

h) az Szjtv. 26/B.  § (2) be kez dés f) pont já ra te kin tet tel
az elekt ro ni kus ka szi nó ki vé te lé vel az I. ka te gó ri á ba so rolt 
já ték te rem ese tén a más te vé keny sé gi kör be tar to zó szol -
gál ta tás nyúj tá sá nak ti lal mát,

i) a (4) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tót,
j) az 1.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt tá jé koz ta tó hir det -

ményt,
k) elekt ro ni kus ka szi nó ese té ben a vi deo fel vé tel ké szí -

té sé rõl tá jé koz ta tást.
(3) A sze ren cse já ték kal össze füg gõ rek la má ció ese tén

– ezzel egy idõ ben – a te rem fel ügye lõ kö te les jegy zõ köny -
vet fel ven ni, en nek egy pél dá nyát a já té kos nak át ad ni, má -
sik pél dá nyát a szer ve zõ nek, illetve ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
jé nek to váb bí ta ni. A szer ve zõ, a szer ve zõ ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je, illetve az ál ta la meg bí zott sze mély kö te les a rek -
la má ci ó ban fog lal ta kat ti zen öt na pon be lül ki vizs gál ni, és
en nek ered mé nyé rõl a já té kost ér te sí te ni.

(4) A já ték te rem ben el he lye zett pénz nye rõ au to ma tán
elõ ze tesen, illetve a já ték be fe je zé sét köve tõen, a já té kos
ré szé re sem a te rem fel ügye lõ, sem más sze mély köz re mû -
kö dé se ré vén a to váb bi já ték le he tõ sé ge nem tart ha tó fenn.
A még le nem ját szott kre dit pon tok ér té két, ha a já té kos a
kre dit pon to kat nem tud ja já ték ba vin ni, és az a leg ki sebb
meg te he tõ té tet meg ha lad ja, a já té kos nak azon nal, de leg -
ké sõbb 24 órán be lül vissza kell fi zet ni. A ki nem fi ze tett
kre dit pon tok ról a já té kos ré szé re iga zo lást kell adni.”

13.  §

A Vhr. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szer ve zõ já ték ter men ként leg alább egy te rem fel -
ügye lõt kö te les al kal maz ni, aki kö te les a nyit va tar tá si idõ -
ben a já ték te rem ben tar tóz kod ni. Te rem fel ügye lõ ként ki -
zá ró lag bün tet len elõ éle tû sze mély fog lal koz tat ha tó, amit
az SZF fel hí vá sá ra a szer ve zõ iga zol ni kö te les.”

14.  §

A Vhr. 36.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(3) Pénz nye rõ au to ma ta köz te rü le ten, illetve a kö zön -
ség szá má ra nyit va álló épü let ben vagy he lyi ség ben – ha
az nem mi nõ sül já ték te rem nek – nem he lyez he tõ el.

(4) Az elekt ro ni kus ka szi nó ban ki zá ró lag az SZF ál tal
jó vá ha gyott já ték terv ben sze rep lõ pénz nye rõ au to ma ta he -
lyez he tõ el. A szer ve zõ a já ték ter vet ki zá ró lag az SZF jó -
vá ha gyá sá val vál toz tat hat ja meg.”

15.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ al cím mel és az azt kö ve tõ
39/A.  §-sal egé szül ki:

„Elektronikus kaszinókkal kapcsolatos különös
rendelkezések

39/A.  § (1) Az elekt ro ni kus ka szi nó nak a kö vet ke zõ fel -
té te lek nek meg fe le lõ vi deo tech ni kai el len õr zé si rend szer -
rel kell ren del kez nie:

a) a vi deo rend szer rel va la mennyi, az elekt ro ni kus ka -
szi nó ban fo lyó já ték nak meg fi gyel he tõ nek kell len nie, a
ka me rá kat úgy kell be ál lí ta ni, tí pu sát úgy kell ki vá lasz ta ni, 
hogy az egyes pénz nye rõ au to ma ták és a já ték me ne te a
kép er nyõn egy aránt jól lát ha tó és kö vet he tõ le gyen,

b) a vi deo rend szer nek biz to sí ta nia kell a pénz nye rõ
 automaták fel töl té sé nek, ürí té sé nek, jack pot ki fi ze té sé nek
meg fi gyel he tõ sé gét,

c) az elekt ro ni kus ka szi nó ban olyan ka me rá kat is szük -
sé ges el he lyez ni, ame lyek kel az egész já ték tér és va la -
mennyi pénz nye rõ au to ma ta át te kint he tõ,

d) va la mennyi ka me rá nak al kal mas nak kell len nie arra, 
hogy a köz ve tí tett kép má sod perc rész le te zett ség gel és
pon tos ság gal tar tal maz za a dá tu mot és az idõ pon tot,
illetve, hogy a kép pel együtt a han got is to váb bít sa.

(2) A szer ve zõ a sze mély- és va gyon vé del mi, valamint a 
ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló tör vény
sze rint kö te les tá jé koz tat ni a já té ko so kat a kép- és hang fel -
vé tel ké szí té sé nek fel té te le i rõl, kü lö nö sen a vi deo tech ni -
kai rend szer mû köd te té sé rõl, a vi deo fel vé tel cél já ról,
valamint ar ról, hogy a já té ko sok ki tõl tá jé ko zód hat nak az
adat ke ze lés rõl.

7812 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/95. szám



(3) Az elekt ro ni kus ka szi nó ban a szer ve zõ kö te les a já -
té ko sok ven dég lá tá sát biz to sí ta ni egy ezen te vé keny sé get
vég zõ sze mély út ján.

(4) A szer ve zõ ak kor is az elekt ro ni kus ka szi nó ban üze -
mel te tett pénz nye rõ au to ma ta után fi ze ten dõ já ték adót kö -
te les meg fi zet ni já ték he lyen ként, ha a pénz nye rõ au to ma ta 
nem a tel jes hó nap ban üze melt az elekt ro ni kus ka szi nó -
ban.

(5) Az elekt ro ni kus ka szi nó alap te rü le té bõl a já ték he -
lyen kén ti 3 négy zet mé ter alatt ki zá ró lag a pénz nye rõ au to -
ma ták el he lye zé sé re szol gá ló te rü le tet kell ér te ni. Az
elekt ro ni kus ka szi nó nak ezen te rü le ten fe lül a ven dé gek
ki szol gá lá sá ra al kal mas, leg alább 15 négy zet mé ter el adó -
tér rel kell ren del kez nie.”

16.  §

A Vhr. 41.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[A já ték te rem-en ge dély ér vé nyét vesz ti:]
„c) ha az en ge dély adat tar tal má nak vál to zá sa  miatt az

SZF ál tal mó do sí tott en ge délyt a szer ve zõ a dön tés köz lé -
sét kö ve tõ har minc na pon be lül nem ve szi át, az át vé tel re
nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na pon.”

17.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ 42/A.  §-sal egé szül ki:
„42/A.  § A szer ve zõ az elekt ro ni kus ka szi nó üze mel te -

té sé re vo nat ko zó já ték terv mó do sí tá sát a mó do sí tást meg -
elõ zõ en leg alább 15 nap pal az SZF ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon kö te les elõ ter jesz te ni. A szer ve zõ a
for ma nyom tat vány hoz kö te les csa tol ni az elekt ro ni kus ka -
szi nó mó do sí tá so kat tar tal ma zó egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt já ték ter vét.”

18.  §

(1) A Vhr. 43.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A já ték te rem-en ge délyt a szer ve zõ ké rel mé re az SZF
ér vény te le ní ti. Az erre irá nyuló ké rel met az SZF ál tal rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon, a szer ve zõ szék he lye sze -
rin ti SZF te rü le ti fel ügye lõ sé gen kell elõ ter jesz te ni, leg ké -
sõbb a já ték te rem mû köd te té sé nek meg szû né sét kö ve tõ elsõ
ügy fél fo ga dá si na pon. A ké re lem elõ ter jesz tésével egy ide jû -
leg az en ge délyt le kell adni. Az SZF az en ge délyt a ké re lem
elõ ter jesz tésének a nap já tól, leg fel jebb az azt meg elõ zõ ügy -
fél fo ga dá si nap tól érvénytele níti.”

(2) A Vhr. 43.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Ha a szer ve zõ já ték te rem en ge dé lyét az SZF az
Szjtv. 13.  § (1) be kez dé se alap ján fel füg gesz tet te, a szer -

ve zõ kö te les a já ték te rem en ge délyt a ha tá ro zat vég re hajt -
ha tó sá gát kö ve tõ nyolc na pon be lül a tár sa ság szék he lye
sze rin ti SZF te rü le ti fel ügye lõ sé gen le ad ni.”

19.  §

(1) A Vhr. 44.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti kre dit kul csos rend szer al kal ma zá sá nak
fel té te le, az (1) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül, hogy egy
köz pon ti táv ve zér lõ egy ség csak egy já ték te rem pénz nye -
rõ au to ma tá it hoz za mû kö dés be.”

(2) A Vhr. 44.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(3) A jack pot rend szer be kö tött pénz nye rõ au to ma ták
üze mel te té sé nek fel té te lei az (1) be kez dés ben fog lal ta kon
kí vül a kö vet ke zõk:

a) jack pot rend szer ben csak egy já ték te rem ben el he -
lye zett I. ka te gó ri ás pénz nye rõ au to ma ták üze mel het nek,

b) a jack pot rend szer ren del kez zen az OMH ál tal a já -
ték te rem ben le foly ta tott hi te le sí té si vizs gá lat alap ján ki ál -
lí tott ér vé nyes hi te le sí té si bi zo nyít vánnyal, amely tar tal -
maz za a jack pot rend szer ada ta it és ame lyet a szer ve zõ a
já ték te rem ben kö te les tar ta ni.

(4) A jack pot rend szer hi te le sí té si bi zo nyít vá nya tar tal -
maz za

a) a jack pot rend szer be kö tött pénz nye rõ au to ma ták
ada ta it (OMH azo no sí tót, gyár tá si szá mot és a hi te le sí tés
ér vé nyes sé gi ide jét),

b) a jack pot rend szer ve zér lõ egy sé gé nek ada ta it,
c) az üze mel te tõ ne vét, cí mét és ha tó sá gi bi zo nyít vá -

nyá nak szá mát,
d) a hi te le sí tés re be mu ta tó meg ne ve zé sét,
e) a hi te le sí tés he lyét,
f) a jack pot rend szer be kö tött pénz nye rõ au to ma ták

szá mát és a nye re mény ígé ret nö vek mé nyé nek ér té két,
g) a hi te le sí tés mód ját és ér té ke lé sét,
h) a bé lyeg zés meg je lö lé sét,
i) a hi te le sí tés ér vé nyes sé gét,
j) a mér ték hi te le sí tõ alá írá sát.”

20.  §

A Vhr. 46.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés c) pont ja ese tén az üze mel te tés
utol só nap ját kö ve tõ elsõ ügy fél szol gá la ti na pon a szer ve -
zõ kö te les a szer ve zõ szék he lye sze rin ti SZF te rü le ti fel -
ügye lõ sé gen a pénz nye rõ au to ma ta en ge délyt ké rel mé nek
be nyúj tá sá val egy ide jû leg le ad ni. Az SZF az en ge délyt a
ké re lem elõ ter jesz tésének a nap já tól, leg fel jebb az azt
meg elõ zõ ügy fél fo ga dá si nap tól ér vény te le ní ti.”
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21.  §

(1) A Vhr. 47.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az SZF a pénz nye rõ au to ma ta en ge dé lyét
vissza von ja vagy fel füg gesz ti, a szer ve zõ nek a ha tá ro zat
vég re hajt ha tó sá gá tól szá mí tott nyolc mun ka na pon be lül
az SZF ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány mel lék le te -
ként a szer ve zõ szék he lye sze rin ti SZF te rü le ti fel ügye lõ -
sé gen az en ge délyt le kell adni.”

(2) A Vhr. 47.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Ha a pénz nye rõ au to ma ta en ge dély adat tar tal má -
nak vál to zá sa  miatt az SZF ál tal mó do sí tott en ge délyt a
szer ve zõ a ki ál lí tást kö ve tõ har minc na pon be lül nem ve szi 
át, az en ge dély az át vé tel re nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö -
ve tõ na pon ér vé nyét ve szí ti.”

22.  §

A Vhr. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek A) pont ja a kö vet ke zõ
d) al pont tal egé szül ki:

[A já ték te rem, illetve a pénz nye rõ au to ma ta üze mel te tés 
meg kez dé sé tõl a szer ve zõ nek a kö vet ke zõ ok ira tok kal és
nyom tat vá nyok kal kell fo lya ma to san ren del kez nie:

A) Ok ira tok:]
„d) elekt ro ni kus ka szi nó ese té ben az SZF ál tal jó vá ha -

gyott egy sé ges szer ke zet be fog lalt já ték terv.”

23.  §

A Vhr. 52.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„52.  § (1) Az Szjtv. 26.  §-ának (11) és (19) be kez dé se

alap ján a pénz nye rõ au to ma tát a gyár tá sát kö ve tõ öt év el -
tel té vel, illetve annak le tel te elõtt, ha a szer ve zõ a pénz -
nye rõ au to ma ta üze mel te té sé nek vég le ges meg szün te té sé -
rõl dönt, a szer ve zõ nek a pénz nye rõ au to ma ta IEK-et har -
minc na pon be lül ki kell ol vas tat nia az OMH-val az aláb -
bi ak sze rint:

a) a ki ol va sott ada to kat egy szer ír ha tó, ere de ti sé gét
iga zo ló jel zés sel el lá tott adat hor do zó ra (CD, DVD) kell
el men te ni,

b) a ki ol va sás ról jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amely -
nek tar tal maz nia kell a ki ol va sás he lyét, idõ pont ját, a ki ol -
va sott pénz nye rõ au to ma ta gyár tá si szá mát, a szer ve zõ ne -
vét és szék he lyét, a ki ol va sást vég zõ sze mély ne vét,
valamint zá ra dék ként, hogy a ki ol va sott ada to kat tar tal ma -
zó adat hor do zók a szer ve zõ ré szé re át adás ra ke rül tek,

c) a ki ol va sás ról ké szí tett adat hor do zót a ki ol va sást
vég zõ nek hi te le sí te nie kell.

(2) A ki ol va sás ról ké szí tett jegy zõ köny vet, illetve az
adat hor do zót a szer ve zõ nek az adó meg ál la pí tá sá hoz való
jog el évü lé sé ig meg kell õriz nie.

(3) A pénz nye rõ au to ma ta gyár tá sát kö ve tõ öt év el tel té -
vel, az IEK (1) be kez dés sze rin ti ki ol va sá sát köve tõen az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a szer ve zõ
kö te les a pénz nye rõ au to ma ta hul la dék ke ze lõ nek tör té nõ
át adá sá ról is gon dos kod ni. Ki zá ró lag olyan pénz nye rõ
 automata ad ha tó át hul la dék ke ze lés re, amely nek hi te le sí -
té sét ta nú sí tó je lei sér tet le nek. A hul la dék ke ze lés re tör té -
nõ át adás ról ké szí tett jegy zõ köny vet a szer ve zõ kö te les az
SZF-nek 30 na pon be lül meg kül de ni.

(4) Az Szjtv. 26.  § (19) be kez dé se sze rin ti üze me lés bõl
való vég le ges meg szün te tés nek mi nõ sül, ha a szer ve zõ a
pénz nye rõ au to ma tát pénz nye rõ au to ma ta üze mel te té sé re
nem jo go sult sze mély nek ér té ke sí ti. A pénz nye rõ au to ma -
ta üze me lés bõl való vég le ges meg szün te tés ese tén az
(1)–(3) be kez dés ben fog lal tak al kal ma zan dók.

(5) Nem mi nõ sül az (1) be kez dés sze rin ti üze mel te tés
vég le ges meg szün te té sé nek, ha a szer ve zõ a pénz nye rõ
 automatát a továb biak ban nem üze mel tet és azt má sik
pénz nye rõ au to ma tát üze mel te tõ szer ve zõ ré szé re ér té ke -
sí ti. Eb ben az eset ben az (1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat
al kal maz ni kell.

(6) A pénz nye rõ au to ma ta hul la dék ke ze lé sé re egye bek -
ben a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény és az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let sza bá lyai irány adók.”

24.  §

(1) A Vhr. 53.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez – a 2.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kon
túl – csa tol ni kell:]

„d) a ka szi nó ban mû köd tet ni kí vánt sze ren cse já ték-esz -
kö zök hi te le sí té sé rõl ké szült bi zo nyít vá nyok egy-egy ere -
de ti pél dá nyát, valamint azok jog sze rû bir tok lá sát iga zo ló
ok ira tot, to váb bá az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség te rü le tén
be jegy zett in for ma ti kai rend sze rek au di tá lá sá ra jo go sult
cég ál tal ki ál lí tott, a já ték ka szi nók szá mí tó gé pes rend sze -
ré nek meg fe le lõ sé gét iga zo ló ok ira tot,”

(2) A Vhr. 53.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az SZF já ték ka szi nó üze mel te té sé re vo nat ko zó en -
ge dé lye zõ ha tá ro za tá nak mel lék le tét ké pe zi a 10. szá mú
mel lék let sze rin ti mû kö dé si en ge dély, ame lyet a ka szi nó
be já ra tá nál jól lát ha tó mó don ki kell füg gesz te ni. A mû kö -
dé si en ge délyt, annak bár mely ok ból tör té nõ meg szû né sé -
tõl szá mí tott 8 na pon be lül, az SZF ré szé re le kell adni.”

25.  §

A Vhr. 54.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(4) A já ték ka szi nó ban a kö vet ke zõ szak mai ké pe sí té si
fel té te lek szük sé ge sek:

a) igaz ga tó ként, igaz ga tó-he lyet tes ként fel sõ fo kú is ko -
lai vég zett ség, leg alább há rom éves ve ze tõi és já ték ka szi -
nó ban szer zett szak mai gya kor lat,

b) fõ köny ve lõ ként a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges
fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség és leg alább há rom éves szak -
mai gya kor lat,

c) fõ pénz tá ros ként kö zép fo kú is ko lai vég zett ség, va lu -
ta-pénz tá ro si tan fo lyam el vég zé se és leg alább két éves
pénz tá ro si mun ka kör ben szer zett szak mai gya kor lat,

d) te rem fel ügye lõ ként kö zép fo kú is ko lai vég zett ség és
leg alább há rom éves, já ték ka szi nó ban szer zett szak mai
gya kor lat,

e) já ték ve ze tõ ként és asz tal fel ügye lõ ként kö zép fo kú
is ko lai vég zett ség és leg alább két éves, já ték ka szi nó ban
szer zett szak mai gya kor lat,

f) a d) és e) pon tok ban nem ne ve sí tett egyéb já ték tech -
ni kai al kal ma zott ként kö zép fo kú is ko lai vég zett ség és a
mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges tan fo lyam el vég zé se,

g) biz ton sá gi szol gá lat ve ze tõ ként kö zép fo kú is ko lai
vég zett ség, to váb bá biz ton ság-szer ve zõi tan fo lyam el vég -
zé se,

h) pénz tá ros ként kö zép fo kú is ko lai vég zett ség és leg -
alább két éves pénz tá ro si mun ka kör ben el töl tött szak mai
gya kor lat, vagy va lu ta-pénz tá ro si tan fo lyam el vég zé se,

i) vi deó-sze mély zet ként kö zép fo kú is ko lai vég zett ség
és leg alább két éves, já ték ka szi nó ban szer zett gya kor lat.”

26.  §

(1) A Vhr. 55.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A já ték ka szi nó elekt ro mos há ló za tát szü net men tes
áram for rás sal kell el lát ni annak ér de ké ben, hogy a meg -
kez dett já té kok be fe je zé sé hez, illetve a mû kö dés át me ne ti
fel füg gesz té sé hez szük sé ges idõ szak ra  szóló áram el lá tás
biz to sít va le gyen.”

(2) A Vhr. 55.  §-a (7) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg ré -
sze he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

„A já ték ka szi nó nak a já ték tisz ta sá ga, a biz ton sá gos le -
bo nyo lí tá sa, a rend és a va gyon vé de lem, to váb bá a pénz -
mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör -
vény ben elõ írt fel ada tok vég re haj tá sa ér de ké ben a kö vet -
ke zõ fel té te lek nek meg fe le lõ vi deo-tech ni kai el len õr zé si
rend szer rel kell ren del kez nie:”

(3) A Vhr. 55.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A já ték ka szi nó nak a kö vet ke zõ fel té te lek nek meg fe le lõ
vi deo tech ni kai el len õr zé si rend szer rel kell rendelkeznie:]

„c) Az épü let va la mennyi já ték te ré ben szük sé ges olyan
ka me rá kat is el he lyez ni, ame lyek kel az eset le ges rend bon -
tás, valamint az al kal ma zott biz ton sá gi in téz ke dé sek meg -
fi gyel he tõ sé ge és rög zít he tõ sé ge az egész já ték tér ben és

va la mennyi já ték he lyen (já ték asz tal, pénz nye rõ au to ma ta
stb.) át te kint he tõ.”

27.  §

A Vhr. 58.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szer ve zõ idõ le ge sen, de leg fel jebb öt évre meg ta -
gad hat ja annak a sze mély nek a já ték ka szi nó ba tör té nõ be -
lé pé sét, aki azt maga kér te, vagy ko ráb ban já ték ka szi nó -
ban olyan sú lyos szer zõ dés sze gést kö ve tett el, amely  miatt
az adott sze méllyel az adott idõ szak ban nem kí ván szer zõ -
dést köt ni (ki til tás). A szer ve zõ – a gyám ha tó ság vagy a
gond nok ké ré sé re – kö te les meg ta gad ni annak a sze mély -
nek a já ték ka szi nó ba tör té nõ be lé pé sét, aki nek cse lek võ -
ké pes sé gét sze ren cse já ték szen ve dély be teg sé ge  miatt kor -
lá toz ták vagy szün tet ték meg.

(4) A ki til tás nak a nyil vá nos ság ki zá rá sa mel lett, vég re -
haj tá sá nak pe dig a kö rül mé nyek hez ké pest egy sze rû en,
fel tû nést ke rül ve kell tör tén nie. A já ték ka szi nó ból ki til tott
sze mé lye ket a szer ve zõ kö te les nyil ván tar ta ni és gon dos -
kod ni ar ról, hogy a ki til tás idõ tar ta ma alatt a já ték ka szi nót
ne lá to gat has sák. A ki til tást a szer ve zõ annak le jár tá ig nem 
von hat ja vissza. A ki til tott sze mély írás be li ké ré sé re a
szer ve zõ kö te les a ki til tást a rész vé te li sza bály zat ban meg -
ha tá ro zott okok va la me lyi ké nek meg je lö lé sé vel nyolc na -
pon be lül írás ban meg in do kol ni, és er rõl a já té kost ér te sí -
te ni.”

28.  §

A Vhr. 59.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A (2) be kez dés b), c) és d) pon tok ban meg je lölt
ada tok a be lé põ kár tya le ol va sá sa kor a be lép te tõ nyil ván -
tar tá si rend szer bõl is meg je le nít he tõk.”

29.  §

A Vhr. 60.  §-a szö ve gé nek szá mo zá sa (1) be kez dés re
vál to zik és ezzel egy ide jû leg a 60.  § a kö vet ke zõ (2) és
(3) be kez dé sek kel egé szül ki:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ak ci ók, ren dez vé nyek a
sze ren cse já ték szer ve zé sé hez – az aján dék zse ton és a be lé -
põ zse ton biz to sí tá sát ki vé ve – köz vet le nül nem kap cso lód -
hat nak, a já ték ter vi sza bá lyo kat nem érint he tik, a sze ren -
cse já té kok szer ve zé sét nem za var hat ják.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ak ci ót, ren dez vényt annak
kez de tét meg elõ zõ öt nap pal az SZF-hez írás ban be kell je -
len te ni az ak ció, illetve ren dez vény he lyé nek, idõ pont já -
nak és lé nye ges tar tal má nak le írá sá val.”
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30.  §

A Vhr. 64.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A szer ve zõ az SZF jó vá ha gyá sá val a já ték ka szi nó -
ban aján dék sor so lás, illetve egyéb, a for ga lom nö ve lé se
ér de ké ben szer ve zett ak ció (pro mó ció) ke re té ben – a sze -
ren cse já ték esz kö zök nél fel hasz nál ha tó – a be lé põ zse to -
nok tól kü lön bö zõ meg ha tá ro zott ér té kû aján dék zse tont
bo csát hat a lá to ga tók ren del ke zé sé re, amely nek ér té ke a
pénz tár nál nem vált ha tó be és a be vé te lek el szá mo lá sá ban
be fi ze tett tét nek mi nõ sül. Az erre vo nat ko zó ké rel met
aján dék sor so lá son ként, illetve pro mó ci ón ként kell az
SZF-hez be nyúj ta ni. A ké re lem nek tar tal maz nia kell az
ak ció kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját, a sze mé lyen ként biz to -
sí tott aján dék zse to nok ér té két és szá mát, az ak ció rész le tes 
le írá sát, valamint az aján dék zse to nok el szá mo lá sá nak
rész le tes sza bá lya it.”

31.  §

(1) A Vhr. 68.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A já ték terv tõl ki zá ró lag az SZF en ge dé lyé vel le het
el tér ni. A mó do sí tott já ték terv (ide ig le nes mó do sí tás ese -
tén a mó do sí tás sal érin tett ol da lak) jó vá ha gyá sá ra irá nyuló 
ké rel met – pénz nye rõ au to ma ták ki vé te lé vel – az SZF ál tal 
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon kell elõ ter jesz te ni és
ah hoz csa tol ni kell jó vá ha gyás és hi te le sí tés cél já ból a mó -
do sí tott já ték terv ket tõ pél dá nyát. A szer ve zõ nek kü lön
kell ké rel mez nie a pénz nye rõ au to ma ták (1) be kez dés
a) pont já ban fog lalt já ték ter vi ada ta i nak jó vá ha gyá sát. Ez
eset ben a vo nat ko zó já ték ter vi ada to kat az OMH hi te le sí -
té si bi zo nyít vá nya, annak ér vé nyes sé gi ide je le jár tá ig pó -
tol ja. A jó vá ha gyás hoz csa tol ni kell a pénz nye rõ au to ma ta
ér vé nyes OMH bi zo nyít vá nyát és – a szer ve zõ ál tal ko ráb -
ban nem üze mel tett pénz nye rõ au to ma ta ese tén – a jog sze -
rû bir tok lást iga zo ló ok ira tot.”

(2) A Vhr. 68.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg a 68.  § je len le gi (5)–(7) be kez dé se i -
nek szá mo zá sa (6)–(8) be kez dé sek re vál to zik:

„(5) A szer ve zõ – ide nem ért ve a (4) be kez dés har ma dik 
mon da ta sze rin ti eset kört – az SZF jó vá ha gyá sá val leg fel -
jebb fo lya ma to san 15 já ték nap ra, idõ le ge sen is el tér het a
jó vá ha gyott já ték terv tõl. Ezt köve tõen az ere de ti já ték ter -
ve sze rint kell foly tat nia a szer ve zõi te vé keny sé gét. A
szer ve zõ nek az ide ig le nes el té rés re vo nat ko zó ké rel mét el -
té ré sen ként kü lön kell be nyúj ta nia az SZF ál tal rend sze re -
sí tett for ma nyom tat vá nyon. A ké re lem hez csa tol nia kell
két pél dány ban az el té rés sel érin tett já ték ter vi elõ írásokat
(ol da la kat) jó vá ha gyá si zá ra dék kal tör té nõ el lá tá sa és hi te -
le sí tés cél já ból. Az idõ le ges el té rés idõ tar ta ma alatt az ere -
de ti já ték terv nem mó do sít ha tó. Az idõ le ges el té rés tar tal -
mi kö ve tel mé nye i re az (1) be kez dés elõ írásait ér te lem sze -
rû en kell al kal maz ni.”

32.  §

A Vhr. 69.  §-a (6) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szer ve zõ kö te les be tar ta ni a 68.  § (1) be kez dé se alap -
ján a já ték terv ben meg ha tá ro zott bi zony la tok ve ze té sé re,
ki töl té sé re és meg kül dé sé re vo nat ko zó kö vet ke zõ elõ -
írásokat:]

„g) nem ja vít ha tó ada tok nak mi nõ sül nek a bi zony lat dá -
tu ma és a já ték asz tal szá ma. Nem ja vít ha tó adat ese tén a
bi zony la tot ér vény te le ní te ni kell és új bi zony la tot kell ki -
ál lí ta ni. Az ér vény te le ní tés oká ról min den eset ben jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni és azt a ron tott bi zony lat tal együtt a
(4) be kez dés alap ján ki ala kí tott el szá mo lá si bi zony la tok
be kül dé si rend je sze rint kell meg kül de ni az SZF-hez.”

33.  §

(1) A Vhr. 77.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szer ve zõ nek já ték ka szi nó ban já ték asz ta lon ként
20 ezer fo rint és pénz nye rõ au to ma tán ként 2 ezer fo rint, te -
rem já té kon ként 500 ezer fo rint, e já ték esz kö zö ket köz vet -
le nül nem érin tõ en ge dé lye zé si, jó vá ha gyá si el já rás ese tén
200 ezer fo rint, a 64.  § (6) be kez dé se sze rin ti jó vá ha gyá si
el já rás ese tén 10 ezer fo rint, I. ka te gó ri ás já ték ka szi nó ese -
tén leg fel jebb 40 mil lió fo rint, II. ka te gó ri ás já ték ka szi nó
ese tén pe dig leg fel jebb 1 mil lió fo rint igaz ga tá si-szol gál -
ta tá si dí jat kell fi zet nie.”

(2) A Vhr. 77.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) és
f) pon tok kal egé szül ki:

[A pénz nye rõ au to ma ta és já ték te rem ese tén a kö vet ke -
zõ igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí ja kat kell meg fi zet ni:]

„e) az elekt ro ni kus ka szi nó üze mel te té se irán ti ké re lem
ese tén 100 ezer fo rint (kulcs szó: EK),

f) az elekt ro ni kus ka szi nó já ték terv-mó do sí tá sá nak jó -
vá ha gyá sa irán ti ké re lem ese tén 20 ezer fo rint (kulcs szó:
EK mód).”

34.  §

(1) A Vhr. 78.  §-ának szá mo zá sa 78.  § (1) be kez dés re
vál to zik és ezzel egy ide jû leg f) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A szer ve zõ nek a fel ügye le ti el len õr zé sért]

„f) pénz nye rõ au to ma tát üze mel te tõ gaz da sá gi tár sa ság
já ték ter men kén ti ne gyed évi tisz ta já ték be vé te lé nek 5 ez re -
lé két, de já ték ter men ként ne gyed éven te leg alább 5 ezer fo -
rint, illetve já ték ter men ként ne gyed éven te leg fel jebb
1 mil lió fo rint

igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet nie.”
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(2) A Vhr. 78.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:
„(2) Nem kell meg fi zet nie a szer ve zõ nek az (1) be kez -

dés f) pont ja sze rin ti fel ügye le ti el len õr zé si dí jat, ha a szer -
ve zõ a havi pénz for gal mi je len tést a tárgy hót kö ve tõ elsõ
há rom mun ka na pon zár ja le és leg ké sõbb a har ma dik mun -
ka na pot kö ve tõ elsõ ügy fél fo ga dá si na pon a já ték te rem en -
ge dé lyét szü ne tel te tés re vagy meg szün te tés re az SZF-nek
le ad ja úgy, hogy a füg gõ, illetve meg szûnt ál la pot kez de té -
nek a tárgy hót kö ve tõ leg ké sõbb har ma dik mun ka na pot je -
lö li meg.”

35.  §

A Vhr. 81.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Pénz nye rõ au to ma ta igaz ga tá si-szol gál ta tá si dí já -
nak meg fi ze té se kor a kész pénz-át uta lá si meg bí zás jog cím
és köz le mény ro va tá ban fel kell tün tet ni a pénz nye rõ au to -
ma ta OMH azo no sí tó ját és az egy évet meg ha la dó idõ tar -
tam ra en ge dé lye zett pénz nye rõ au to ma ta ese té ben a „2díj” 
ki fe je zést.”

36.  §

A Vhr. 87.  §-a a kö vet ke zõ 15. pont tal egé szül ki:
„15. jack pot rend szer: I. ka te gó ri ás pénz nye rõ au to ma -

ták egy já ték te rem ben tör té nõ össze kö té se út ján ki ala kí tott 
rend szer, amely a já té kos felé meg je le ní ti a tét ként el ját -
szott összeg elõ re meg ha tá ro zott há nya dá val nö velt hal -
mo zott nye re mény ígé re tet. Ha a nye re mény ígé ret az elõ re
meg ha tá ro zott alsó és fel sõ ha tá rok kö zött vé let len sze rû en
be ál lí tott ér té ket el ér te, a rend szer va la mennyi, az adott já -
ték te rem ben ép pen já ték ban lévõ rend szer be kö tött pénz -
nye rõ au to ma ta kö zött vé let len sze rû sor so lás sal nye re -
ményt fi zet ki.”

37.  §

(1) A Vhr. 3. szá mú mel lék le té nek I. fe je ze te a kö vet ke -
zõ 12. pont tal egé szül ki:

„12. Egyéb rész egy sé gek (adat gyûj tõ, jack pot vezérlõ-
 egység stb.) tí pus vizs gá la ta:

a) a rész egy ség mû kö dé sé nek vizs gá la ta,
b) a pénz nye rõ au to ma ta mû kö dé sé re gya ko rolt ha tás

vizs gá la ta.”

(2) A Vhr. 3. szá mú mel lék le té nek II. fe je ze te a kö vet -
ke zõ 9. pont tal egé szül ki:

„9. A rész egy sé gek tí pus azo nos sá ga és meg fe le lõ sé ge.”

38.  §

A Vhr. 7. szá mú mel lék le té nek 6. és 7. pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„6. PA en ge dély szám vál to zás

A PA en ge dély szá má nak meg vál to zá sa ese tén az aláb bi
ada to kat kell fel je gyez ni:

a) a régi en ge dély szá mát,

b) az új en ge dély szá mát.

7. Egyéb

Min den az 1–6. pont ban nem em lí tett, a PA üze mel te té -
sé vel kap cso la tos, illetve a PA-t érin tõ be jegy zést ezen a
jog cí men kell meg ten ni. Ezen a jog cí men kell be je gyez ni a 
PA üzem be he lye zé sét is, amely eset ben a PA en ge dély -
szá mát is fel kell tün tet ni.”

39.  §

A Vhr. 8. szá mú mel lék le té nek be ve ze tõ szö veg ré sze a
kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A havi pénz for gal mi je len tés har ma dik pél dá nyát a
szer ve zõ fel hasz nál hat ja, annak ne gye dik pél dá nyát pe dig
a nyom tat vány tömb ben kell hagy ni.”

40.  §

(1) A Vhr. 9. szá mú mel lék le te 1. pont já nak d) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az idõ sza ki el szá mo lás tar tal maz za:]

„d) PA-nként en ge dély, OMH szám és já ték he lyek szá -
ma sze rint ha von kén ti bon tás ban rész le tez ve és ne gyed év -
re össze sít ve a tisz ta já ték be vé telt fo rint ban,”

(2) A Vhr. 9. szá mú mel lék le te 2. pont já nak a) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az idõ sza ki el szá mo lás hoz csa tol ni kell:]

„a) az idõ szak ban üze mel te tett já ték ter mek havi pénz -
for gal mi je len té sé nek elsõ, en nek hi á nyá ban má so dik pél -
dá nyát,”

(3) A Vhr. 9. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Ha a szer ve zõ idõ sza ki el szá mo lá sát elekt ro ni kus
úton tel je sí ti, kö te les az SZF ál tal rend sze re sí tett, a tárgy -
ne gyed év utol só hó nap já nak ti zen ötö dik nap ján ér vé nyes
prog ram ver zió al kal ma zá sá val az idõ sza ki el szá mo lá sát
adat hor do zón a 49.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt ha tár idõ re
be nyúj ta ni e mel lék let 2. pont já nak b) és c) al pont já ban
meg ha tá ro zott iga zo lá sok egy ide jû csa to lá sá val.”

41.  §

A Vhr. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te, a Vhr. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 2. szá mú mel lék le te lép.
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42. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-ának (2) bekezdése, 2–7. §-a,
9–10. §-a, 13. §-a, 16. §-a, 18–21. §-a, 23–32. §-a,
33. §-ának (1) bekezdése, 34–41. §-a e rendelet kihirdeté-
sét követõ 30. napon lép hatályba.

(3) Az e rendelet 25. §-ában foglalt képesítésre és szak-
mai gyakorlatra vonatkozó módosításokat – az e rendelet
hatálybalépése elõtt kiadott engedély alapján mûködõ já-
tékkaszinóban – a hatálybalépéskor már fennálló munka-
viszonyra az engedély érvényességének lejártáig nem kell
alkalmazni.

(4) A Vhr. 8. §-át követõ „Törvényességi felügyelet”
cím helyébe „A szerencsejátékok hatósági ellenõrzése”
cím lép, és a Vhr. 9. §-ában szereplõ „törvényességi fel-

ügyelete” szövegrész helyébe „hatósági ellenõrzése” szö-
vegrész lép.

(5) A Vhr. 23. §-ának (4) bekezdésében az „a Magyar
Köztársaság területén is” szövegrész helyébe az „az Euró-
pai Gazdasági Térség területén” szövegrész, a Vhr. 1. szá-
mú mellékletének 1. b) pontjában az „az Szjtv. 2. §-a
(4) bekezdésének b) pontjában foglaltakról” szövegrész
helyébe az „az Szjtv. 2. §-a (4) bekezdésének b) pontjában
foglaltakról, amelyek a jegyzõ hatáskörébe tartoznak,”
szövegrész kerül.

(6) A Vhr. 1. §-ának (9) bekezdésében a „45. §-ának”
szövegrészt követõ „(1),” szövegrész, a Vhr. 14. §-ának
második mondata, valamint a Vhr. 24. §-ának (2) bekezdé-
se hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 19/2006. (VII. 31.) PM rendelethez

[11. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]

Kitöltend  írógéppel, vagy nyomtatott bet vel!

Illetékbélyeg

sorszám. ……………………………

  Az ajándéksorsolás szervez jének neve (cégneve):

  székhelye, telephelye:

  Bankszámlaszáma:

  Szervez  vezet jének (vezet  tisztségvisel jének) neve, lakcíme, anyja neve, szül. helye, ideje:

  Ügyintéz  neve, telefonszáma:

  Az ajándéksorsolást  szervez  megbízottjának neve (cégneve):

  székhelye, telephelye:

  Bankszámlaszáma:

  A megbízott  vezet jének (vezet  tisztségvisel jének) neve, lakcíme, anyja neve, szül. helye, ideje:

  Ügyintéz  neve, telefonszáma:

Megbízás alapján történ  lebonyolitáskor a megbízási szerz dés egy eredeti példányát is mellékelni kell, ennek hiányában a 

bejelentési kötelezettség teljesít jét kell szervez nek tekinteni!

 Ajándéksorsolás bejelentése

Az ajándéksorsolás meghirdetésével egyidej leg a résztvev ket érint ,

összes lényeges körülményt nyilvánosságra kell hozni
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Az ajándéksorsolás lebonyolításának adatai

  A lebonyolítás kezd  id pontja (a meghirdetés napja):

  Az ajándéksorsolás jellege: 

a)   nem folyamatos (egyszeri) b)   folyamatos *(a nem kivánt  rész törlend )

  Sorsolás helyszíne (címe), id pontja (év, hó, nap, óra)

  (folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén valamennyi sorsolás adatait szerepeltetni kell!)

A sorsolásokon közjegyz  jelenléte kötelez !

  A kibocsátandó sorsjegyek tervezett darabszáma  és jelzése:

  A részvételre jogosító sorsjegyek leirása:

  A  nyeremények tervezett összes bruttó értéke:

ebb l: nettó érték

ÁFA

Szja

  A személyi jövedelemadót  a szervez nek  kell megállapítania és megfizetnie! Pénz sorsolása tilos!

  Az ajándéksorsolás akció elnevezése és (vagy) jelmondata, mottója, valamint a részvétel feltétele:

  Annak az árucikknek vagy szolgáltatásnak a megnevezése, amelynek megvásárlása vagy igénybevétele esetén

  jogot ad a szervez  az ajándéksorsolásokon való részvételre!

  Itt kell feltüntetni azt az (alsó és/vagy fels ) értékhatárt és egyéb körülményeket is, amelyek feltételei egy sors- 

  jegy (egységnyi részvételi lehet ség) kiadásának!

Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén, amennyiben az egyes sorsolások módszerei eltérnek, úgy valamennyi 

megvalósítandó sorsolási metódust le kell írni.

A nyilvános sorsolás – a véletlenszer ség elvének eleget tev , kézi vagy gépi – esetenként eltér  – módszer  lehet.

 A nyilvános sorsolás(ok)  módszerének (módszereinek) megjelölése: 

A tartaléknyertes(ek) tervezett kihúzását ismertetni kell, figyelemmel a játék tisztaságának garanciáira.
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Az ajándéksorsolás nyer osztályai, a nyeremények leirása és értéke

Megnevezése (fantázianév, típusjel, egyéb azonosító) Darabszáma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

  (Nagyszámú nyeremény esetén külön lista is mellékelhet !)

  (Nyereményjogosultságot igazoló sorsjegy, dokumentum, igazolás bemutatása, beküldése levélben,  telefonon  jelentkezés,
 vagy szervez i megkeresés) 

A tervezett ajándéksorsolással kapcsolatos egyéb, lényeges körülmények, események leírása:

Kelt:

a bejelent  cégszer  aláírása

………………………………..………………

A nyeremény azonosításának,  érvényesítésének és kifizetésének módja:

Szerencsejáték

Felügyelet tölti ki!

(ajándéksorsolás esetében nyer osztály = az azonos fajtájú illetve érték  nyeremények)

Értéke (Ft/db)
Összesen

(db x érték) Ft

  Összesen:
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Bejelentési nyomtatvány kitöltési útmutatója

Azo no sí tó ada tok:

Az azo no sí tó ada tok kö zött az aján dék sor so lás szer ve zõ jé nek az ada ta it kell sze re pel tet ni. Ha meg bí zá si szer zõ dés
alap ján tör té nik a szer ve zés, úgy a meg bí zott ada ta it is sze re pel tet ni kell a meg bí zá si szer zõ dés egy ide jû be csa to lá sá val.

Az aján dék sor so lás le bo nyo lí tá sá nak adatai:

A le bo nyo lí tás kez dõ idõ pont ja az az idõ pont, ami kor a szer ve zõ nyil vá nos ság ra hoz za az aján dék sor so lá son való
rész vé tel fel té te le it.

A le bo nyo lí tás ada tai kö zött kell meg je löl ni az aján dék sor so lás jel le gét, ami le het „nem fo lya ma tos”, illetve „fo lya -
ma tos” szer ve zé sû. Nem fo lya ma to san szer ve zett az aján dék sor so lás, ha a szer ve zõ a meg hir de tett idõ sza kon be lül egy
sor so lást tart. Fo lya ma to san szer ve zett az aján dék sor so lás, ha a meg hir de tett és be je len tett idõ sza kon be lül a szer ve zõ
több szö ri al ka lom mal tör té nõ és kü lön bö zõ idõ pon tok ban meg tar tott sor so lá son való rész vé telt tesz le he tõ vé úgy, hogy a 
sor so lá so kon tör té nõ rész vé tel fel té te lei ugyan azok.

A sor so lás hely szí nét és év, hó nap, nap, óra meg bon tás sze rin ti idõ pont ját meg kell adni.

Az aján dék sor so lás szer ve zé se szem pont já ból sors jegy nek mi nõ sül a sor so lás alap já ul szol gá ló bi zony lat. Ilyen pél -
dá ul a vá sár lást iga zo ló blokk vagy egyéb, a já té kos (vá sár ló) ké sõb bi azo no sí tá sát biz to sí tó szel vény, bi zony lat. Ki bo -
csá tan dó sors jegy nek mi nõ sül az aján dék sor so lás ra pá lyá za ti le he tõ sé get biz to sí tó, a já té kos (vá sár ló) ren del ke zés re álló 
sors jegy. A já ték ra jo go sí tó sors je gyek meg ha tá ro zá sá nál azo kat a fel té te le ket kell meg je löl ni, ame lyek szük sé ge sek
 ahhoz, hogy a sors je gyek részt ve hes se nek a sor so lá son.

A nye re mé nyek ter ve zett összes brut tó ér té ké nél az aján dék sor so lás al kal má val ki sor so lan dó nye re mé nyek össze sí -
tett, sze mé lyi jö ve de lem adót is ma gá ba fog la ló ér té két kell meg je löl ni, me lyet rész le tez ni kell, meg ha tá roz va a nye re mé -
nyek ter ve zett net tó ér té két, ÁFA és sze mé lyi jö ve de lem adó össze gét.

A le bo nyo lí tás ada tai kö zött kell sze re pel tet ni a rész vé te li fel té te lek, valamint a nyil vá nos sor so lás mód sze ré nek a le -
írá sát is. A rész vé te li fel té te lek ese té ben fon tos annak a rész le tes és egy ér tel mû meg ha tá ro zá sa, hogy az aján dék sor so lá -
son mi lyen fel té te lek tel je sü lé se mel lett le het részt ven ni. Itt meg kell je löl ni annak a ter mék nek vagy szol gál ta tás nak a
ne vét, amely nek meg vá sár lá sá hoz vagy igény be vé te lé hez kö tõ dik a sor so lá son való rész vé tel.

A sor so lás mód sze ré nek meg je lö lé sé nél a sor so lás tech ni ká ját és me ne tét kell is mer tet ni. A sor so lás tör tén het a vé let -
len sze rû ség el vé nek ele get tevõ elekt ro ni kus be ren de zés (pl. szá mí tó gép) igény be vé te lé vel, illetve történhet kézi
húzással is.

Az aján dék sor so lás nye rõ osz tá lyai, a nye re mé nyek le írá sa és értéke:

Aján dék sor so lás ese té ben az azo nos faj tá jú és ér té kû nye re mé nyek al kot nak egy-egy nye rõ osz tályt. A be je len tés al -
kal má val meg kell adni a kü lön bö zõ nye rõ osz tá lyok meg ne ve zé sét (pl. te le ví zió, szá mí tó gép), valamint eh hez kap cso ló -
dó an a nye re mé nyek da rab szá mát, egye di – Áfa-s –, valamint össz ér té két. A nye rõ osz tá lyok és azok nye re mé nye i nek
fel so ro lá sa egy ben a nyil vá nos sor so lá son tör té nõ hú zá si sor ren det is je len ti.

A nye re mé nyek azo no sí tá sá nak, ér vé nye sí té sé nek és ki fi ze té sé nek mód já nál azt az el já rást kell meg ha tá roz ni, ami
alap ján a nye re mény és a nyer tes sors jegy egy más hoz ren del he tõ, valamint a nye re mény ki fi ze tés re, át adás ra ke rül.

Az egyéb, a be je len tõ nyom tat vá nyon nem rész le te zett, de a szer ve zés szem pont já ból je len tõ ség gel bíró kö rül mé nye -
ket kell az erre a cél ra nyom ta tott ro vat ban le ír ni.
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2. számú melléklet a 19/2006. (VII. 31.) PM rendelethez

[12. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez]

Kitöltend  írógéppel, vagy nyomtatott bet vel!

Folyamatos ajándéksorsolás esetében az els  sorsolás elszámolását követ  minden további elszámolást 

másolt példányon kell benyújtani!

 1. Az ajándéksorsolás szervez jének

neve (cégneve):

 2. székhelye, telephelye:

 3. Bankszámlaszáma:

 4.

 5. Ügyintéz  neve, telefonszáma:

6. A bejelentés sorszáma: 7. A sorsolás sorszáma:

 * csak folyamatos sorsolás esetében

8. A sorsolás id pontja (év, hónap, nap):

9.

10.

11/a.

11/b. Vállalkozások részére átadott nyeremények öszege vagy értéke:

12. Átadott nyeremények SZJA kötelezettsége:

13. Teljesített SZJA kötelezettség:

14. Át nem vett nyeremények összege:

15. Át nem vett nyeremény miatt képz dött játékadó kötelezettség:

16. Teljesített játékadó kötelezettség:

17. Kisorsolásra kerül  nyeremények forgalmi értéke:

18. Felügyeleti ellen rzési díjfizetési kötelezettség:

19. Teljesített felügyeleti ellen rzési díjfizetési kötelezettség:

20.

21. Becsatolt közjegyz i okirat száma:

Kelt:

cégszer  aláírás

………...……………………

teljesítését igazoló bizonylatok száma:

Szervez  vezet jének (vezet  tisztségvisel jének) neve, lakcíme, anyja neve, szül.helye, ideje:

Kibocsátott sorsjegyek száma:

Játékra jogosított sorsjegyek száma:

A játékosok részére átadott nyeremények - SZJA 

megfizetésének alapját képez  - összege vagy értéke:

Elszámolási adatok

Azonosító adatok

 Ajándéksorsolás végelszámolása

Becsatolt, állammal, Szerencsejáték 
Felügyelettel szembeni kötelezettségek

Embedded EPS
There is embedded EPS on this page.Adobe Acrobat does not support the display of this type of object but it will print intact to a PostScript device.
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Elszámolási nyomtatvány kitöltési útmutatója

Fo lya ma tos aján dék sor so lás ese té ben a vég el szá mo lást sor so lá son ként, elsõ sor so lás vég el szá mo lá sát kö ve tõ min den
to váb bi vég el szá mo lást az el szá mo lá si nyom tat vány – szer ve zõ ál tal – má solt pél dá nyán kell be nyúj ta nia, az utol só sor -
so lást köve tõen a nye re mény át vé te li ha tár idõt kö ve tõ 30 na pon be lül.

1–8. Azo no sí tó ada tok

Az azo no sí tó ada tok kö zött az aján dék sor so lás szer ve zõ jé nek a meg adott ada ta it kell sze re pel tet ni. Ha meg bí zá si szer -
zõ dés alap ján tör tént a szer ve zés, és a meg bí zá si szer zõ dést a be je len tés kor be csa tol ták a Sze ren cse já ték Fel ügye let hez,
úgy a meg bí zó ada ta it kell itt sze re pel tet ni. Ha meg bí zá si szer zõ dés alap ján tör té nik a szer ve zés, és a meg bí zá si szer zõ -
dést a be je len tés sel egy ide jû leg nem csa tol ták be, a be je len té si kö te le zett ség tel je sí tõ jé nek ada ta it kell sze re pel tet ni. To -
váb bá itt kell meg je löl ni annak a sor so lás nak az egyéb azo no sí tó it, amely re az el szá mo lás vo nat ko zik (be je len tõ nyom -
tat vány sor szá ma, a sor so lás sor szá ma, valamint a sor so lás idõ pont ja). A 7. ro vat ban a fo lya ma tos sor so lá sok sor rend je
sze rin ti meg fe le lõ sor szá mot kell sze re pel tet ni (csak fo lya ma tos sor so lás ese té ben kell ki töl te ni).

9–21. El szá mo lá si ada tok

A 9., valamint a 10. ro vat ban a ki bo csá tott, illetve a já ték ra jo go sí tott sors je gyek szá mát kell fel tün tet ni. Az aján dék -
sor so lás szer ve zé se szem pont já ból sors jegy nek mi nõ sül a sor so lás alap já ul szol gá ló bi zony lat. Ilyen pl. a vá sár lást iga -
zo ló blokk, vagy egyéb, a já té kos (vá sár ló) ké sõb bi azo no sí tá sát biz to sí tó szel vény, bi zony lat. Ki bo csá tott sors jegy nek
mi nõ sül az aján dék sor so lás ra pá lyá za ti le he tõ sé get biz to sí tó, a já té kos (vá sár ló) ren del ke zé sé re álló sors jegy. Já ték ra jo -
go sí tott a já té kos (vá sár ló) ál tal meg kül dött, és a pá lyá za ti fel té te lek nek min den ben meg fe le lõ, sor so lás ba ke rü lõ sors -
jegy.

11/a. Eb ben a ro vat ban a já té ko sok ré szé re át adott nye re mé nyek ér té két vagy össze gét kell sze re pel tet ni, mely egy ben
a ki fi ze tõi sze mé lyi jö ve de lem adó alap ja is. Tárgy nye re mény ese té ben az át adott nye re mény ÁFA-val csök ken tett for -
gal mi ér té két kell sze re pel tet ni.

11/b. Nem ma gán sze mély nyer tes ré szé re át adott nye re mény össze gét kell itt sze re pel tet ni, mi vel a ré szük re át adott
nye re mény nem ké pez sze mé lyi jö ve de lem adó ala pot.

12. Eb ben a ro vat ban az át adott nye re mé nyek után tel je sí ten dõ sze mé lyi jö ve de lem adó kö te le zett sé get kell sze re pel -
tet ni.

13. Itt a 12. ro vat ban meg je lölt sze mé lyi jö ve de lem adó összeg bõl a tény le ges tel je sí tést kell meg je löl ni.

14. Eb ben a ro vat ban a já té kost meg il le tõ, de a nye re mény át vé tel re nyit va álló ha tár idõ ig át nem vett nye re mé nyek ér té -
két vagy össze gét kell sze re pel tet ni. Át nem vett nye re mény nek mi nõ sül a meg hir de tett, de ki nem sor solt nye re mény is.

15. Fo lya ma tos aján dék sor so lás ese tén a 14. ro vat ban meg je lölt összeg nek azt a ré szét kell itt sze re pel tet ni, ame lyet a
szer ve zõ a továb biak ban nem hasz nál fel nye re mé nyek cél já ra. Egy sze ri aján dék sor so lás és a fo lya ma tos aján dék sor so -
lás utol só sor so lá si ese mé nye ese tén a 14. ro vat ban meg je lölt tel jes össze get. Az át nem vett nye re mé nyek cí mén ke let ke -
zett já ték adót a szer ve zõ nek a nye re mény át vé tel re nyit va álló ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hó nap hu sza dik nap já ig kell meg fi -
zet ni.

16. A tény le ge sen be fi ze tett já ték adó össze gét kell itt meg je löl ni.

17. A ki sor so lás ra ke rü lõ nye re mé nyek for gal mi ér té két kell itt meg je löl ni.

18. A fel ügye le ti el len õr zé si díj fi ze té si kö te le zett sé get kell sze re pel tet ni.

19. Eb ben a ro vat ban a 18. ro vat ban meg je lölt fel ügye le ti el len õr zé si díj fi ze té si kö te le zett ség bõl a tény le ges tel je sí -
tést kell meg je löl ni.

20. Be csa tolt, az ál lam mal, a Sze ren cse já ték Fel ügye let tel szem be ni kö te le zett sé gek tel je sí té sét iga zo ló bi zony lat nak 
mi nõ sül min den olyan pénz for gal mi tranz ak ci ó hoz kap cso ló dó bi zony lat, amely bõl egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy
szer ve zõ az ál lam mal, a Sze ren cse já ték Fel ügye let tel szem be ni kö te le zett sé ge it összeg sze rû sé gét te kint ve is tel je sí tet te.
Ilyen bi zony lat pl. a meg je lölt adó össze get, illetve fel ügye le ti el len õr zé si dí jat tar tal ma zó ter he lé si ér te sí tõ vagy a bank i
ki vo nat.

21. A sor so lás ról ké szült köz jegy zõi ok irat egy hi te les pél dá nyát a vég el szá mo lás hoz csa tol ni kell.
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 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
138/2006. (VII. 31.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
az Alkot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, Bog lya sovsz ky Csa ba bün te tés-vég -
re haj tá si ez re dest, a Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si
 Intézet meg bí zott pa rancs no kát, 2006. au gusz tus 1-jei
 hatállyal bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok ká ki -
nevezem.

Bu da pest, 2006. jú li us 24.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú li us 26.

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

KEH ügy szám: V-5/3204/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1078/2006. (VII. 31.) Korm.

határozata

a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

1. A Kor mány

a) ala pí tói jog kö ré ben mó do sít ja a Nem ze ti Gyer mek-
és If jú sá gi Köz ala pít vány Ala pí tó Okiratát;

b) fel ha tal maz za a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz tert,
hogy az Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé te le so rán az Ala pí tó képviseletében eljárjon;

Ha tár idõ: azon nal

c) el ren de li a mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog -
lalt Ala pí tó Ok irat köz zé té te lét a Ma gyar Köz löny ben, a
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé telt köve tõen.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti a Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz -
ala pít vány ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ról  szóló
2130/2002. (IV. 26.) Korm., a 2016/2002. (I. 31.) Korm., a
2355/1999. (XII. 23.) Korm. és a 2167/1999. (VII. 8.)
Korm. ha tá ro zat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 89. szá má ban ki hir de tett, az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl
 finanszírozott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás 2006. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 24/2006. (III. 31.) FVM ren de let, illetve az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi
 kiegészítõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let egyes jog cí me i hez kap cso ló dó támo -
gatási össze gek rõl  szóló 53/2006. (VII. 24.) FVM ren de let 13.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lye sen:

„h) az R. 44.  §-ának (2) be kez dé se, (3) be kez dé sé nek a) pont ja és (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti;”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

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

deletek, irányelvek, határozatok.

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

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

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

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

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

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

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

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

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

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

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

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

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

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

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj egy évre 90 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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