
 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXXI.
tör vény

a közoktatásról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény módosításáról*

1.  § A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kt.) 8.  §-a (3) be kez dé sé nek har ma dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„A be ve ze tõ és a kez dõ sza kasz ban, to váb bá a he lyi tan -
terv ben meg ha tá ro zot tak sze rint az ala po zó sza kasz kö te -
le zõ és nem kö te le zõ tan órai fog lal ko zá sa idõ ke re té nek
hu szon öt-öt ven szá za lé ká ban nem szak rend sze rû ok ta tás,
az ala po zó sza kasz fenn ma ra dó idõ ke re té ben és a fej lesz tõ
sza kasz ban szak rend sze rû ok ta tás fo lyik.”

2.  § (1) A Kt. 9.  §-ának (1)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az érett sé gi vizs ga ál lam i vizs ga. Az érett sé gi vizs -
gát or szá go san egy sé ges vizs ga kö ve tel mé nyek (a továb -
biak ban: köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek) sze rint kell meg -
tar ta ni. Az érett sé gi vizs ga köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nye it 
a vizs ga sza bály zat és az érett sé gi vizs ga vizs ga kö ve tel mé -
nyei alap ján kell meg ha tá roz ni. Az érett sé gi vizs ga köz -
pon ti vizs ga kö ve tel mé nye it az is ko la – a vizs ga sza bály -
zat ban fog lal tak sze rint – a he lyi tan ter vé ben meg ha tá ro -
zot tak alap ján he lyi vizs ga kö ve tel mé nyek kel egé szít he ti
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ki. A köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sa és ki -
hir de té se, az ér té ke lés sza bá lyo zá sa az ál lam fel ada ta. Ha
az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za ta más képp nem ren -
del ke zik, a vizs gát az is ko la szer ve zi meg. A szó be li vizs -
gák nyil vá no sak. A nyil vá nos sá got a vizs ga bi zott ság el nö -
ke kor lá toz hat ja, illetve ki zár hat ja, ha azt a vizs ga rend jé -
nek fenn tar tá sa in do kol ja. A vizs ga az ok ta tás nyel vén
– ma gya rul, a nem ze ti, et ni kai ki sebb ség nyel vén, illetve
más ide gen nyel ven – fo lyik. A vizs gá zó az írás be li dol go -
za tát – a vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint –
meg te kint he ti, és csa tol hat ja az ér té ke lés sel kap cso la tos
vé le mé nyét.

(2) Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za ta ha tá roz za meg 
az érett sé gi vizs ga meg szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra, az
érett sé gi vizs ga vizs ga tan tár gya i ra, az érett sé gi vizs ga
vizs ga tan tár gya i nak kö ve tel mé nye i re, a vizs gá zók tel je sít -
mé nyé nek ér té ke lé sé re, a je lent ke zés re és az ügy vi tel re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket. Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza -
bály za tát a Kor mány ren de let ben adja ki. Az érett sé gi
vizs ga vizs ga sza bály za tá nak a Kor mány ré szé re tör té nõ
be nyúj tá sa elõtt be kell sze rez ni az Or szá gos Köz ne ve lé si
Ta nács és a Köz ok ta tás po li ti kai Ta nács vé le mé nyét, a
nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi is ko lai ne ve lést és ok ta tást
érin tõ kér dé sek ben az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság
egyet ér té sét.

(3) A ta nu ló – ta nu lói jog vi szo nyá nak fenn ál lá sa alatt
ab ban az is ko lá ban, amely ben a vizs gá ra tör té nõ je lent ke -
zés hez szük sé ges ta nul má nya it be fe jez te, ha az érett sé gi
vizs ga vizs ga sza bály za ta más képp nem ren del ke zik – a ti -
zen ket te dik, e tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben a ti zen -
har ma dik év fo lyam kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se után
érett sé gi vizs gát te het.

(4) A ta nu lói jog vi szony meg szû né se után bár me lyik, a
bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ra jo go sult is ko lá ban te he tõ – az
érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za ta sze rint – érett sé gi vizs -
ga. Érett sé gi vizs ga te he tõ a ta nu lói jog vi szony fenn ál lá sa
alatt és a ta nu lói jog vi szony meg szû né sét köve tõen az
érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zott vizs -
ga köz pont ban is. Az érett sé gi vizs gát min den eset ben a
vizs ga idõ pont já ban ér vé nyes vizs ga kö ve tel mé nyek sze -
rint kell le ten ni.”

(2) A Kt. 9.  §-ának (7)–(10) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ (7)–(10) be kez dés lép:

„(7) Az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben mû -
vé sze ti alap vizs gát kell szer vez ni, illetve mû vé sze ti zá ró -
vizs ga szer vez he tõ. Az e be kez dés ben sza bá lyo zott vizs -
gá kon köz pon ti lag meg ha tá ro zott vizs ga tan tár gyak ból, az
is ko la he lyi tan ter vé ben meg ha tá ro zot tak sze rint, az is ko la 
ál tal ki dol go zott kö ve tel mé nyek alap ján kell vizs gát ten ni.

(8) Az érett sé gi bi zo nyít vány kö zép is ko lai vég zett sé get
ta nú sít, és fel sõ ok ta tá si in téz mény be való fel vé tel re, to -
váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint szak kép zés -
be való be kap cso ló dás ra, valamint mun ka kör be töl té sé re,
te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sít. A fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ha tá roz za meg, hogy a fel vé tel hez az érett sé gi vizs ga 
egyes vizs ga tan tár gya i ból mi lyen szin tû kö ve tel mé nyek re

épü lõ vizs gát és vizs ga ered mé nye ket kell tel je sí te ni. Az
érett sé gi vizs ga egyes vizs ga tan tár gya i ból le tett vizs ga
– az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint – meg is mé tel he tõ. A fel sõ ok ta tá si in téz mény a
fel vé te li ké re lem el bí rá lá sa kor a kö zép is ko lai ta nul má -
nyok so rán ka pott osz tály za to kat és a kö zép is ko lai ta nul -
má nyi ver se nye ken el ért ered mé nye ket – jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – figye lembe ve he ti, illetve figye -
lembe ve szi.

(9) Az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben meg ha tá ro zott
szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re szer ve zett szak mai vizs ga
ál lam i vizs ga. A ta nu ló a szak kép zés utol só év fo lya ma kö -
ve tel mé nye i nek tel je sí té se után – a (3)–(4) és a (6) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint – szak mai vizs gát te het. A
szak ké pe sí tés szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyei meg ha tá -
ro zá sá ról és ki adá sá ról, a ta nu lói jog vi szony meg szû né se
után az is ko la rend sze ren kí vü li szak mai vizs ga le té te lé nek
le he tõ sé gé rõl, a szak mai vizs ga meg szer ve zé sé rõl, a szak -
ké pe sí tést ta nú sí tó bi zo nyít vá nyok ki adá sá ról a szak kép -
zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del kez nek.

(10) Az érett sé gi vizs ga és a szak mai vizs ga vizs ga bi -
zott sá ga a Ma gyar Köz tár sa ság cí me rét tar tal ma zó kör bé -
lyeg zõt hasz nál.”

3.  § A Kt. 11.  §-a (1) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ta nu ló joga kü lö nö sen, hogy]
„b) vá lasszon a vá laszt ha tó tan tár gyak, fog lal ko zá sok

kö zül; a kö zép is ko lá ban – jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak 
sze rint – az an gol nyelv el sa já tí tá sá hoz fel ké szü lé si le he tõ -
sé get kap jon;”

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

„(1) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a 20–22.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon kí vül más köz ok ta tá si in téz ményt ala -
pít hat, illetve ala pí tá sát en ge dé lyez he ti, ha az meg fe lel e
tör vény, valamint a szak kép zé si tör vény elõ írásainak, to -
váb bá en ge dé lyez he ti olyan sa já tos pe da gó gi ai prog ram
alap ján ne ve lõ és ok ta tó ál ta lá nos is ko la, kö zép is ko la ala -
pí tá sát, amely nek nem cél ja, hogy a ta nu lót fel ké szít se az
érett sé gi vizs gá ra. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a köz ok -
ta tá si in téz mény ala pí tá sá hoz jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott do ku men tu mo kat, te vé keny sé gé vel, óvo da és is ko la
ese tén az át ad ni kí vánt is me re tek kel kap cso la tos prog ra -
mot. Az en ge déllyel kap cso la tos több let költ sé ge ket a
fenn tar tó nak kell vi sel nie.”

5.  § (1) Kt. 26.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az ál ta lá nos is ko lá nak nyolc év fo lya ma van.”

(2) A Kt. 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az ala pí tó ok ira ta sze rint nyolc év fo lyam nál ke ve -
sebb év fo lyam mal mû kö dõ ál ta lá nos is ko la, má sik nyolc
év fo lyam mal mû kö dõ ál ta lá nos is ko la vagy leg alább hat
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év fo lyam mal mû kö dõ gim ná zi um tag is ko lá ja ként lát ja el
fel ada ta it. E ren del ke zé sek al kal ma zá sá ban nyolc év fo -
lyam nál ke ve sebb év fo lyam mal mû kö dõ ál ta lá nos is ko lá -
nak kell te kin te ni azt az is ko lát is, ame lyik ben – az ala pí tó
ok irat ban meg ha tá ro zot tak el le né re – egy mást kö ve tõ két
ta ní tá si év ben nem in dult osz tály a he te dik és a nyol ca dik
év fo lya mon.”

6.  § A Kt. 28.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki 
és egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa (8) be -
kez dés re vál to zik:

„(7) Az adott év fo lyam ban in dít ha tó osz tály, osz tá lyok
szá má nak figyelembevéte lével meg kell szer vez ni a gim -
ná zi um ban – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott – nyel vi
elõ ké szí tõ év fo lya mot, illetve a nyel vi elõ ké szí tõ év fo -
lyam to váb bi osz tá lyát, ha a je lent ke zõk lét szá ma alap ján
ez in do kolt. A nyel vi elõ ké szí tõ év fo lyam, illetve a nyel vi
elõ ké szí tõ év fo lyam osz tá lya több kö zép is ko la ta nu ló i ból
is meg szer vez he tõ egy gim ná zi um ke re tei kö zött.”

7.  § A Kt. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az adott év fo lyam ban in dít ha tó osz tály, osz tá lyok
szá má nak figyelembevéte lével meg kell szer vez ni a szak -
kö zép is ko lá ban – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott – nyel -
vi elõ ké szí tõ év fo lya mot, illetve a nyel vi elõ ké szí tõ év fo -
lyam to váb bi osz tá lyát, ha a je lent ke zõk lét szá ma alap ján
ez in do kolt. A nyel vi elõ ké szí tõ év fo lyam, illetve a nyel vi
elõ ké szí tõ év fo lyam osz tá lya több kö zép is ko la ta nu ló i ból
is meg szer vez he tõ egy szak kö zép is ko la ke re tei kö zött.”

8.  § (1) A Kt. 33.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A több cé lú in téz mény le het
a) egy sé ges is ko la vagy össze tett is ko la,
b) kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény,
c) ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont (a továb biak ban:

ÁMK),
d) egy sé ges gyógy pe da gó gi ai, kon duk tív-pe da gó gi ai

mód szer ta ni in téz mény,
e) egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in téz -

mény.”

(2) A Kt. 33.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az egy sé ges is ko la és az össze tett is ko la pedagó -
giai fel adat el lát ás te kin te té ben szer ve ze ti leg egy sé ges in -
téz mény. Az egy sé ges is ko la a kü lön bö zõ tí pu sú is ko lák
fel ada ta it egy sé ges kö zös és eh hez kap cso ló dó, is ko la tí pus 
sze rint el kü lö nü lõ tan anyag és kö ve tel mény rend szer al -
kal ma zá sá val lát ja el. Az össze tett is ko la a kü lön bö zõ tí pu -
sú is ko lák fel ada ta it az egyes fel ada tok nak meg fe le lõ kü -
lön tan anyag és kö ve tel mény rend szer al kal ma zá sá val va -
ló sít ja meg. Ti zen ket tõ – e tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek tel je sü lé se ese tén – ti zen há rom év fo lyam mal mû -
köd het az ál ta lá nos is ko la és a gim ná zi um, az ál ta lá nos is -
ko la és a szak kö zép is ko la, illetve az ál ta lá nos is ko la és

gim ná zi um, valamint szak kö zép is ko la fel ada ta it is el lá tó
egy sé ges kö zép is ko la. Az egy sé ges kö zép is ko la az ala -
pozó sza ka szon fo lyó ok ta tást nem szak rend sze rû ok ta tás -
ként is meg szer vez he ti. A nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év -
fo lyam mal mû kö dõ ál ta lá nos is ko la az egy sé ges kö zép is -
ko la tag in téz mé nye ként is mû köd het.”

(3) A Kt. 33.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in -
téz mény több kü lön bö zõ pe da gó gi ai szak szol gá la tot szer -
ve ze ti leg egy sé ges in téz mény ként lát el. Az egy sé ges pe -
da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in téz mény – a szak ér tõi és
re ha bi li tá ci ós bi zott sá gi fel ada tok ki vé te lé vel – részt ve het 
a pe da gó gi ai szak szol gá la tok el lá tá sá ban, az uta zó szak -
em ber-há ló zat mû köd te té sé ben, a töb bi gyer mek kel, ta nu -
ló val együtt azo nos óvo dai cso port ban, is ko lai osz tály ban
ne ve lés ben-ok ta tás ban részt vevõ gyer me kek, ta nu lók el -
lá tá sá ban. Az egy sé ges pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó
in téz mény el lát hat ja a gyógy test ne ve lés fel ada ta it is.”

9.  § A Kt. 40.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(11) Az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ha tá -
roz za meg az in téz mény mû kö dé sé nek hosszú táv ra  szóló
el ve it és a meg va ló sí tá sát szol gá ló el kép ze lé se ket. Az in -
téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban meg kell ha tá roz -
ni az in téz mény mû kö dé sé nek fo lya ma tát, en nek ke re tei
kö zött a ve ze té si, ter ve zé si, el len õr zé si, mé ré si, ér té ke lé si
fel ada tok vég re haj tá sát. Az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si
prog ram nak tar tal maz nia kell az in téz mény ben ve ze tõi fel -
ada to kat el lá tók, to váb bá a pe da gó gus mun ka kör ben fog -
lal koz ta tot tak tel je sít mény ér té ke lé sé nek szem pont ja it és
az ér té ke lés rend jét. A mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ban rög -
zí te ni kell a tel jes körû in téz mé nyi ön ér té ke lés pe ri ó du sát,
mód sze re it és a fenn tar tói mi nõ ség irá nyí tá si rend szer rel
való kap cso la tát. A mi nõ ség irá nyí tá si prog ram vég re haj tá -
sa so rán figye lembe kell ven ni az or szá gos mé rés és ér té -
ke lés ered mé nye it. A ne ve lõ tes tü let a szü lõi szer ve zet (kö -
zös ség) vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel éven te ér té ke li az in -
téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram vég re haj tá sát, az or -
szá gos mé rés, ér té ke lés ered mé nye it, figye lembe véve a
ta nu lók egyé ni fej lõ dé sét és az egyes osz tá lyok tel je sít mé -
nyét. Az ér té ke lés alap ján meg kell ha tá roz ni azo kat az in -
téz ke dé se ket, ame lyek biz to sít ják, hogy a köz ok ta tá si in -
téz mény szak mai cél ki tû zé sei és az in téz mény mû kö dé se
fo lya ma to san kö ze led je nek egy más hoz. A ne ve lõ tes tü let
és a szü lõi szer ve zet (kö zös ség) ér té ke lé sét és a ja va solt
in téz ke dé se ket meg kell kül de ni a fenn tar tó nak. A ja va solt 
in téz ke dé sek a fenn tar tó jó vá ha gyá sá val vál nak ér vé nyes -
sé. A fenn tar tó nak az ér té ke lést és a ja va solt in téz ke dé se -
ket a hon lap ján, hon lap hi á nyá ban a hely ben szo ká sos mó -
don nyil vá nos ság ra kell hoz nia.”

10.  § A Kt. 48.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

2006/97. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 7897



„(10) Ha az egy sé ges is ko la az ál ta lá nos is ko la fel ada tai
mel lett a gim ná zi um, a szak kö zép is ko la és a szak is ko la
fel ada tai kö zül leg alább egyet el lát, biz to sí ta nia kell a ta -
nu ló ré szé re a fo lya ma tos to vább ha la dás fel té te le it, en nek
tar tal mi és szer ve ze ti kö ve tel mé nye it pe da gó gi ai prog ram -
já ban rög zí te nie kell. Ezt a ren del ke zést al kal maz ni kell
ak kor is, ha a nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év fo lyam mal
mû kö dõ ál ta lá nos is ko la az – ál ta lá nos is ko la és a kö zép is -
ko la fel ada ta it el lá tó – egy sé ges is ko la tag in téz mé nye ként
mû kö dik.”

11.  § A Kt. 66.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, a § (4) be kez dés sel egé szül ki, és egy -
ide jû leg a je len le gi (4)–(7) be kez dés je lö lé se (5)–(8) be -
kez dés re mó do sul:

„(3) A kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la a je lent ke zõ
fel vé te lét, át vé te lét – fel té ve, hogy la kó he lye, annak hi á -
nyá ban tar tóz ko dá si he lye a kör ze té ben ta lál ha tó – nem
köt he ti fel vé te li kö ve tel mény tel je sí té sé hez. Az e be kez -
dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell ak kor is, ha a több cé lú
köz ok ta tá si in téz mény az ál ta lá nos is ko la fel ada ta it is el -
lát ja.

(4) Ha a több cé lú köz ok ta tá si in téz mény az ál ta lá nos is -
ko lai fel ada tok mel lett gim ná zi u mi, szak is ko lai, szak kö -
zép is ko lai fel ada tok kö zül bár me lyi ket el lát ja, nem tart hat
fel vé te li vizs gát azok nak a ta nu lók nak, akik a több cé lú in -
téz mény ke re té ben fe jez ték be az ál ta lá nos is ko lai ta nul -
má nya i kat. A ta nu lók a pe da gó gi ai prog ram ban meg ha tá -
ro zot tak alap ján foly tat ják ta nul má nya i kat a meg fe le lõ is -
ko la tí pus sze rin ti ok ta tás ban. Ha az egy sé ges is ko la az ál -
ta lá nos is ko lai fel ada tok mel lett gim ná zi um, szak kö zép is -
ko la és a szak is ko la fel ada tai kö zül leg alább ket tõt el lát, a
pe da gó gi ai prog ram já ban kell meg ha tá roz ni, hogy a kö zös 
kö ve tel mé nyek tel je sí té se után mi lyen fel té te lek tel je sí té -
sé vel mi lyen ki egé szí tõ ta nul má nyo kat kell foly tat ni. A
fel vé te li ké rel mek el bí rá lá sá nál a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû ta nu ló kat elõny ben kell ré sze sí te ni. Az elõny ben
ré sze sí tés fel té te le it a pe da gó gi ai prog ram ban kell meg ha -
tá roz ni.”

12.  § A Kt. 67.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak kép zés re vo nat ko zó jog sza bály ha tá roz za
meg a szak kép zés ben való rész vé tel is ko lai, szak mai elõ -
kép zett ség sze rin ti fel té te le it. A mun ká ba ál lás hoz, az ön -
ál ló élet kez dés hez szük sé ges is me re tek el sa já tí tá sá ban
részt ve het az is, aki nem ren del ke zik alap fo kú is ko lai vég -
zett ség gel, at tól a tan év tõl kezd ve, amely ben a ti zen ha to -
dik élet évét be töl ti.”

13.  § A Kt. 75.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a több cé lú köz ok ta tá si in téz mény több is ko la tí -
pus fel ada ta it is el lát ja, a tan kö te le zett ség ide je alatt a ta -
nu lói jog vi szony nem szün tet he tõ meg, amíg a ta nul má -
nyok foly ta tá sá ra bár me lyik is ko lai fel ada tot el lá tó in téz -

mény egy ség ben le he tõ ség van. A tan kö te le zett ség meg -
szû né se után a ta nu lói jog vi szony meg szün te té sé re az egy -
sé ges is ko lá ban a kö zép is ko lá ra, az össze tett is ko lá ban, to -
váb bá a kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény és az ál ta -
lá nos mû ve lõ dé si köz pont is ko lai fel ada tot el lá tó in téz -
mény egy sé ge i ben az el lá tott fel ada tok nak meg fe le lõ is ko -
la tí pus ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.”

14.  § A Kt. 81.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a ne ve lé si-ok ta tá si in téz ményt nem he lyi ön kor -
mány zat, illetve nem ál lam i szerv tart ja fenn]

„c) nem kell al kal maz ni az an gol nyelv fel ké szü lé sé nek
biz to sí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket [11.  § (1) be kez -
dés b) pont], az is ko la ala pí tás nál és -fenn tar tás nál a kö zép -
tá vú be is ko lá zá si terv re [26.  § (3) be kez dés, 28.  § (2) be -
kez dés] vo nat ko zó ren del ke zé se ket, a nyel vi elõ ké szí tõ
év fo lyam in dí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek kö zül a
28.  § (7) be kez dé sét és 29.  § (3) be kez dé sét, a gyer me kek,
ta nu lók fel vé te lé vel kap cso la tos ren del ke zé sek kö zül a
46.  §-t, a 65.  § (2) be kez dé sé nek elsõ, valamint har ma dik–
ha to dik mon da tát, a 66.  § (2) be kez dé sét, valamint a 68.  §
(3) be kez dé sét, to váb bá a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tát; 
a gyer me kek nap köz be ni fel ügye le té nek el lá tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket [24.  § (4) be kez dés és 53.  §
(3)–(4) be kez dés]; a ve ze tõi ki vá lasz tás ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sek kö zül a 18.  § (8) be kez dé sét; az osz tály-,
csoport létszámokat meg ha tá ro zó 3. szá mú mel lék le tet, a
ma xi má lis lét szám ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé -
vel.”

15.  § A Kt. 85.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A he lyi ön kor mány zat ön ál ló an vagy más he lyi ön -
kor mány zat tal kö zö sen kö te les a köz ok ta tá si fel ada tai
meg szer ve zé sé hez szük sé ges ön kor mány za ti dön tés-elõ -
ké szí tést szol gá ló fel adat-el lá tá si, in téz mény há ló zat-mû -
köd te té si és -fej lesz té si ter vet (a továb biak ban: ön kor -
mány za ti in téz ke dé si terv) ké szí te ni. Az ön kor mány za ti
in téz ke dé si terv nek figye lembe kell ven nie a fõ vá ro si, me -
gyei fej lesz té si ter vet. Az ön kor mány za ti in téz ke dé si terv -
nek tar tal maz nia kell, hogy az ön kor mány zat a kö te le zõ
fel ada ta it mi lyen mó don lát ja el, ille tõ leg mi lyen nem kö -
te le zõ fel ada to kat kí ván a he lyi ön kor mány zat el lát ni. Tar -
tal maz nia kell to váb bá az in téz mény rend szer mû köd te té -
sé vel, fenn tar tá sá val, fej lesz té sé vel, át szer ve zé sé vel
össze füg gõ el kép ze lé se ket. Az ön kor mány za ti in téz ke dé si 
terv nek tar tal maz nia kell a gyer me kek, ta nu lók esély -
egyen lõ sé gét szol gá ló in téz ke dé se ket. Az in téz ke dé si terv
el ké szí té se kor be kell sze rez ni – a nem ze ti, et ni kai ki sebb -
sé get érin tõ kér dé sek ben – a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
mány zat egyet ér té sét. Az in téz ke dé si terv el ké szí té sé hez
ki kell kér ni a te le pü lé sen mû kö dõ köz ok ta tá si in téz mé -
nyek ve ze tõ i nek, to váb bá a szü lõi és di ák szer ve ze tek, a
nem ál lam i, nem ön kor mány za ti in téz mény fenn tar tók, a
te le pü lé si szin tû szak szer ve ze tek, – ha nem mû kö dik te le -
pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat – az ér de kelt or szá gos ki -
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sebb sé gi ön kor mány zat vé le mé nyét. A he lyi ön kor mány -
zat a he lyi in téz ke dé si terv vég re haj tá sát leg alább két éven -
ként ér té ke li és szük ség sze rint fe lül vizs gál ja. A he lyi ön -
kor mány zat az e tör vény 103.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján vizs gál ja, hogy a ne ve lé si, illetve pe da -
gó gi ai prog ram meg fe lel-e az ön kor mány za ti in téz ke dé si
terv ben fog lal tak nak. Nem kell a he lyi ön kor mány zat nak
in téz ke dé si ter vet ké szí te nie, ha tag ja a több cé lú kis tér sé gi
tár su lás nak, fel té ve, hogy a több cé lú kis tér sé gi tár su lás ön -
ál ló in téz ke dé si terv e – te le pü lé sek sze rin ti bon tás ban –
tar tal maz za mind azt, amit az ön kor mány za ti in téz ke dé si
terv nek tar tal maz nia kell.”

16.  § (1) A Kt. 99.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dé sei
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott mé rés nek min -
den tan év ben ki kell ter jed nie a köz ok ta tás ne gye dik, ha to -
dik, nyol ca dik és ti ze dik év fo lya mán min den ta nu ló ese té -
ben az anya nyel vi és a ma te ma ti kai alap kész sé gek fej lõ dé -
sé nek vizs gá la tá ra. A szak is ko la ti ze dik év fo lya mán foly -
ta tott mé rés nek az ol va sás és szö veg ér tés alap kész ség
vizs gá la tá ra is ki kell ter jed nie.

(6) Az or szá gos mé rés, ér té ke lés össze sí tett és in téz mé -
nyek re vo nat ko zó ered mé nyét az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té rium hon lap ján köz zé kell ten ni, és a mé rés, ér té -
ke lés so rán szer zett in téz mé nyi szin tû ada to kat – a to váb bi
fel dol goz ha tó ság cél já ból – hoz zá fér he tõ vé kell ten ni.”

(2) A Kt. 99.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz -
pont min den fenn tar tó nak meg kül di az or szá gos mé rés, ér -
té ke lés ered mé nye it és kö te les fel hív ni a fenn tar tó fi gyel -
mét, amennyi ben az ered mé nyek alap ján in do kolt va la me -
lyik is ko lá ban az in téz ke dé se. Ha az adott is ko lá ban fo lyó
pe da gó gi ai te vé keny ség az or szá gos mé rés, ér té ke lés ered -
mé nyei sze rint nem éri el a jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mi ni mu mot, a fenn tar tó kö te les fel hív ni az is ko la igaz ga -
tó ját, hogy ké szít sen in téz ke dé si ter vet. Az is ko la a fel hí -
vás tól szá mí tott há rom hó na pon be lül meg kül di az in téz -
ke dé si ter vét a fenn tar tó nak. Az in téz ke dé si terv a fenn tar -
tó jó vá ha gyá sá val vá lik ér vé nyes sé. Az in téz ke dé si terv
el ké szí té se so rán fel kell tár ni azo kat az oko kat, ame lyek a
pe da gó gi ai te vé keny ség szín vo na lá nak el ma ra dá sá hoz ve -
zet tek. Az in téz ke dé si terv ben kell meg ha tá roz ni a fel tárt
okok meg szün te té sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket, illetve
az en nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges is ko la fej lesz té si
prog ra mot. Az in téz ke dé si terv nek tar tal maz nia kell azo -
kat az in téz ke dé se ket, ame lyek kel biz to sí ta ni le het az in -
téz ke dé si terv vég re haj tá sá ig a meg fe le lõ szín vo na lú ok ta -
tást. Ha a kö vet ke zõ évi or szá gos mé rés, ér té ke lés ered mé -
nye sze rint az is ko la is mét nem éri el a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mi ni mu mot, az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé -
si és Vizs ga köz pont fel hív ja a fenn tar tót, hogy há rom hó -
na pon be lül ké szít sen in téz ke dé si ter vet. A fenn tar tó az in -
téz ke dé si terv el ké szí té sé hez az in téz ke dé si terv ben fog -
lal tak vég re haj tá sá hoz – jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint – pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tó in téz mény, szak -

ér tõ vagy más szak mai szer ve zet köz re mû kö dé sét kö te les
igény be ven ni. Az in téz ke dé si terv az Or szá gos Köz ok ta -
tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont jó vá ha gyá sá val vá lik ér -
vé nyes sé. Az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga -
köz pont ha tó sá gi ellen õr zés ke re té ben vizs gál ja az in téz -
ke dé si terv ben fog lal tak vég re haj tá sát.”

17.  § (1) A Kt. 114.  § (1) be kez dés b) pont he te dik gon -
do lat je lé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[b) az ál ta lá nos is ko lá ban, illetve az ál ta lá nos mû velt -
sé get meg ala po zó év fo lya mo kon min den eset ben, to váb bá
– a 115–116.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a szak is ko -
lá ban és a kö zép is ko lá ban]

„– a ta nu lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt meg kez dett
vizs ga ese tén a pót ló vizs ga és elsõ al ka lom mal a ja ví tó -
vizs ga; a ta nu lói jog vi szony fenn ál lá sa alatt – az érett sé gi
vizs ga sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint – az érett sé -
gi vizs ga, az elsõ szak mai vizs ga;”

(2) A Kt. 114.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Min den eset ben in gye nes a hal mo zot tan hát rá nyos
hely ze tû ta nu ló, a tes ti, ér zék szer vi, kö zép sú lyos ér tel mi
fo gya té kos és az au tis ta ta nu ló ré szé re az ok ta tás ban való
rész vé tel és a kol lé gi u mi el lá tás, be le ért ve az elsõ alap fo kú 
mû vé szet ok ta tás ban való rész vé telt is. Az eny he ér tel mi
fo gya té kos ta nu ló ré szé re in gye nes egy alap fo kú mû vé -
szet ok ta tás ban való rész vé tel és a má so dik szak ké pe sí tés
meg szer zé se.”

18.  § A Kt. a kö vet ke zõ 133.  §-sal egé szül ki:
„133.  § (1) A 2006. évi LXXI. tör vény 1.  §-ával meg ál -

la pí tott Kt. 8.  § (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta alap -
ján az ötö dik év fo lya mon elsõ íz ben a 2008/2009. tan év -
ben kell meg szer vez ni az ok ta tást. Eh hez az ál ta lá nos is ko -
lák nak a he lyi tan ter vü ket 2007. szep tem ber 30-ig szük ség 
sze rint át kell dol goz ni és meg kül de ni jó vá ha gyás cél já ból
a fenn tar tó nak. A he lyi tan terv jó vá ha gyá sá hoz szak ér tõ
igény be vé te lé re nincs szük ség.

(2) A 2006. évi LXXI. tör vény 3.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján az is ko lá nak 
elõ ször a 2010/2011-es tan év tõl kell le he tõ vé ten ni a fel -
ké szü lést az an gol nyelv el sa já tí tá sa cél já ból.

(3) A 2006. évi LXXI. tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 26.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a fenn tar tó nak 2008.
 augusztus 31-ig gon dos kod nia kell a nyolc év fo lyam nál
ke ve sebb év fo lyam mal mû kö dõ ál ta lá nos is ko lá já nak tag -
in téz ménnyé tör té nõ át ala kí tá sá ról vagy az ál ta lá nos is ko -
lai fel ada tok – e tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti –
iskola fenntartás nél kül tör té nõ meg ol dá sá ról. A
2006/2007. tan év tõl kez dõ dõ en kell vizs gál ni azt a kér -
dést, hogy in dult-e he te dik és nyol ca dik év fo lyam az ál ta -
lá nos is ko lá ban. A he te dik és a nyol ca dik év fo lya mon in -
dí tott osz tá lyo kat ak kor le het figye lembe ven ni, ha az
egyes osz tá lyok ta nu lói lét szá ma el éri a ma xi má lis osz -
tály lét szám öt ven szá za lé kát. En nél a szá mí tás nál a tény le -
ges ta nu lói lét szá mot kell figye lembe ven ni. A tag in téz -
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ménnyé tör té nõ át ala kí tás a költ ség ve té si év hez iga zod va
is vég re hajt ha tó. A nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év fo -
lyam mal mû kö dõ ál ta lá nos is ko la meg szün te té se ese tén
nincs szük ség az arány ta lan te her vizs gá la tá ra, ab ban az
eset ben, ha a he lyi ön kor mány zat az ál ta lá nos is ko lai fel -
adat el lát ás ról kis tér sé gi tár su lás ál tal fenn tar tott is ko la
igény be vé te lé vel gon dos ko dik és a ta nu lók szál lí tá sa is ko -
la busszal meg ol dott. Amennyi ben a he lyi ön kor mány zat
az e be kez dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint nem tud gon -
dos kod ni a nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év fo lyam mal mû -
kö dõ ál ta lá nos is ko la tag in téz ménnyé tör té nõ át ala kí tá sá -
ról, vagy az ál ta lá nos is ko lai fel ada tok el lá tá sá ról, az Or -
szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont en ge dé -
lyé vel to vább mûköd tetheti az is ko lát. Az Or szá gos Köz -
ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont az ál ta lá nos is ko la
szék he lye sze rint ille té kes több cé lú kis tér sé gi tár su lás és a
me gyei köz igaz ga tá si hi va tal be vo ná sá val dönt. A to vább -
mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met 2007. ja nu ár 31-ig le -
het be nyúj ta ni.

(4) A 2006. évi LXXI. tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 28.  §-a (7) be kez dé se alap ján az is ko lá nak elõ ször a
2010/2011-es tan év tõl kö te le zõ a nyel vi elõ ké szí tõ év fo -
lyam meg szer ve zé se.

(5) A 2006. évi LXXI. tör vény 9.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 40.  §-ának (11) be kez dé se alap ján elsõ íz ben a
2008/2009. évet kell ér té kel nie a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek nek, az is ko lák 2007. már ci us 31-ig kül dik meg a
fenn tar tó nak a mi nõ ség irá nyí tá si prog ram ju kat, jó vá ha -
gyás cél já ból. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium a
2008/2009. tan év ér té ke lé sé nek hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl
kö te les elsõ íz ben gon dos kod ni. Et tõl az idõ pont tól kez dõ -
dõ en kö te le zõ a 2006. évi LXXI. tör vény 16.  §-ával meg ál -
la pí tott Kt. 99.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
sze rint vé gez ni a ti ze dik év fo lya mon a mé rést. A 2006. évi
LXXI. tör vény 16.  §-ával meg ál la pí tott Kt. 99.  §-ának
(7) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a 2006/2007. tan év ben
vég zett or szá gos mé rés, ér té ke lés alap ján le het elsõ íz ben
fel hív ni a fenn tar tó fi gyel mét arra, hogy in téz ke dés meg té -
te lé re van szük ség.

(6) A 2006. évi LXXI. tör vény 10.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 48.  §-ának (10) be kez dé se alap ján az egy sé ges is ko la
át dol goz za pe da gó gi ai prog ram ját oly mó don, hogy a to -
vább ha la dás fel té te le it a 2007/2008-as tan év tõl kezd ve
biz to sí ta ni tud ja.

(7) A 2006. évi LXXI. tör vény 17.  §-ával meg ál la pí tott
Kt. 114.  § (2) be kez dé sét a 2007/2008-as tan év tõl kezd ve
kell al kal maz ni azok nál a ta nu lók nál, akik ab ban a tan év -
ben kez dik meg a ta nul má nya i kat az adott is ko la tí pus leg -
ala cso nyabb év fo lya mán, ezt köve tõen fel me nõ rend -
szerben.

(8) A 2006/2007-es tan év ben a mun kál ta tó el ren del he ti, 
hogy a pe da gó gus – a ren des mun ka idõn be lül, mun ka kö ri
fel adat ként, kü lön dí ja zás nél kül a mun ka kö ré re, be osz tá -
sá ra meg ál la pí tott kö te le zõ órá já nál töb bet ta nít son, ha
erre egyé ni fog lal ko zás, sza bad idõs fog lal ko zás, tan órán
kí vü li fog lal ko zás meg tar tá sa ér de ké ben szük ség van. Az
így el ren delt órák szá ma egy hé ten a két órát nem ha lad hat -

ja meg. Egyé ni fog lal ko zás, sza bad idõs fog lal ko zás, tan -
órán kí vü li fog lal ko zás meg tar tá sa óra díj fi ze té se mel lett
ak kor ren del he tõ el a pe da gó gus szá má ra, ha elõt te az érin -
tett hét re a dí ja zás nél kü li két óra meg tar tá sát el ren del ték.”

19.  § A Kt. 1. szá mú mel lék let Má so dik rész „A
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLA PÍ -
TÁ SÁNAK ELVEI” cím, „A nor ma tív hoz zá já ru lás meg -
ha tá ro zá sa kor figye lembe ve he tõ gyer mek-, ta nu lói lét -
szám meg ál la pí tá sa” al cím 1. b) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[1. A nor ma tív hoz zá já ru lás meg ha tá ro zá sa kor]
„b) a nap pa li rend sze rû is ko lai ok ta tás ban azt a ta nu lót

le het egy ta nu ló ként figye lembe ven ni, aki az is ko lá val ta -
nu lói jog vi szony ban áll; azok nak a ta nu lók nak a lét szá -
mát, akik sa ját dön té sük alap ján ma gán ta nu lók, vagy sa ját
dön té sük alap ján ven dég ta nu lók – ki vé ve, ha e tör vény
alap ján kö zö sen szer ve zik meg több is ko la ré szé re a nyel vi 
elõ ké szí tõ osz tályt – a nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás meg -
ha tá ro zá sa kor nem le het figye lembe ven ni;”

20.  § (1) A Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
„A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK
KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA” fõ cím „B) PEDAGÓGUS ÉS 
SZAKVIZSGÁZOTT PEDAGÓGUS-MUNKA KÖRÖK” 
al cí met kö ve tõ fel so ro lás – a II. je lö lé sig – he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[B) PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT
PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRÖK]

„– óvo da pe da gó gus 32
– óvo da pe da gó gus gya kor ló óvo dá ban 24
– óvo da pe da gó gus, fo gya té kos gyer me kek óvo dá -

já ban 21
– óvo da pe da gó gus, fo gya té kos gyer me kek gya -

korló óvo dá já ban 15
– nem szak ta ní tást vég zõ ta ní tó ál ta lá nos is ko lá ban 22
– nem szak ta ní tást vég zõ ta ní tó gya kor ló ál ta lá nos

is ko lá ban 14
– szak ta ní tást vég zõ ta ní tó, ta nár ál ta lá nos is ko lá -

ban 22
– szak ta ní tást vég zõ ta ní tó, ta nár gya kor ló ál ta lá -

nos is ko lá ban 14
– nem szak ta ní tást vég zõ osz tály ta ní tó ál ta lá nos is -

ko la egész na pos (is ko la ott ho nos) osz tá lyá ban 22
– nem szak ta ní tást vég zõ osz tály ta ní tó gya kor ló ál -

ta lá nos is ko la egész na pos (is ko la ott ho nos) osz tá -
lyá ban 14

– nem szak ta ní tást vég zõ osz tály ta ní tó fo gya té kos
ta nu lók ál ta lá nos is ko lá ja egész na pos (is ko la ott -
ho nos) osz tá lyá ban 20

– ta nár, gyógy pe da gó gus (te ra pe u ta) fo gya té kos
ta nu lók ál ta lá nos is ko lá já ban 21

– ta nár, gyógy pe da gó gus (te ra pe u ta) fo gya té kos
ta nu lók gya kor ló ál ta lá nos is ko lá já ban 15

– ta nár kö zép is ko lá ban, szak is ko lá ban 22
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– ta nár alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben 22
– ta nár gya kor ló kö zép is ko lá ban, szak is ko lá ban,

alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz mény ben 12
– ta nár, gyógy pe da gó gus (te ra pe u ta) fo gya té kos

ta nu lók kö zép is ko lá já ban, szak is ko lá já ban 21
– nap kö zis fog lal ko zást, ta nu ló szo bai fog lal ko zást

tar tó ta ní tó, ta nár ál ta lá nos is ko lá ban, kö zép is ko -
lá ban, szak is ko lá ban 23

– nap kö zis fog lal ko zást, ta nu ló szo bai fog lal ko zást
tar tó ta ní tó, ta nár gya kor ló ál ta lá nos is ko lá ban,
kö zép is ko lá ban, szak is ko lá ban 20

– nap kö zis fog lal ko zást, ta nu ló szo bai fog lal ko zást
tar tó ta ní tó, ta nár, gyógy pe da gó gus (te ra pe u ta)
fo gya té kos ta nu lók ál ta lá nos is ko lá já ban, kö zép -
is ko lá já ban, szak is ko lá já ban 22

– szak kö zép is ko lai és szak is ko lai gya kor la ti ok ta -
tó, szak ok ta tó, fo gya té kos ta nu lók is ko lá já ban
mû hely ok ta tó 25

– kol lé gi u mi ne ve lõ 24
– kol lé gi u mi ne ve lõ gya kor ló kol lé gi um ban 22
– kol lé gi u mi ne ve lõ fo gya té kos ta nu lók kol lé gi u -

má ban 22
– fej lesz tõ pe da gó gus is ko lá ban 24
– fej lesz tõ pe da gó gus gya kor ló és fo gya té kos ta nu -

lók is ko lá já ban 22
– pszi cho ló gus, szo ci ál pe da gó gus ne ve lé si-ok ta tá -

si in téz mény ben 26
– pszi cho ló gus, szo ci ál pe da gó gus gya kor ló ne ve -

lé si-ok ta tá si in téz mény ben 20
– kon duk tor, lo go pé dus ne ve lé si-ok ta tá si in téz -

mény ben 21
– kon duk tor, lo go pé dus gya kor ló ne ve lé si-ok ta tá si 

in téz mény ben 12
– könyv tá ros ta nár (ta ní tó) ne ve lé si-ok ta tá si in téz -

mény ben 22
– könyv tá ros ta nár (ta ní tó) a gya kor ló ne ve lé si-ok -

ta tá si in téz mény ben 14
– könyv tá ros ta nár (ta ní tó) fo gya té kos ta nu lók gya -

kor ló ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyé ben 21
– pszi cho ló gus, szo ci ál pe da gó gus, kon duk tor, lo -

go pé dus, pe da gó gus, gyógy pe da gó gus, gyógy -
test ne ve lõ a pe da gó gi ai szak szol gá la tot el lá tó in -
téz mény ben. 21”

(2) A Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/6. pont
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A pe da gó gus kö te le zõ órá ját az óvo dá ban a gyer me -
kek kel való köz vet len, a tel jes óvo dai éle tet ma gá ban fog -
la ló fog lal ko zás ra (óvo dai fog lal ko zá sok), az is ko lá ban és
a kol lé gi um ban a ta nu lók kal való köz vet len fog lal ko zás ra
(kö te le zõ és nem kö te le zõ tan órai fog lal ko zás, egyé ni fog -
lal ko zás), kol lé gi u mi fog lal ko zás ra, nap kö zis és ta nu ló -
szo bai fog lal ko zás ra kell for dí ta ni. A gya kor la ti ok ta tás -
ve ze tõ és a gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ-he lyet tes a kö te le zõ
órá ja ke re té ben el lát ja a ta nu lók gya kor la ti és el mé le ti kép -
zé sét. A ta nu lók kal való köz vet len fog lal ko zás kö ré be tar -
to zik az osz tály kö zös sé gi prog ram ja i nak és a ta nu lók kal

való egyé ni tö rõ dés fel ada ta i nak [52.  § (7) be kez dés] meg -
tar tá sa, azok nak a szak kö rök nek, ér dek lõ dé si kö rök nek,
ön kép zõ kö rök nek, ta nul má nyi, szak mai és kul tu rá lis ver -
se nyek nek, házi baj nok sá gok nak, is ko lák kö zöt ti ver se -
nyek nek, to váb bá más tan órán kí vü li fog lal ko zá sok nak
[53.  § (2) be kez dés b)–d) pont ja] meg tar tá sa, ame lye ket az
is ko lai nem kö te le zõ tan órai fog lal ko zás idõ ke re té nek ter -
hé re szer vez nek, kol lé gi um ban a sza bad idõ el töl té sét szol -
gá ló és az egyé ni tö rõ dést biz to sí tó fog lal ko zá sok [53.  §
(7) be kez dés] meg tar tá sa. A pe da gó gus-mun ka kör ben
fog lal koz ta tot tak mun ká ját – a mun ka idõ ke ret re vo nat ko -
zó ren del ke zé sek [Mt. 118/A.  §] ala pul vé te lé vel – oly mó -
don kell meg szer vez ni, hogy a pe da gó gus a heti kö te le zõ
óra szá ma egy ta ní tá si évre jutó idõ ke re tét tel je sí te ni tud ja.
Eh hez a mun kál ta tó a pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz -
ta tot tak mun ká ját két ha vi ta ní tá si idõ ke ret ki ala kí tá sá val
szer ve zi meg. A ta ní tá si idõ ke re tet a kö vet ke zõk sze rint
kell meg ál la pí ta ni: a két hó nap ra jutó ta ní tá si na pok szá -
mát meg kell szo roz ni a pe da gó gus-mun ka kör re meg ál la -
pí tott heti kö te le zõ óra szám egy ötö dé vel. A ta ní tá si idõ ke -
re tet a mun ka kör re meg ál la pí tott heti kö te le zõ óra szám
egy ötö dé vel csök ken te ni kell min den olyan ki e sõ ta ní tá si
nap után, amely az Mt. 151.  §-nak (2) be kez dé sé ben meg -
je lölt tá vol lét nap ja i ra vagy a ke re sõ kép te len ség idõ tar ta -
má ra esik. A ta ní tá si idõ ke ret tel je sí té sé nél a tény le ge sen
meg tar tott, to váb bá a pe da gó gus heti kö te le zõ órá já nak
tel je sí té sé be be szá mít ha tó órák ve he tõk figye lembe. A ta -
ní tá si idõ ke ret tel je sí té sé be a II/18. pont alap ján egyé ni
fog lal ko zás, sza bad idõs fog lal ko zás, tan órán kí vü li fog lal -
ko zás meg tar tá sá ra el ren delt több let ta ní tás ból be kell szá -
mí ta ni az egy ta ní tá si hé ten a két órát meg ha la dó több let ta -
ní tá si órát. A ren des mun ka idõn be lül vég zett ta ní tá sért
óra díj a ta ní tá si idõ ke re ten fe lül tel je sí tett több let ta ní tá -
sért ál la pít ha tó meg.”

(3) A Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/9. pont
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. A pe da gó gus az óra kö zi szü net ben a ta nu lók fel -
ügye le té vel, a kö vet ke zõ tan óra elõ ké szí té sé vel össze füg -
gõ fel ada to kat lát ja el. A tel jes ren des mun ka idõ ta ní tá si
órák kal le nem kö tött ré szé ben mun ka kö ri fel adat ként – a
mun ka kö ri le írá sá ban fog lal tak sze rint vagy a mun kál ta tó
uta sí tá sa alap ján – el lát ja a ne ve lõ és ok ta tó mun ká val
össze füg gõ egyéb fel ada to kat, így kü lö nö sen: fel ké szül a
fog lal ko zá sok ra, ta ní tá si órák ra, elõ ké szí ti azo kat, ér té ke li 
a gyer me kek, ta nu lók tel je sít mé nyét, el vég zi a pe da gó gi ai
te vé keny sé gé hez kap cso ló dó ügy vi te li te vé keny sé get,
részt vesz a ne ve lõ tes tü let mun ká já ban, a hát rá nyos hely -
ze tû ta nu lók és a te het sé ges ta nu lók fel ké szü lé sé nek se gí -
té sé ben, az is ko la kul tu rá lis és sport éle té nek, a sza bad idõ
hasz nos el töl té sé nek meg szer ve zé sé ben, az is ko la pe da gó -
gi ai prog ram já ban rög zí tett, a ta ní tá si órák ke re té ben meg
nem va ló sít ha tó osz tály- vagy cso port fog lal ko zá sok [53.  § 
(2) be kez dés e) pont ja] meg tar tá sá ban, a gyer me kek, ta nu -
lók fel ügye le té nek el lá tá sá ban, a di ák moz ga lom se gí té sé -
vel, a ta nu ló- és gyer mek bal ese tek meg elõ zé sé vel, a gyer -
mek- és if jú ság vé de lem mel össze füg gõ fel ada tok vég re -
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haj tá sá ban, az in téz mé nyi do ku men tu mok ké szí té sé ben. A 
gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ és a gya kor la ti ok ta tás ve ze tõ-he -
lyet tes el lát ja a gya kor la ti kép zést szer ve zõk el len õr zé sét.
A pe da gó gus e be kez dés alap ján vég zett mun ká ja ki emelt
mun ka vég zé sért járó ke re set ki egé szí tés sel is elismer -
hetõ.”

(4) A Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/18. pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18. A mun kál ta tó el ren de li, hogy a pe da gó gus – a ren -
des mun ka idõn be lül, a mun ka kö ré re, be osz tá sá ra meg ál -
la pí tott kö te le zõ órá já nál, mun ka kö ri fel adat ként, kü lön
dí ja zás nél kül – töb bet ta nít son, ha erre egyé ni fog lal ko -
zás, sza bad idõs fog lal ko zás, tan órán kí vü li fog lal ko zás
meg tar tá sa ér de ké ben szük ség van. Az így el ren delt órák
szá ma egy hé ten a két órát nem ha lad hat ja meg. A mun kál -
ta tó, ha szük sé ges, óra díj fi ze té se mel lett is el ren del het to -
váb bi ta ní tást. Egyé ni fog lal ko zás, sza bad idõs fog lal ko -
zás, tan órán kí vü li fog lal ko zás meg tar tá sa óra díj fi ze té se
mel lett ak kor ren del he tõ el, ha elõt te a dí ja zás nél kü li fog -
lal ko zást el ren del ték. Az óra díj össze ge nem le het ke ve -
sebb a Mun ka Tör vény köny ve rend kí vü li mun ka idõ ben
vég zett mun ká ért járó dí ja zás meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei alap ján szá mít ha tó óra díj össze gé nél. A
Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg a to váb bi ta ní tás el ren -
de lé sé nek fel té te le it, valamint az óra díj meg ál la pí tá sá nak
sza bá lya it. Az el ren de lés adott tan év re szól hat.”

(5) A Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II. pont ja a
kö vet ke zõ 21. pont tal egé szül ki:

„21. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je – a fenn tar -
tó ál tal meg ha tá ro zott idõ pon tig – el ké szí ti a pe da gó -
gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak kö te le zõ óra-be osz tá -
sát és meg kül di a fenn tar tó nak. A fenn tar tó és az in téz -
mény ve ze tõk kö zö sen át te kin tik az óra be osz tást, és a ki -
ren de lés ke re té ben tör té nõ fog lal koz ta tás [Mt. 106.  §] sza -
bá lya i nak al kal ma zá sá val biz to sít ják az el lá tat la nul ma -
radt fel ada tok vég re haj tá sát. A ki ren de lés ide je egy ta ní tá -
si év ben nem ha lad hat ja meg a száz ki lenc ven ta ní tá si
órát.”

21.  § A Kt. 3. szá mú mel lék let „Osz tály, cso port lét -
szám ha tá rok, a tan órai és tan órán kí vü li fog lal ko zá sok
szer ve zé sé nek rend je” II. rész 7. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„7. Az óvo dai cso por tok ra, is ko lai osz tá lyok ra meg ál la -
pí tott ma xi má lis lét szá mot leg fel jebb húsz szá za lék kal át
le het lép ni a ne ve lé si év, ille tõ leg a ta ní tá si év in dí tá sá nál,
ha az óvo dá ban leg fel jebb két óvo dai cso port, ille tõ leg az
is ko lá ban az adott év fo lya mon leg fel jebb két is ko lai osz -
tály in dul; to váb bá füg get le nül az in dí tott osz tá lyok, cso -
por tok szá má tól, ak kor is, ha a ne ve lé si év, ta ní tá si év so -
rán az új gyer mek, ta nu ló át vé te le, fel vé te le  miatt in do -
kolt.”

22.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e tör vény 11.  §-a 2007. ja nu ár 5-én lép ha tály ba,
az e tör vény 20.  §-ával meg ál la pí tott Kt. 1. szá mú mel lék -
let Har ma dik rész „A VEZETÕK ÉS A BEOSZTOTT
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZÕ ÓRASZÁMA” fõ cím
„B) PEDAGÓGUS ÉS SZAKVIZSGÁZOTT PEDA GÓ -
GUS-MUNKAKÖRÖK” al cí me és az al cí met kö ve tõ fel -
so ro lás, to váb bá az 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész
II/18. pont ja 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Kt. 25.  §-a (1) be kez dé sé ben az „alap mû velt sé gi
vizs gá ra,”, (2) be kez dé sé ben az „alap mû velt sé gi vizs gá ra,
illetve” szö veg rész, (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta;
a Kt. 27.  §-ának (4) be kez dé se, (12) be kez dé sé nek „az
alap mû velt sé gi vizs ga le té te lé re, to váb bá” szö veg ré sze; a
Kt. 29.  §-a (5) be kez dé sé nek „be fe je zi az alap mû velt sé gi
vizs gá ra való fel ké szü lést, to váb bá” szö veg ré sze; a Kt.
30.  §-a (9) be kez dés ne gye dik mon da tá nak „alap mû velt sé -
gi vizs gán és az”, ötö dik mon da tá nak „alap mû velt sé gi
vizs gán, illetve az” szö veg ré sze; a Kt. 31.  §-a (1) be kez dé -
sé nek „ , illet ve a ta nu ló nem ké szül het fel az alap mû velt -
sé gi vizs ga le té te lé re” szö veg ré sze; a Kt. 48.  §-a (1) be kez -
dés b) pont ja ha to dik gon do lat je les be kez dé sé nek „az
alap mû velt sé gi vizs ga kö ve tel mé nye it és té ma kö re it, ha
en nek meg szer ve zé sét a kö zép is ko lai és szak is ko lai pe da -
gó gi ai prog ram elõ ír ja, to váb bá” szö veg ré sze; a Kt. 51.  §-a 
(2) be kez dé sé nek „alap mû velt sé gi vizs gá ra, illetve” szö -
veg ré sze; a Kt. 52.  §-a (1)–(2) be kez dé sé nek „az alap mû -
velt sé gi vizs ga,” szö veg ré sze; a Kt. 71.  §-a (1) be kez dé sé -
nek „az alap mû velt sé gi vizs ga vagy” és „az alap mû velt sé -
gi vizs ga bi zo nyít ványt, illetve” szö veg ré sze; a Kt. 72.  §-a
(1) be kez dé sé nek „az alap mû velt sé gi vizs ga,” szö veg ré -
sze; a Kt. 84.  §-a (5) be kez dé sé nek „az alap mû velt sé gi
vizs ga,” szö veg ré sze; a Kt. 91.  §-a (4) be kez dé sé nek
c) pont ja; a Kt. 93.  §-a (1) be kez dés c) pont já nak „az alap -
mû velt sé gi vizs ga és” szö veg ré sze; a Kt. 95.  §-a (7) be kez -
dé se a) pont já nak „az alap mû velt sé gi vizs ga, illetve” szö -
veg ré sze; a Kt. 95.  §-a (9) be kez dé sé nek „az alap mû velt sé -
gi vizs ga,” szö veg ré sze, a Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dés
c) pont já nak „az alap mû velt sé gi vizs ga és” szö veg ré sze; a
Kt. 99.  §-a (1) be kez dé sé nek „az alap mû velt sé gi vizs ga
és” szö veg ré sze; a Kt. 101. §-a (2) be kez dé sé nek az „alap -
mû velt sé gi vizs ga vagy” szö veg ré sze; a Kt. 104.  §-a
(4) be kez dés a) pont já nak „az alap mû velt sé gi vizs ga és”
szö veg ré sze; a Kt. 116.  §-a (1) be kez dés e) pont já nak
„alap mû velt sé gi vizs ga,” szö veg ré sze; a Kt. 121.  §-a
(1) be kez dés 32. pont b) al pont já nak „az alap mû velt sé gi
vizs ga,” szö veg ré sze; a Kt. 124.  §-ának (1) be kez dé se; a
Kt. 33.  §-ának (4) be kez dé sé nek az „– e tör vény
34.  §-ának a), e), g) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok el -
lá tá sá ra –” szö veg rész;

b) a Kt. 30.  §-a (11) be kez dé sé nek a) pont já ból a „vagy
a 17.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott vég zett ség, szak -
kép zett ség és egye te mi, fõ is ko lai szak irá nyú to vább kép -
zés ke re té ben szer zett – a te vé keny ség foly ta tá sá ra jogo -
sító –” szö veg;

c) a Kt. 9.  §-ának (11) be kez dé se.
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(4) E tör vény hatályba lépésének nap ján a Kt. 10.  §
(3) be kez dé sé nek g) pont já ban, a Kt. 14.  §-a (1) be kez dé -
sé nek i) pont já ban és a Kt. 19. § (1) be kez dé sé nek k) pont -
já ban a „jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint az ok ta tá -
si jo gok mi nisz te ri biz to sá hoz for dul jon” szö veg he lyé be
„az ok ta tá si jo gok biz to sá hoz for dul jon” szö veg, a Kt.
93.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban az „ok ta tá si jo gok
mi nisz te ri biz to sá nak hi va ta lát” szö veg he lyé be az „ok ta -
tá si jo gok biz to sá nak hi va ta lát” szö veg, a Kt. 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek g) pont já ban „az ok ta tá si jo gok mi nisz -
te ri biz to sa hi va ta lá nak” szö veg he lyé be „az ok ta tá si jo -
gok biz to sa hi va ta lá nak” szö veg, a Kt. 94.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben az „ok ta tá si jo gok mi nisz te ri biz to sát, to váb bá 
az Or szá gos Köz ne ve lé si Ta nács ja vas la tá ra jó vá hagy ja az 
ok ta tá si jo gok mi nisz te ri biz to sa hi va ta lá nak költ ség ve té -
sét” szö veg he lyé be az „ok ta tá si jo gok biz to sát” szö veg
lép; a Kt. 57.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „fog lal ko zás”
szö veg he lyé be a „ne ve lé si prog ram” szö veg, a Kt.
72.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té rium”
szö veg he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium,
szak ké pe sí tést ta nú sí tó bi zo nyít vány ese tén a Szo ciá lis és
Mun ka ügyi Mi nisz té rium” szö veg, a Kt. 78.  §-a (7) be kez -
dé sé nek d) pont já ban „az ille té kes szak or vos” szö veg he -
lyé be „a jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ér tõ” szö veg, a
Kt. 108.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té -
rium” szö veg he lyé be az „Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
rium, szak is ko lát a Szo ciá lis és Mun ka ügyi Mi nisz té rium”,
to váb bá ahol a Kt. ok ta tá si mi nisz ter rõl ren del ke zik, annak
he lyé be ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter szö veg lép.

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

2006. évi LXXII.
tör vény

a közszférában foglalkoztatottak jogviszonyáról
 szóló tör vények módosításáról*

1.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 17.  § (1) be kez dés
fel ve ze tõ szö veg e, valamint a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„A köz szol gá la ti jog vi szony fel men tés sel ak kor szün -
tet he tõ meg, ha

a) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, a köz igaz ga tá si szerv
ve ze tõ je, illetve a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
dön té se alap ján a köz igaz ga tá si szerv hi va ta li szer ve ze té -
ben lét szám csök ken tést kell vég re haj ta ni, és e miatt a köz -
tiszt vi se lõ to váb bi fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség;”

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

(2) A Ktv. 17.  § (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(A köz szol gá la ti jog vi szonyt fel men tés sel meg kell szün -
tet ni, ha)

„c) a ve ze tõi meg bí zás vissza vo ná sát köve tõen a köz -
tiszt vi se lõ más köz tiszt vi se lõi mun ka kör ben való to vább -
fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség vagy a mun kál ta tó ál tal
fel aján lott má sik köz tiszt vi se lõi mun ka kört a köz tiszt vi se -
lõ vissza uta sít ja [31.  § (9) be kez dés];”

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

„(4) A köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li 
men te sí tés ide jé re járó át lag ke re set re ha von ta egyen lõ
rész le tek ben jo go sult.”

(4) A Ktv. 19.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) A vég ki elé gí tést a fel men té si idõ utol só nap ján kell
ki fi zet ni.”

(5) A Ktv. 19.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Ha a köz tiszt vi se lõ a mun ka vég zé si kö te le zett ség
aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel
vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt
álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun -
ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul
kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag -
ke re set re nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.”

(6) A Ktv. a kö vet ke zõ új 34/B.  §-sal egé szül ki:
„34/B.  § A köz tiszt vi se lõt so ron kí vül mi nõ sí te ni kell,

ha a 34.  § (4) be kez dé se sze rin ti tel je sít mény ér té ke lés
alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a köz tiszt vi se lõ a tel je sít -
mény kö ve tel mé nye ket nem vagy na gyon cse kély mér ték -
ben, illetve na gyon ala csony szín vo na lon tel je sí tet te.”

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

„44.  § (1) Az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro -
dá já nál, a Gaz da sá gi Ver seny hi va tal nál, a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia Tit kár sá gá nál, a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
tal ban, a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal nál, a Köz be -
szer zé sek Ta ná csá nál, a mi nisz té ri u mok ban, a költ ség ve -
té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szer ve ze tek nél – a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé te lé -
vel –, a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal nál, az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nál – a te rü le ti szer vei ki -
vé te lé vel –, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té -
nél, a Ma gyar Ál lam kincs tár nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy -
sé gei ki vé te lé vel –, a Sze ren cse já ték Fel ügye let nél, a
Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet nél, a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy sé -
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gei ki vé te lé vel –, az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té -
ne ti Le vél tá rá nál, a Nem ze ti Nyo mo zó Iro dá nál, to váb bá
jog sza bály ál tal or szá gos ha tás kö rû szerv nek nyil vá ní tott,
a Kor mány köz vet len fel ügye le te alatt álló, illetve a Kor -
mány ál tal irá nyí tott köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél,
valamint – a bel sõ igaz ga tá si szer vei ki vé te lé vel – az Or -
szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság nál és az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár nál, valamint a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség nél az il let mény ki egé szí tés mér té ke 
a fel sõ fo kú is ko lai vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben az
alap il let mé nyé nek 50%-a, kö zép is ko lai vég zett sé gû köz -
tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek 15%-a.”

(8) A Ktv. 45.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(11) A köz pon ti hi va tal ve ze tõ jé nek és he lyet te sé nek,
tes tü let ál tal ve ze tett szerv ese té ben a tes tü let el nö ké nek és 
tag ja i nak, valamint a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek és
he lyet te sé nek il let mé nyét a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja 
ál la pít ja meg az zal, hogy az il let mény az il let mény alap hu -
szon nyolc szo ro sát nem ha lad hat ja meg.”

(9) A Ktv. 45.  §-a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél -
tá ra fõ igaz ga tó ja és fõ igaz ga tó-he lyet te se fõ osz tály ve ze -
tõi il let mény re jo go sult az zal, hogy a fõ igaz ga tó alap il let -
mé nye az il let mény alap 11-sze re se, a fõ igaz ga tó-he lyet te -
sé 9,5-sze re se, s egyéb jut ta tá sa i kat az Or szág gyû lés el nö -
ke ál la pít ja a meg.”

2.  § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vé ny (a továb biak ban: Kjt.) 30.  § (1) be kez dés
fel ve ze tõ szö veg e, valamint b)–c) pont jai he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„A mun kál ta tó a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt – a (4) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal – fel men tés sel ak kor szün -
tet he ti meg, ha”

„b) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ve ze tõ je vagy az ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
mun kál ta tót érin tõ dön té se – kü lö nö sen a fel ada tok vál to -
zá sá ból adó dó át szer ve zés vagy a költ ség ve té si tá mo ga tás
csök ken té se – kö vet kez té ben a köz al kal ma zott to váb bi
fog lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség;

c) a ma ga sabb ve ze tõ, illetve ve ze tõ be osz tás el lá tá sá -
val tör té nõ meg bí zás vissza vo ná sát, ha tá ro zott idõ re  szóló
meg bí zás ese tén a ha tá ro zott idõ le tel tét köve tõen a köz al -
kal ma zott ere de ti vagy más mun ka kör ben való to vább fog -
lal koz ta tá sá ra nincs le he tõ ség;”

(2) A Kjt. 37.  §-a a kö vet ke zõ új (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Ha a köz al kal ma zott a mun ka vég zé si kö te le zett -
ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si
szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo -
lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes
vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul
kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag -
ke re set re nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.”

(3) A Kjt. 37/A.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö veg e az (1) be kez dés
je lö lést kap ja:

„(2) A köz al kal ma zott a mun ka vég zé si kö te le zett ség
aló li men te sí tés ide jé re járó át lag ke re set re ha von ta egyen -
lõ rész le tek ben jo go sult.”

3.  § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 56.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö -
veg e, valamint a) és c) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„A hi va tá sos ál lo mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nya
– az (5) be kez dés ben fog lalt kor lá to zás figye lembe véte -
lével – fel men tés sel ak kor szün tet he tõ meg, ha

a) az Or szág gyû lés, a Kor mány, a költ ség ve té si fe je zet
fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, az or szá gos pa rancs nok
vagy – a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott lét szám ha tá rig – az
ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let dön té se alap ján a fegy -
ve res szerv nél lét szám csök ken tést kell vég re haj ta ni, és
 emiatt to váb bi szol gá la tá ra nincs le he tõ ség;”

„c) szol gá la ti nyug el lá tás ra szer zett jo go sult sá got;”

(2) A Hszt. 56.  § (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

(A hi va tá sos ál lo mány tag já nak a szol gá la ti vi szo nyát
fel men tés sel meg kell szün tet ni, ha)

„c) a ve ze tõi ki ne ve zés vissza vo ná sát köve tõen a 245/D.  §
(2) be kez dé se sze rin ti be osz tás nem biztosít ható.”

(3) A Hszt. 56.  § (5) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott al -
kal mat lan ság egész sé gi, pszi chi kai vagy fi zi kai ok kö vet -
kez mé nye, a hi va tá sos ál lo mány tag ját ak kor le het fel men -
te ni, ha

a) ál la po tá nak meg fe le lõ be töl tet len be osz tás a fegy ve -
res szerv nél nincs,

b) a fel aján lott má sik, ál la po tá nak meg fe le lõ be osz tást
a hi va tá sos ál lo mány tag ja vissza uta sít ja, vagy

c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás ra jo -
go sult sá got szer zett.”

(4) A Hszt. 63.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö te le -
zett ség aló li men te sí tés ide jé re járó át lag ke re set re ha von ta
egyen lõ rész le tek ben jo go sult, ré szé re a vég ki elé gí tést a
fel men té si idõ utol só nap ján kell ki fi zet ni.”
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(5) A Hszt. 63.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö -
te le zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve -
té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi
be fo lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes
vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt a ko ráb ban mun kál ta tói jog kört gya kor ló
elöl já ró nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag -
ke re set re nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.”

(6) A Hszt. 245/H.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (3) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(2) E szer vek or szá gos pa rancs no kai és he lyet te sei il -
let mé nyét a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró ha tá roz -
za meg az zal, hogy az il let mény a köz tiszt vi se lõi il let -
mény alap hu szon öt szö rö sét nem ha lad hat ja meg.

(3) E szer vek te rü le ti szer ve i nek ve ze tõ je – ha tör vény
vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – fõ osz -
tály ve ze tõi, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ je fõosztály -
vezetõ- helyettesi vagy osz tály ve ze tõi, a he lyi szer vek ve -
ze tõ je fõ osz tály ve ze tõi, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te si vagy
osz tály ve ze tõi, a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ je osztály -
vezetõi be osz tá si il let mény re jo go sult.”

4.  § (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 59.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ 
szö veg e, valamint c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„Az ál lo mány tag já nak szol gá la ti vi szo nya – az (5) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás figye lembe véte lével – fel -
men tés sel ak kor szün tet he tõ meg, ha”

„c) szol gá la ti nyug el lá tás ra szer zett jo go sult sá got;”

(2) A Hjt. 59.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ha a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott al -
kal mat lan ság egész sé gi, pszi chi kai ok kö vet kez mé nye, az
ál lo mány tag ja ak kor ment he tõ fel, ha

a) ál la po tá nak meg fe le lõ más be tölt he tõ be osz tás a
Hon véd ség nél szá má ra nem biz to sít ha tó,

b) a fel aján lott má sik, ál la po tá nak meg fe le lõ be osz tást
a hi va tá sos ál lo mány tag ja vissza uta sít ja, vagy

c) rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás ra jo -
go sult sá got szer zett.”

(3) A Hjt. 60.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö te le -
zett ség aló li men te sí tés ide jé re járó tá vol lé ti díj ra ha von ta
egyen lõ rész le tek ben jo go sult.”

(4) A Hjt. 67.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(8) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a mun ka vég zé si kö -
te le zett ség aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve -
té si szerv vel vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi
be fo lyá sa alatt álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes
vagy rész mun ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt a ko ráb ban mun kál ta tói jog kört gya kor ló
elöl já ró nak ha la dék ta la nul kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel men té si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben tá vol -
lé ti díj ra nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel men tés sel meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.”

(5) A Hjt. a kö vet ke zõ új 109/A.  §-sal egé szül ki:
„109/A.  § A Hon véd Ve zér kar fõ nö ke és a ka to nai nem -

zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói, valamint he lyet te -
se ik il let mé nyét a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró
ha tá roz za meg az zal, hogy az il let mény a köz tiszt vi se lõi il -
let mény alap hu szon öt szö rö sét nem ha lad hat ja meg.”

5.  § A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény 193/T.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ új (4)–(5) be kez -
dé sek kel egé szül ki:

„(3) Az e fe je zet alap ján fog lal koz ta tott mun ka vál lalók
ese té ben al kal maz ni kell a Ktv. 14/A.  §-ában fog lal ta kat.

(4) A mun kál ta tó mû kö dé sé vel össze füg gõ ok ból tör té -
nõ fel mon dás ese tén a mun ka vál laló a 97.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak tól el té rõ en:

a) a mun ka vég zé si kö te le zett ség aló li men te sí tés ide jé -
re járó át lag ke re set re ha von ta egyen lõ rész let ben jo go sult,

b) a vég ki elé gí tést a fel men té si idõ utol só nap ján kell
ki fi zet ni.

(5) Ha a mun ka vál laló a mun ka vég zé si kö te le zett ség
aló li men te sí tés ide je alatt bár mely költ ség ve té si szerv vel
vagy költ ség ve té si szerv leg alább több sé gi be fo lyá sa alatt
álló bár mely gaz dál ko dó szer ve zet tel tel jes vagy rész mun -
ka idõs jog vi szonyt lé te sít,

a) ezt a tényt ko ráb bi mun kál ta tó já nak ha la dék ta la nul
kö te les írás ban be je len te ni,

b) a fel mon dá si idõ bõl hát ra le võ idõ te kin te té ben át lag -
ke re set re nem jo go sult,

c) vég ki elé gí tés re nem jo go sult, azon ban új jog vi szo -
nyá ban a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló idõ szak szá mí tá -
sa so rán a fel mon dás sal meg szün te tett jog vi szony alap ján
vég ki elé gí tés re jo go sí tó ide jét is szá mí tás ba kell ven ni.”

6.  § A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994.
évi XL. tör vény 18.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A fõ tit kár il let mé nye nyelv pót lék nél kül a köz tiszt -
vi se lõi il let mény alap 25,8-szo ro sa, a fõ tit kár he lyet tes il -
let mé nye nyelv pót lék nél kül a köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap 19,35-szö rö se. A fõ tit kár és a fõ tit kár he lyet tes il let -
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mé nyét az Aka dé mia el nö ke leg fel jebb 30%-kal meg emel -
he ti. A fõ tit kár és a fõ tit kár he lyet tes egyéb jut ta tá sa it az
Aka dé mia el nö ke ál la pít ja meg.”

7.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1.  § (1)–(6) be kez dé se, 2.  §-a, 3.  §
(1)–(5) be kez dé se, 4.  § (1)–(4) be kez dé se és 5.  §-a 2007.
ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Ktv. e tör vény 1.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
18.  § (4) be kez dé sé nek, 1.  § (4) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott 19.  § (7) be kez dé sé nek, 1.  § (5) be kez dé sé vel meg ál la -
pí tott 19.  § (9) be kez dé sé nek, a Kjt. e tör vény 2.  § (2) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott 37.  § (12) be kez dé sé nek, 2.  §
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 37/A.  § (2) be kez dé sé nek,
a Hszt. e tör vény 3.  § (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 63.  §
(5) be kez dé sé nek, 3.  § (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
63.  § (7) be kez dé sé nek, a Hjt. e tör vény 4.  § (3) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott 60.  § (2) be kez dé sé nek, 4.  § (4) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott 67.  § (8) be kez dé sé nek, valamint az
Mt. e tör vény 5.  §-ával meg ál la pí tott 193/T.  § (4)–(5) be -
kez dé sé nek ren del ke zé se it a 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen
kö zölt fel men té sek re, illetve fel mon dá sok ra kell al kal -
maz ni.

(4) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ktv. 34.  § (8)–(9) be kez dé se, 61.  § (2) be kez dé se
és 64.  § (4) be kez dé se.

(5) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Ktv. 17.  § (4) be -
kez dé se, 20/A.  § (1) be kez dé sé ben a „– fel té ve, hogy a
17.  § (4) be kez dé se sze rin ti mun ka kör-fel aján lás nem ve -
zet ered mény re –” szö veg rész, 20/A.  § (5) be kez dés
b) pont ja, 31.  § (6) és (8) be kez dé sé ben a „vég zett sé gé nek,
kép zett sé gé nek meg fe le lõ má sik ve ze tõi vagy en nek hi á -
nyá ban” szö veg ré szek, a Kjt. 30.  § (3) be kez dé se, 37.  §
(10) be kez dé sé ben az „– el té rõ meg álla po dás hi á nyá ban –”
szö veg rész, a Hszt. 56.  § (3) be kez dé se, 245/D.  § (2) be -
kez dé sé ben a „vég zett sé gé nek, kép zett sé gé nek és” szö -
veg rész, valamint a Hjt. 59.  § (3) be kez dé se.

(6) E tör vény hatályba lépésével egy ide jû leg a Ktv.
11/A.  § (4) be kez dé sé ben az „öt” szö veg rész he lyé be a
„nyolc” szö veg, 11/A.  § (5) be kez dés a) pont já ban az
„a mi nisz ter el nök ka bi net fõ nö ke” szö veg rész he lyé be az
„a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg,
30/A.  § (1) be kez dé sé ben a „15%-át” szö veg rész he lyé be a 
„20%-át” szö veg, 30/A.  § (2) be kez dé sé ben a „leg alább
há rom éves köz igaz ga tá si” szö veg rész he lyé be a „szak -
mai” szö veg, valamint a „leg alább 10 éves köz igaz ga tá si”
szö veg rész he lyé be a „szak mai” szö veg, 43.  § (4) be kez dé -
sé ben az „a 34.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tel je sít -
mény ér té ke lés tõl füg gõ en” szö veg rész he lyé be a „szak -
mai mun ká ja ér té ke lé se alap ján” szö veg lép.

(7) 2007. ja nu ár 1-jén a Ktv. 19.  § (6) be kez dé sé ben a
„17.  § (4)–(5) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a „17.  §
(5) be kez dé se” szö veg, a Kjt. 23.  § (5) és (7) be kez dé se i -

ben, valamint 30.  § (6) be kez dé sé ben az „a vég zett sé gé -
nek, illetve ké pe sí té sé nek meg fe le lõ” szö veg ré szek he lyé -
be a „más” szö ve gek, a Hszt. 63.  § (4) be kez dé sé ben a „(3)
vagy (5) be kez dé se” szö veg rész he lyé be az „(5) be kez dés
b) pont ja” szö veg lép.

(8) E tör vény hatályba lépésétõl szá mí tott egy évig a
Ktv. 30/A.  § (2) be kez dé sét az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy szak mai ta nács adói és szak mai fõ ta nács adói
cím köz igaz ga tá si vagy jogi szak vizs gá val nem ren del ke -
zõ köz tiszt vi se lõ nek is ado má nyoz ha tó, az zal a fel té tel lel,
hogy a szak vizs gát az ado má nyo zás tól szá mí tott egy éven
be lül le kell ten nie. E kö te le zett ség tel je sí té sé nek el mu -
lasz tá sa  miatt a szak mai ta nács adói vagy fõ ta nács adói cím
a tör vény ere jé nél fog va meg szû nik. A ha tár idõ be nem
szá mít ha tók be a Ktv. 25.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott idõ tar ta mok.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A honvédelmi miniszter
20/2006. (VIII. 2.) HM

rendelete

az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági
Beruházási Programja magyarországi végrehajtási

rendjérõl és szabályairól  szóló
31/2000. (X. 27.) HM rendelet módosításáról

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 52.  § (1) be kez dés f) pont ja alap ján
az Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te Biz ton sá gi Be ru há -
zá si Prog ram ja (NATO Se cu rity In vest ment Pro gram me –
NSIP) ma gyar or szá gi vég re haj tá si rend jé rõl és sza bá lya i -
ról  szóló 31/2000. (X. 27.) HM ren de le tet (a továb biak ban: 
R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí tom:

1.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A NATO Stra té gi ai Pa rancs nok sá gok ál tal kez de -
mé nye zett és a hon vé del mi mi nisz ter ál tal el fo ga dott ké -
pes ség cso mag, ön ál ló fel adat vagy kis mun ka ter ve ze te
ké pe zi a HM fe je zet NSIP költ ség ve té si ter vé nek az alap -
ját. A terv ki dol go zá sát a HM BBBH a prog ram fe le lõs sel
együtt mû köd ve, a HM Vé del mi Ter ve zé si Fõ osz tály
(a továb biak ban: HM VTF) és a HM HVK Ka to nai Ter ve -
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zõ Fõ cso port fõ nök ség (a továb biak ban: HM HVK
KTFCSF) be vo ná sá val vég zi.”

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

„(5) A HM BBBH a ké pes ség cso mag, ön ál ló fel adat
vagy kis mun ka (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti jó vá ha gyá si
fo lya ma tá ról, valamint azok vég re haj tá sá nak hely ze té rõl a 
HM VTF, a HM HVK KTFCSF, a HM HFF, valamint a
HM KPSZH ré szé re adat szol gál ta tást biz to sí t.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (2) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (2) A PMT alap ján a kö vet ke zõ fel ada tok ke rül nek
vég re haj tás ra:]

„i) az át vé te li szem le do ku men tum NIB ál ta li jó vá ha -
gyá sát köve tõen a prog ram ke re té ben kö zös fi nan szí ro zás -
sal meg va ló sult lé te sít mény és be szer zett esz kö zök ké pes -
sé gét a NATO nyil ván tar tás ba ve szi;”

3.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A NATO tag ál la mok prog ra mok hoz tör té nõ éves
hoz zá já ru lá sa fo lyó sí tá sá nak (eset le ges) ké se del me ese tén 
– amennyi ben más prog ra mok ter hé re az egyes prog ra mok
ak tu á lis ki fi ze té sei nem tel je sít he tõ ek – a le bo nyo lí tá si
szám la lik vi di tá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben – a hon vé del -
mi mi nisz ter egye di dön té se alap ján – a HM fe je zet ki adá si 
és költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ irány za tai vissza pót lá si kö -
te le zett ség gel ide ig le ne sen igény be vehetõk.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti jog cím éves költ ség ve té si
elõ irány za ta a NIB ál tal prog ra mok ra le bon tott, Ma gyar or -
szá got érin tõ (ha zai hoz zá já ru lá sok) költ ség ve té si tá mo ga -
tá si elõ irány za ta, a ké pes ség cso mag hoz, ön ál ló fel adat hoz
vagy kis mun ká hoz kap cso ló dó – a HM költ ség ve té sét ter -
he lõ – nem ze ti fe le lõs ség ke re té ben meg va ló sí tan dó prog -
ra mok, valamint az inf ra struk tu rá lis fel té te lek meg te rem -
té sé hez szük sé ges elõ irány za tok, to váb bá a Ma gyar Köz -
tár sa ság más nem ze tek prog ram ja i hoz tör té nõ hoz zá já ru -
lá sá nak elõ irány za ta alap ján ke rül összeállításra.”

(2) Az R. 7.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A jó vá ha gyott ele mi és éves költ ség ve tés prog ra -
mok kal kap cso la tos pénz for gal má nak ke ze lé se a Ma gyar
Ál lam kincs tár ál tal a HM költ ség ve té si fe je zet ré szé re
meg nyi tott – költ ség ve té si kö rön kí vü li – le bo nyo lí tá si
szám lá ról tör té nik. A HM KPSZH a le bo nyo lí tá si szám la
pénz for gal má nak ve ze té sét vég zi.”

(3) Az R. 7.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(11) A HM KPSZH a le bo nyo lí tá si szám la for gal má ról 
a NATO el szá mo lá si rend jé hez iga zo dó, prog ra mon kén ti
és össze sí tett ana li ti kus nyil ván tar tást ve zet. A prog ram fe -
le lõs és a Nem zet kö zi Prog ram iro da pénz ügyi el lá tó ja a
NAK – mint az ál lam ház tar tás köz pon ti költ ség ve té se
 részét ké pe zõ ke re té nek – tel je sí tett ki adá sa i ról és be vé te -
le i rõl az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint
ve ze ti a fõ köny vi köny ve lé sét és számol be.”

(4) Az R. 7.  §-ának (15) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(15) Az NSIP le bo nyo lí tá si szám la ana li ti kus nyil ván -
tar tás sal egyez te tett év végi záró egyen le gét a fe je zet fõ -
köny vi köny ve lé sé ben ide gen pénz esz köz ként kell ki mu -
tat ni. Az ide gen pénz esz köz fõ köny vi köny ve lé si rend jét,
az ana li ti kus nyil ván tar tás sal tör té nõ (leg alább havon -
kénti) egyez te tés, illetve az év végi ér té ke lés sza bá lya it a
fe je zet bel sõ ren del ke zé sei sza bá lyoz zák.”

4.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) Kö zös be ru há zás ese tén a NAK a HM ál tal a

NATO for rá sok ter hé re meg va ló sí tan dó prog ra mok tény -
le ges ki adá sa i hoz kap cso ló dó, %-os arány ban meg ál la pí -
tott, a NIB ál tal a NATO költ ség ve té sé bõl biz to sí tott pénz -
ügyi ke ret, mely a kö vet ke zõ ki adá sok ra hasz nál ha tó fel:

a) szab vány adap tá lás, valamint olyan hely szí ni szem -
lék költ sé ge i nek fe de ze té re, ame lyek szük sé ge sek a prog -
ram ál ta lá nos nagy ság rend jé nek, fõ al ko tó ele me i nek és az
elõ ze tes nagy ba ni költ ség becs lés meg ál la pí tá sá hoz;

b) a HM azon fi ze té si kö te le zett sé ge i re, me lyek az át -
vé te li ellen õr zés, a prog ram vég sõ át vé te le kap csán me rül -
nek fel;

c) az összes kap cso ló dó szol gál ta tás biz to sí tá sá nak
(pl. a fi nan szí ro zás, a könyv vi tel, az au di tá lás, a for dí tá sok 
és kom mu ni ká ci ós szol gál ta tá sok a prog ram fe le lõs és
Nem zet kö zi Prog ram iro da fel ál lí tá sa és mû köd te té se)
költsé geire;

d) a prog ram mal kap cso la tos szol gá la ti utak és szak mai 
uta zá sok (a NATO Ka to nai Pa rancs nok sá gá hoz, illetve az
egyéb NATO tes tü le tek hez) költ sé ge i re, to váb bá a prog -
ram meg va ló sí tá si fo lya ma tá ba épí tett NATO el len õr zé -
sek, hely szí ni szem lék uta zá si és ét ke zé si ki adá sa i ra;

e) az éves költ ség ve tés ben jó vá ha gyott összeg ere jé ig
az NSIP meg va ló sí tá sá ban részt vevõ hi va tá sos ál lo má nyú 
ka to nák és köz al kal ma zot tak sze mé lyi já ran dó sá ga i ra és
azok já ru lé ka i ra;

f) a Nem zet kö zi Prog ram iro dá nál fog lal koz ta tot tak de -
vi za el lát má nyá ra és annak já ru lé ka i ra;

g) a prog ram fe le lõs és a Nem zet kö zi Prog ram iro da mû -
kö dé sé hez szük sé ges épü le tek, he lyi sé gek vá sár lá si,
amor ti zá ló dá si vagy bér le ti költ sé ge i re, valamint az üze -
mel te té si és köz üze mi költ sé gek re;
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h) jár mû vek vá sár lá sá nak, fenn tar tá sá nak és üze mel te -
té sé nek költ sé ge i re;

i) fel sze re lé sek, iro dai kész le tek és bú to rok be szer zé si
költ sé ge i re;

j) szak ér tõk dí ja zá sá ra.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti NAK össze ge a prog ram
tény le ges ki adá sá nak 3%-a.

(3) Kö zös – NATO for rá sok ter hé re meg va ló su ló – be -
ru há zás ese tén, amennyi ben a prog ram hoz kap cso ló dó ki -
adá sok fe de ze té re az (1) be kez dés sze rin ti NAK és a 9.  §
(1) be kez dé se sze rint lét re ho zott NAK tar ta lé ká nak egyen -
le ge nem nyújt fe de ze tet, a NAK ki egé szít he tõ a „Hoz zá já -
ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram já hoz” fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat terhére.

(4) A HM költ ség ve té si elõ irány za tai ter hé re – a kö zös
be ru há zás ér de ké ben – meg va ló su ló prog ra mok ese tén a
NAK a „Hoz zá já ru lás a NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si
Prog ram já hoz” fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat ter hé re az
ele mi költ ség ve tés ben jó vá ha gyott elõ irány zat, mely a
prog ram mal kap cso la tos, a NATO Ka to nai Pa rancs nok sá -
ga i hoz, illetve más NATO tes tü le tek hez tör té nõ szol gá la ti
utak és szak mai uta zá sok, valamint a prog ra mok hoz kap -
cso ló dó, Ma gyar or szá gon le bo nyo lí tás ra ke rü lõ ren dez vé -
nyek költ sé ge i nek ki egyen lí té sé re használható fel.

(5) A prog ram fe le lõs nek a (3)–(4) be kez dé sek sze rin ti
NAK, illetve NAK ki egé szí tés igény lé sét a 9.  § (2) be kez -
dé se sze rint össze ál lí tás ra ke rü lõ költ ség ve té si terv ben
szö ve ges in dok lás sal kell alá tá masz ta ni.

(6) A NAK ter hé re, a prog ra mok kal kap cso la tos, a hon -
vé del mi szer ve ze tek ál lo má nyát érin tõ szol gá la ti uta zá -
sok, a ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák meg szer ve zé se, a nem -
ze ti és nem zet kö zi prog ram iro dák be ren de zé se, fel sze re lé -
se és el lá tá sa az ér vény ben lévõ bel sõ ren del ke zé sek,
valamint a NATO elõ írásainak és sza bá lya i nak figye -
lembe véte lével kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott nor mák
és nor ma tí vák alap ján, a HM fe je zet ben meg ha tá ro zott el -
já rá si rend sze rint – a (7) be kez dés sze rin ti el té rés sel – ke -
rül vég re haj tás ra.

(7) A NAK ter hé re tör té nõ ki uta zá si en ge dé lye ket leg -
ké sõbb a ki uta zás meg kez dé se elõtt két nap pal a HM ille -
té kes szak ál lam tit ká rá hoz kell jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni.

(8) Amennyi ben a HM biz to sít ja a mér nök ta nács adói
szer ve ze tet és nem tá maszt igényt a ta nács adó szer ve zet
dí já nak NSIP ter hé re tör té nõ meg té rí té sé re, úgy a NAK a
(2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en, a prog ram tény le ges 
ki adá sa i nak 5%-a, mely nek ter hé re az (1) be kez dés ben fel -
so rol ta kon túl el szá mol ha tó:

a) a NSIP kö ve tel mé nyek meg ha tá ro zá sa, szab vá nyok
fel ál lí tá sa, hely szí ni szem le, a váz la tos ter vek el ké szí té sé -
nek és az összes, az elõ ze tes költ ség becs lés meg ál la pí tá sá -
hoz szük sé ges egyéb elõ ké szí tõ mun ka költ sé gei;

b) a rész le tes épí té sze ti do ku men tá ci ók és azok alap ján
a költ ség becs lés el ké szí té sé nek ki adá sai;

c) a mér nök-ta nács adói szer ve zet tel meg kö ten dõ szer -
zõ dés elõ ké szí té sé nek, meg kö té sé nek és a szer zõ dés alap -

ján ese dé kes összes ki fi ze tés, valamint a prog ram so rán
(eset le ge sen fel me rü lõ) pol gá ri per költ sé gei;

d) a mér nök-ta nács adói dí jak.

(9) A prog ram 5%-os NAK-kal tör té nõ bo nyo lí tá sát
csak a NIB ál tal jó vá ha gyott ké re lem alap ján le het vé -
gezni.”

5.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A HM BBBH a prog ram költ ség becs lé sé ben a 8.  §
(1) be kez dé se sze rin ti NAK-ra jó vá ha gyott összeg bõl tar -
ta lé kot ké pez, mely biz to sít ja a prog ram meg va ló sí tá sa
 során a NAK ter hé re tel je sí tett sze mé lyi ki adá sok HM
feje zetet ter he lõ já ru lé ka i nak, valamint a fel me rü lõ egyéb
rend kí vü li ki adá sok nak a fe de ze tét. A tar ta lék össze ge
nem le het ke ve sebb a NAK ke ret 5%-ánál, mely nek fel -
hasz ná lá sát az éves költ ség ve té sek jó vá ha gyá sa so rán a
hon vé del mi mi nisz ter, a költ ség ve té si év so rán pe dig
– rend kí vü li ese tek ben – a HM ille té kes szak ál lam tit ká ra
en ge dé lye zi. A tar ta lék kal csök ken tett (fel hasz nál ha tó)
NAK össze gé rõl a HM BBBH a prog ram fe le lõst a prog -
ram elsõ éves költ ség ve té si ter vé nek össze ál lí tá sa idõ sza -
ká ban értesíti.”

(2) Az R. 9.  §-ának (5)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(5) A prog ram fe le lõs jó vá ha gyott éves költ ség ve té si
terv e alap ján a pénz ügyi el lá tó ként ki je lölt hon vé del mi
szer ve zet ré szé re prog ra mon ként ne gyed éves elõ leg ke rül
ki uta lás ra, a ko ráb bi elõ leg el szá mo lá sát köve tõen. A ki -
utalt elõ leg gel az el lá tó szer ve zet ne gyed éven te, a negyed -
évet kö ve tõ hó nap 15-éig – a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti
együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí tett mó don és for -
má ban – a HM BBBH ré szé re el szá mol. A IV. ne gyed évi
elõ leg elsõ két hó nap já ról  szóló el szá mo lást de cem ber
10-ig, a de cem ber havi el szá mo lást pe dig a tárgy évet
 követõ év ja nu ár 15-éig kell meg kül de ni.

(6) A HM BBBH az (5) be kez dés sze rin ti el szá mo lá sok
el len õr zé sét köve tõen, azo kat elõ irány zat-mó do sí tás cél já -
ból meg kül di a HM KPSZH ré szé re. Az el szá mo lá sok
alap ján a HM KPSZH ál lam ház tar tá son kí vül rõl át vett
pénz esz köz ként – az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint – elõ -
irány zat-mó do sí tást kez de mé nyez a Ma gyar Ál lam kincs -
tár nál és ter he li a Prog ram NAK elõ irány za tát. Az elõ -
irány zat-mó do sí tást a HM KPSZH tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség mel lett, sa ját ha tás kör ben hajt ja végre.”

(3) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel egé -
szül ki, és az ere de ti (7)–(13) be kez dé sek szá mo zá sa
(8)–(14) be kez dé sek re vál to zik:

„(7) A prog ram fe le lõst el lá tó szer ve zet a NAK ter hé re
tör té nõ de cem ber havi pénz ügyi tel je sí té se ket (ki fi ze té se -
ket) át fu tó té tel ként ke ze li, és azo kat csak a tárgy évet kö -
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ve tõ év ben, az elõ irány zat tárgy évet kö ve tõ jó vá ha gyá sa
után köny ve li vég le ges ki adás ként.”

6.  §

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

„(1) A prog ram hoz kap cso ló dó szer zõ dé sek el len jegy -
zé sét – az 5.  § (2) be kez dés sze rin ti – a HM BBBH ál tal be -
nyúj tott Elõ ter ve zé si Alap ké re lem és a NIB vissza iga zo ló
ok má nya, valamint a jó vá ha gyott költ ség becs lés és ele mi
költ ség ve tés alap ján a HM KPSZH vég zi. A NAK fel hasz -
ná lá sá hoz kap cso ló dó szer zõ dé sek el len jegy zé se a köz be -
szer zé sek, a köz pon to sí tott köz be szer zé sek és a köz be -
szer zé si ér ték ha tár alat ti be szer zé sek el len jegy zé sé nek el -
já rá si sza bá lya i ról  szóló bel sõ ren del ke zé sek ben fog lal tak
sze rint tör té nik.”

(2) Az R. 10.  §-ának (3)–(5) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A prog ra mok kal kap cso la tos pénz ügyi kö te le zett -
sé ge ket – fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi
ellen õr zés ke re té ben – a HM BBBH kü lön jog sza bály és
bel sõ ren del ke zés sze rint ellen õr zi, és a prog ram fe le lõs ál -
tal ki ál lí tott tel je sí té si iga zo lá sok, illetve át adás-át vé te li
jegy zõ köny vek alap ján, a szám lák jog sza bály ban elõ írt ér -
vé nye sí té sé vel és utal vá nyo zá sá val iga zol ja.

(4) A prog ra mok hoz kap cso ló dó fo lya mat ba épí tett el -
len õr zést a HM KPSZH, a prog ram fe le lõs és a Nem zet kö zi 
Prog ram iro da vo nat ko zá sá ban a pénz ügyi el lá tó vég zi.

(5) A prog ram hoz kap cso ló dó nem ze ti fel ada tok meg -
va ló sí tá sá nak fe je zet szin tû ál lam ház tar tá si bel sõ el len õr -
zést – a 8.  §-ban rész le te zett fel ada tok ra ki ter je dõ en is – a
HM Köz pon ti El len õr zé si és Ha tó sá gi Hi va tal a vo nat ko zó 
jog sza bá lyok és bel sõ ren del ke zés elõ írásai sze rint vég zi.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1)–(2) be kez dé sei he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az NSIP ke re té ben tel je sí tett, a HM ál tal iga zolt
ter mék ér té ke sí té sek és szol gál ta tás nyúj tá sok a kü lön jog -
sza bá lyok nak meg fele lõen men te sek az adó alól, a vám fi -
ze tés alól, és az azok ra ki ve tett kör nye zet vé del mi ter mék -
díj vissza igé nyel he tõ.

(2) Az NSIP ke re té ben tel je sí tett ter mék ér té ke sí tés és
szol gál ta tás ÁFA men tes kör be tar to zá sá ra vo nat ko zó iga -
zo lás ki adá sá ra – az APEH ille té kes Fõ osz tá lya egy ide jû
ér te sí té sé vel – a HM ille té kes szak ál lam tit kár ál tal ki je lölt
hon vé del mi szer ve ze tek jo go sul tak.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A NAK-ot ter he lõ ha zai sze mé lyi ki adá sok és azok
já ru lé kai pénz for gal mi ren de zé sé re a prog ram fe le lõs
pénz ügyi el lá tó ja az elõ irány zat-mó do sí tást kö ve tõ 5 mun -
ka na pon be lül a fe de ze tet át utal ja a (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott hon vé del mi szer ve zet ré szé re – a sze mé lyi jut -
ta tá sok és azok já ru lé kai vissza té rü lé se ként –, és egy ide jû -
leg írás ban ér te sí ti azt az át uta lás jog cí mé rõl és össze -
tevõirõl.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel és 16/A.  §-sal egé szül ki:

„A beruházások hazai átvételének rendje

16/A.  § (1) A prog ra mok hoz kap cso ló dó ön ál ló be ru há -
zá sok (a továb biak ban: be ru há zá sok) be fe je zé sét meg elõ -
zõ en a prog ram fe le lõs tá jé koz tat ja az érin tett hon vé del mi
szer ve ze te ket a be fe je zés vár ha tó ide jé rõl. A tá jé koz ta tás
alap ján az érin tett hon vé del mi szer ve zet ve ze tõ je elõ ké szí -
ti in gat lan ese tén az üzem be he lye zé si és hasz ná lat ba vé te -
li, ingó va gyon ese tén – a ha di tech ni kai esz kö zök és had -
fel sze re lé si anya gok rend szer be (szer ve zet be) ál lí tá sá ról
 szóló HM uta sí tás sze rint – a rend sze re sí té si el já rást.

(2) A prog ram fe le lõs a be fe je zett be ru há zá sok üze mel -
te té sé hez és/vagy fenn tar tá sá hoz szük sé ges költ ség ve té si
elõ irány za tok biz to sí tá sa ér de ké ben a tárgy évet meg elõ zõ
év jú ni us 30-ig tá jé koz tat ja a HM In gat lan ke ze lé si Hi va -
talt (a továb biak ban: HM IKH), az MH Össz ha de rõ ne mi
Lo gisz ti kai és Tá mo ga tó Pa rancs nok sá got (a továb biak -
ban: MH ÖLTP), valamint a HM HVK KTFCSF-et. A HM 
IKH, az MH ÖLTP és a HM HVK KTFCSF sa ját fe le lõs -
sé gi kö ré ben meg ter ve zi a tárgy év ben vár ha tó an át vé tel re
ke rü lõ, új be ru há zá sok be csült üze mel te té si és/vagy fenn -
tar tá si erõ for rás-, költ ség- és ki adá si fe de zet igé nyét, és ar -
ról a HM VTF-et tá jé koz tat ja.

(3) Az egyes be ru há zá sok be fe je zé sét és azok prog ram -
fe le lõs ál ta li mû sza ki át vé te lét köve tõen a HM BBBH a
prog ram fe le lõs sel együtt mû köd ve a szük sé ges mûszaki-
 technikai do ku men tá ci ók, üzem be he lye zé si és pénz ügyi
bi zony la tok (hi te le sí tett bi zony lat má so la tok) meg kül dé sé -
vel – in gat lan-be ru há zás és el he lye zé si ingó esz kö zök be -
szer zé se ese tén a HM IKH-nál, az egyéb ingó esz kö zök
be szer zé se ese tén az MH ÖLTP-nél – kez de mé nye zi az in -
gat la nok, illetve ingó esz kö zök üze mel te té si és fenn tar tá si
fel ada ta i nak meg kez dé sét.

(4) A HM BBBH in gat la nok ese tén a hasz ná lat ba vé te li
en ge dély, ingó esz kö zök ese tén a rend sze re sí té si vagy
hasz ná lat ba vé te li ha tá ro zat meg kül dé sé vel a HM ille té kes
szak ál lam tit ká rá nál kez de mé nye zi a kincs tá ri va gyon ba
vé tel re tör té nõ in téz ke dést. Ezzel egy ide jû leg a (3) be kez -
dés sze rin ti hon vé del mi szer ve ze tek nél kez de mé nye zi a
be ru há zás ál lam ház tar tá son kí vül rõl tör té nõ té rí tés nél kü li
hasz ná lat ba adá sát a ki je lölt hon vé del mi szer ve zet részére.

(5) A HM IKH, illetve az MH ÖLTP a (3) be kez dés sze -
rint meg kül dött do ku men tá ci ók alap ján ha la dék ta la nul in -
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téz ke dik az üze mel te tés be adás ra úgy, hogy annak idõ be ni
vég re haj tá sa biz to sít sa a mû sza ki lag át vett, üzem be he lye -
zett in gat la nok és/vagy ingó esz kö zök fenn tar tá sát és üze -
mel te té sét. Az üze mel te té si fel ada tok költ ség vi se lé sé nek
kez de te a si ke res mû sza ki át adás-át vé tel idõ pont ja.

(6) A HM IKH, illetve az MH ÖLTP a hasz ná lat ba vé te li 
en ge dély, illetve tár gyi esz kö zök ese tén a rend sze re sí té si
vagy al kal ma zás ba vé te li ha tá ro zat meg ér ke zé sét köve tõen 
in téz ke dik a ki je lölt hon vé del mi szer ve zet ré szé re tör té nõ
hasz ná lat ba adás ra, és egy ide jû leg tá jé koz tat ja a HM
Védelem gazdasági Fõ osz tályt a kincs tá ri va gyon kör be
 kerülõ ingó esz kö zök rõl.

(7) Az ál lam ház tar tá son kí vül rõl át vett tár gyi esz kö zök
fenn tar tá sá hoz, illetve mû köd te té sé hez szük sé ges tárgy évi 
költ ség ve té si pót elõ irány za ti igényt az üze mel te tés re ki je -
lölt hon vé del mi szer ve zet – szol gá la ti úton – az MH ÖLTP 
ré szé re fel ter jesz ti. Az MH ÖLTP a 10 éves Erõ for rás- és
Költ ség terv vel tör té nõ egye zõ ség ér de ké ben a tárgy évet
kö ve tõ évek költ ség igé nyé rõl tá jé koz tat ja a HM VTF-et és 
a HM HVK KTFCSF-et.

(8) Az egyes prog ra mok NATO ál ta li mû sza ki át vé te lé -
rõl (át vé te li szem lé rõl)  szóló do ku men tu mo kat és a pénz -
ügyi át vé tel rõl  szóló záró iga zo lá so kat a HM BBBH tart ja
nyil ván.

(9) A hasz ná lat ra át adott ob jek tu mok õr zés-vé del mi fel -
ada ta it a HM HVK KTFCSF ter ve zi. Az õr zés-vé del mi
szol gál ta tást úgy kell ter vez ni és meg ren del ni, hogy a mû -
sza ki át adás idõ pont já ra az ob jek tum õr zés-vé del me biz to -
sí tott le gyen. En nek ér de ké ben a prog ram fe le lõs há rom

hó nap pal a mû sza ki át adás vár ha tó ide je elõtt ér te sí ti a HM 
HVK KTFCSF-et.”

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 7.  §-ának (13) és (14) be -
kez dé sei, valamint a 12.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2.  §-ában, a 4.  § (1) be kez dé sé ben, a 6.  § (2) be kez dé sé nek
a) és e) pont ja i ban, a 7.  § (10) be kez dé sé ben és a (16) be -
kez dés a) pont já ban a „HM vé de lem gaz da sá gi he lyet tes
ál lam tit ká ra” szö veg rész he lyé be a „HM ille té kes szak -
államtitkára” szö veg rész, a 4.  § (1) be kez dé sé ben a „HM
Ha di tech ni kai Fej lesz té si és Be szer zé si Fõ osz tály” szö -
veg rész he lyé be a „HM Had fel sze re lés Fej lesz té si Fõ osz -
tály (a továb biak ban: HM HFF)” szö veg rész, a 7.  §
(16) be kez dé sé nek b) pont já ban a „NAU-ban” szö veg rész
he lyé be az „EUR-ban” szö veg rész, a 9.  § (13) be kez dé sé -
ben a „(10)–(11) be kez dé sek” szö veg rész he lyé be
„(11)–(12) be kez dé sek” szö veg rész, a 10.  § (6) be kez dé sé -
ben a „(fo rint-NAU)” szö veg rész he lyé be a „(forint-
 EUR)” szö veg rész, valamint a 17.  § (1) be kez dé sé ben a
„9.  § (9) be kez dé se” szö veg rész he lyé be „9.  § (10) be kez -
dé se” szö veg rész lép.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

7910 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/97. szám

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 0076—2407

06.2397 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


