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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
175/2006. (VIII. 14.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási hallgatók juttatásairól

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX.
tör vény (a továb biak ban: fel sõ ok ta tá si tör vény) 153.  §
(1) be kez dé sé nek 12. és 13. pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a szom szé dos ál la mok ban élõ
ma gya rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény ren del ke zé se i -
re is – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben fog lalt el té -
rés sel – a fel sõ ok ta tá si tör vény 3.  §-ában meg ha tá ro zott
ter mé sze tes és jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve ze tek re, va la mint az ál ta luk foly ta tott te -
vé keny ség re ter jed ki.

(2) E ren de let ha tá lya – össz hang ban a fel sõ ok ta tá si tör -
vény 140.  §-ának (3) be kez dé se ren del ke zé se i vel – nem
ter jed ki a ka to nai, il let ve rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek ka to nai, il let ve rend vé del mi kép zés ben részt vevõ 
hall ga tó i ra.

Az állami költségvetés terhére biztosított
hallgatói juttatásokhoz való hozzáférés feltételei
[az Ftv. 51.  §-a (3) bekezdésének a) pontjához]

2.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény az ál la mi költ ség ve tés ter -
hé re a hall ga tói jut ta tá sok hoz biz to sí tott tá mo ga tást
(a továb biak ban: in téz mé nyi ke ret összeg) az aláb bi jog cí -
me ken hasz nál hat ja fel:

a) ta nul má nyi ösz tön díj,
b) szo ci á lis ösz tön díj:
ba) rend sze res szo ci á lis ösz tön díj,
bb) rend kí vü li szo ci á lis ösz tön díj,
bc) lak ha tá si tá mo ga tás,
bd) Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti

Ösz tön díj in téz mé nyi rész,

c) in téz mé nyi szak mai, tu do má nyos, köz éle ti ösz -
tön díj,

d) dok to ran dusz ösz tön díj,
e) köz tár sa sá gi ösz tön díj,
f) te rep gya kor la ti ösz tön díj,
g) egyéb, a fel sõ ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut ta tá si

sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ösz tön díj,
h) tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás,
i) a jegy zet-elõ ál lí tás tá mo ga tá sa,
j) elekt ro ni kus tan köny vek, tan anya gok és a fel ké szü -

lés hez szük sé ges elekt ro ni kus esz kö zök be szer zé se,
k) a sport te vé keny ség tá mo ga tá sa,
l) a kul tu rá lis te vé keny ség tá mo ga tá sa,
m) kol lé gi um fenn tar tá sa,
n) kol lé gi u mi fé rõ hely bér lé se,
o) a hall ga tói ön kor mány zat mû kö dé sé nek tá mo ga tá sa,
p) a kül föl di hall ga tók mi nisz te ri ösz tön dí ja.

(2) Az (1) be kez dés a)–g) és p) pont jai sze rin ti jog cí me -
ken a tá mo ga tás ki zá ró lag pénz be li tá mo ga tás ként, az
(1) be kez dés h) pont ja sze rin ti jog cí men a tá mo ga tás pénz -
be li tá mo ga tás ként, il let ve kész pénz-he lyet te sí tõ kár tya
vagy utal vány for má já ban bo csát ha tó a jo go sult hall ga tó
ren del ke zé sé re.

(3) Az (1) be kez dés a)–e) és p) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ösz tön dí jat – e ren de let el té rõ ren del ke zé se hiányá -
ban – havi rend sze res ség gel kell a hall ga tó ré szé re ki fi zet -
ni. A fel sõ ok ta tá si in téz mény – a ta nul má nyi fél év elsõ
 hónapjának ki vé te lé vel – leg ké sõbb a tárgy hó 10. nap já ig
kö te les szám la ve ze tõ pénz in té ze te felé in téz ked ni e jut ta -
tá sok át uta lá sá ról.

(4) Az (1) be kez dés a), ba), bb), bd) és f) pont ja i ban
meg ha tá ro zott jog cí me ken az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes
ide jû kép zés ben alap kép zés ben, mes ter kép zés ben, fel sõ -
fo kú szak kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het tá mo -
ga tás ban. Az (1) be kez dés bc), c) és h) pont já ban meg ha tá -
ro zott jog cí men az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû dok to -
ri kép zés ben részt vevõ hall ga tó is ré sze sül het tá mo ga tás -
ban. Az (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí -
men ki zá ró lag az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû dok to ri
kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban.
Az (1) be kez dés p) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men az
ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû alap- és mes ter kép zés ben, 
il let ve a rész kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het.

(5) A hall ga tó egy ide jû leg csak egy fel sõ ok ta tá si in téz -
mény tõl kap hat az ál la mi költ ség ve tés ter hé re hall ga tói tá -
mo ga tást. Amennyi ben a hall ga tó egy idõ ben több fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel is hall ga tói jog vi szony ban áll,
 abban a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ré sze sül het tá mo ga -
tás ban, amellyel el sõ ként lé te sí tett ál la mi lag tá mo ga tott
hall ga tói jog vi szonyt. A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szer zõ -
dé se alap ján fo lyó, kö zö sen meg hir de tett – egyik sza kon
nem hit éle ti, má sik sza kon hit ok ta tó, il let ve hit ta nár – két
sza kos kép zés ese té ben a hall ga tó az ál la mi fel sõ ok ta tá si
in téz mény ré szé rõl kap hat jut ta tást.
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3.  §

(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt vevõ hall -
ga tó nak mi nõ sül az ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés re fel -
vett, és

a) 1997. ja nu ár 1. elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tett
sze mély ezen jog vi szo nyá nak ke re té ben ta nul má nya i nak
be fe je zé sé ig;

b) az 1997/1998-as tan év ben 1997. ja nu ár 1. után, az
1998/1999-es, 1999/2000-es tan év ben hall ga tói jog vi -
szonyt lé te sí tett sze mély ezen jog vi szo nya ke re té ben ta -
nul má nyai be fe je zé sé ig, amennyi ben

ba) elsõ ok le ve le meg szer zé se ér de ké ben foly tat ja ta -
nul má nya it (e pa rag ra fus al kal ma zá sá ban a továb biak ban:
elsõ alap kép zés), vagy

bb) a fõ is ko lai szin tû vég zett ség és szak kép zett ség
meg szer zé se után ugyan azon a sza kon elsõ egye te mi vég -
zett ség és szak kép zett ség, to váb bá fõ is ko lai vagy egye te -
mi vég zett ség re épü lõ elsõ ta ná ri ké pe sí tés meg szer zé sé re
irá nyu ló kép zés ke re té ben foly tat ja ta nul má nya it (e pa rag -
ra fus al kal ma zá sá ban a továb biak ban: elsõ ki egé szí tõ
alap kép zés);

c) a 2000/2001-es, a 2001/2002-es tan év ben hall ga -
tói jog vi szonyt lé te sí tett sze mély ezen jog vi szo nya ke -
re té ben

ca) amennyi ben e jog vi szony lé te sí té se elõtt még nem
lé te sí tett hall ga tói jog vi szonyt és elsõ alap kép zés ben vesz
részt, és meg kez dett fél éve i nek szá ma a ké pe sí té si kö ve -
tel mé nyek ben elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát nem
ha lad ja meg, vagy

cb) amennyi ben ta nul má nyai meg kez dé se kor egy sza -
kos ta ná ri ok le vél lel már ren del ke zett, és a má so dik egy -
sza kos ta ná ri vég zett ség meg szer zé sét ered mé nye zõ kép -
zés ben vesz részt, to váb bá meg kez dett fél éve i nek szá ma
nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben elõ írt
kép zé si idõ fél éve i nek szá mát, vagy

cc) amennyi ben olyan sza kon foly tat ta nul má nyo kat,
amely nek ké pe sí té si kö ve tel mé nyei be me ne ti kö ve tel -
mény ként elõ ír ják, hogy a hall ga tó nak fel sõ ok ta tá si ok le -
vél lel kell ren del kez nie, to váb bá meg kez dett fél éve i nek
szá ma nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben
elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát, vagy

cd) elsõ ki egé szí tõ alap kép zés ben vesz részt, négy fél -
éven ke resz tül;

d) a 2002/2003-as, 2003/2004-es, a 2004/2005-ös,
2005/2006-os tan év ben hall ga tói jog vi szonyt lé te sí tett
sze mély e jog vi szo nya ke re té ben,

da) amennyi ben e jog vi szony lé te sí té se elõtt még nem
lé te sí tett hall ga tói jog vi szonyt, és elsõ alap kép zés ben vesz 
részt, és meg kez dett fél éve i nek szá ma nem ha lad ja meg a
ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek 
szá mát leg alább 8 fél éves kép zés ese tén há rom mal, egyéb -
ként ket tõ vel meg nö velt ér té ket, vagy

db) amennyi ben e jog vi szony lé te sí té se elõtt hall ga tói
jog vi szonyt lé te sí tett, de fel vé te li el já rás ke re té ben e jog -
vi szony meg szün te té sé vel együtt új jog vi szonyt ho zott lét -
re és elsõ alap kép zés ben vesz részt, to váb bá összes meg -
kez dett fél éve i nek szá ma nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö -
ve tel mé nyek ben elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát leg -
alább 8 fél éves kép zés ese tén há rom mal, egyéb ként ket tõ -
vel meg nö velt ér té ket, vagy

dc) amennyi ben ta nul má nyai meg kez dé se kor ál la mi lag 
fi nan szí ro zott egy sza kos köz is me re ti ta ná ri vagy hit ta -
nár-ne ve lõ kép zés ben vett részt, és a má so dik egy sza kos
köz is me re ti ta ná ri vég zett ség meg szer zé sét ered mé nye zõ
kép zés ben vesz részt, to váb bá meg kez dett fél éve i nek szá -
ma nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben elõ írt
kép zé si idõ fél éve i nek szá mát leg alább 8 fél éves kép zés
ese tén há rom mal, egyéb ként ket tõ vel meg nö velt ér té ket,
vagy

dd) amennyi ben olyan sza kon foly tat ta nul má nyo kat,
amely nek ké pe sí té si kö ve tel mé nyei be me ne ti kö ve tel -
mény ként elõ ír ják, hogy a hall ga tó nak fel sõ ok ta tá si ok le -
vél lel kell ren del kez nie, to váb bá meg kez dett fél éve i nek
szá ma nem ha lad ja meg a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek ben
elõ írt kép zé si idõ fél éve i nek szá mát leg alább 8 fél éves
kép zés ese tén há rom mal, egyéb ként ket tõ vel meg nö velt
ér té ket, vagy

de) elsõ ki egé szí tõ alap kép zés ben vesz részt, négy fél -
éven ke resz tül;

e) bár mely sza kon költ ség té rí té ses kép zés bõl az in téz -
mény dön té se alap ján, az in téz mény nél már meg lé võ ál la -
mi lag fi nan szí ro zott hely re át vett hall ga tó a ki lé pett hall -
ga tó kép zé si ide jé bõl még hát ra lé võ idõ tar tam ban.

(2) A fel sõ ok ta tá si tör vény 55.  §-ának (2) és (4) be kez -
dé se sze rint mi nõ sül ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt
ve võ nek a 2006/2007-es tan év tõl hall ga tói jog vi szonyt lé -
te sí tett sze mély.

4.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint ki fi ze tett tá mo -
ga tás in téz mé nyi össze gé nek el kell ér nie a fel sõ ok ta tá si
tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti tá mo -
ga tás in téz mé nyi össze gé nek 50%-át.

(2) A 2.  § (1) be kez dés ba)–bb) pont jai sze rint ki fi ze tett
tá mo ga tás in téz mé nyi össze gé nek el kell ér nie a fel sõ ok ta -
tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
tá mo ga tás in téz mé nyi össze gé nek 8%-át, azon ban nem ha -
lad hat ja meg a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé -
sé nek a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás össze gé nek 25%-át,
meg nö vel ve a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé -
sé nek c) pont ja sze rin ti tá mo ga tás össze gé vel.
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(3) A 2.  § (1) be kez dés h)–j) pont jai sze rint kell fel hasz -
nál ni a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti tá mo ga tás in téz mé nyi össze gé nek
80%-át.

(4) A 2.  § (1) be kez dés k) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni 
a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja 
sze rin ti tá mo ga tás in téz mé nyi össze gé nek 10%-át.

(5) A 2.  § (1) be kez dés l) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni
a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja 
sze rin ti tá mo ga tás in téz mé nyi össze gé nek 10%-át.

(6) A 2.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rint kell fel hasz nál ni 
a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont ja
sze rin ti tá mo ga tás in téz mé nyi össze gét.

(7) A 2.  § (1) be kez dés m) pont ja sze rint kell fel hasz nál -
ni a fel sõ ok ta tá si tör vény 129.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás in téz mé nyi össze gét.

(8) A 2.  § (1) be kez dés n) pont ja sze rint fel hasz nált tá -
mo ga tás nem ha lad hat ja meg a fel sõ ok ta tá si tör vény
129.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti tá mo ga tás in -
téz mé nyi össze gé nek 70%-át.

Intézményi szakmai, tudományos
és közéleti ösztöndíj

5.  §

(1) Az in téz mé nyi szak mai, tu do má nyos és köz éle ti ösz -
tön díj a tan ter vi kö ve tel mé nye ken túl mu ta tó te vé keny sé -
get vég zõ hall ga tó ré szé re – az in téz mény té rí té si és jut ta -
tá si sza bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és el vek sze rint –
pá lyá zat alap ján, meg ha tá ro zott idõ re, ha von ta fo lyó sí tott
jut ta tás.

(2) Az in téz mé nyi szak mai, tu do má nyos és köz éle ti ösz -
tön díj ban ré sze sül het a fel sõ ok ta tá si in téz mény min den
hall ga tó ja.

(3) Az in téz mé nyi szak mai, tu do má nyos és köz éle ti ösz -
tön díj a fel sõ ok ta tá si tör vény 46.  §-ának (9) be kez dé se
sze rin ti nem kö te le zõ jut ta tás.

Egyéb intézményi juttatások

6.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za -
ta a hall ga tók ré szé re más, egy sze ri vagy ha von ta ese dé kes 
tá mo ga tá si for má kat is meg ál la pít hat. Ezek igény be vé te lé -
nek és oda íté lé sé nek fel té te le it a té rí té si és jut ta tá si sza -
bály zat ban kell meg ha tá roz ni.

Tankönyv- és jegyzettámogatás

7.  §

(1) A tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás fél éven kén ti egy -
össze gû jut ta tás.

(2) A tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra ren del ke zés re
álló összeg az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá -
ban rög zí tett ré szé bõl, de leg alább 70%-ából tá mo ga tás in -
téz mé nyen be lü li pá lyá zat út ján vagy ala nyi jogú jut ta tás
for má já ban ad ha tó. A dok to ran dusz hall ga tók ré szé re a
37.  §-ban e jog cím re meg ál la pí tott tá mo ga tás egy fõre jutó
össze gét kell biz to sí ta ni.

(3) A tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra ren del ke zés re
álló összeg in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza bály zat ban
rög zí tett ré szét, de leg fel jebb 30%-át a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény jegy ze tek elõ ál lí tá sá ra, azok hall ga tók hoz való el -
jut ta tá sá nak se gí té sé re hasz nál hat ja fel.

(4) A tá mo ga tás (3) be kez dés sze rin ti fel hasz ná lá sát a
hall ga tói ön kor mány zat elõ ze tesen vé le mé nye zi, a fel -
hasz ná lás ról a rek tor éven te tá jé koz tat ja a hall ga tói ön kor -
mány za tot.

Sporttevékenység támogatása

8.  §

(1) A sport te vé keny sé gek kö ré be tar to zik kü lö nö sen a
fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött a hall ga tók ré szé re
szer ve zett, il let ve nyúj tott, test moz gást, spor to lást, ver -
seny zést, az egész sé ges élet mód ra ne ve lést biz to sí tó te vé -
keny ség, az élet mód-ta nács adás.

(2) A sport te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ról a fel sõ ok ta tá si
in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban meg ha tá ro -
zott szerv – a fel sõ ok ta tá si tör vény 78.  §-a (3) be kez dé se
alap ján – a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel dönt.

Kulturális tevékenység támogatása

9.  §

(1) A kul tu rá lis te vé keny sé gek kö ré be tar to zik kü lö nö -
sen a fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött a hall ga tók ré -
szé re szer ve zett, il let ve nyúj tott kul tu rá lis te vé keny ség,
ren dez vény szer ve zés, kar ri er-ta nács adás, élet vi te li és ta -
nul má nyi ta nács adás.

(2) A kul tu rá lis te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ról a fel sõ ok -
ta tá si in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban meg -
ha tá ro zott szerv – a fel sõ ok ta tá si tör vény 78.  §-a (3) be -
kez dé se alap ján – a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel 
dönt.
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A kollégiumi ellátás igénybevételével
és a lakhatási támogatással kapcsolatos feltételek

[az Ftv. 51.  §-a (3) bekezdésének b) pontjához]

10.  §

(1) A kol lé gi u mi el he lye zés pá lyá zat út ján nyer he tõ el. A
pá lyá za ti ké rel mek rõl a té rí té si és jut ta tá si sza bály zat ban
meg ha tá ro zott pon to zá sos rend szer alap ján kell dön te ni.

(2) A pon to zá si rend szer meg is me ré sét a pá lyá za ti ké -
rel mek be nyúj tá sa elõtt le he tõ vé kell ten ni.

(3) A pon to zá si rend szer ben szem pont ként figye lembe
kell ven ni a hall ga tó szo ci á lis hely ze tét, ta nul má nyi tel je -
sít mé nyét, a hall ga tói kö zös sé gért vég zett mun ká ját, kép -
zé sé nek mun ka rend jét, va la mint ha a hall ga tót a fel sõ ok ta -
tá si tör vény 52.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a kol lé gi u mi
je lent ke zés el bí rá lá sá nál elõny ben kell ré sze sí te ni, ak kor
az elõny ben ré sze sí tés fel sõ ok ta tá si tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel té te lé nek fenn ál lá sát is.

(4) A szak kol lé gi um ként mû kö dõ kol lé gi u mok és di ák -
ott ho nok a (3) be kez dés tõl el té rõ pon to zá si rend szert is al -
kal maz hat nak.

11.  §

(1) Lak ha tá si tá mo ga tás ban az a hall ga tó ré sze sül het,
aki nem ré sze sül kol lé gi u mi el he lye zés ben, és

a) nem ren del ke zik la kó hellyel a kép zés he lyén, vagy
b) bé relt la kó hellyel ren del ke zik a kép zés he lyén, vagy
c) a fel sõ ok ta tá si tör vény 39.  §-ának (7) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott hall ga tói cso por tok va la me lyi ké hez tar to zik.

(2) Lak ha tá si tá mo ga tás ban a hall ga tó – az in téz mé nyi
té rí té si és jut ta tá si sza bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és
el vek sze rint – pá lyá zat út ján ré sze sül het. A pá lyá zat ról a
hall ga tó szo ci á lis hely ze te alap ján, pon to zá sos rend szer -
ben kell dön te ni.

(3) A lak ha tá si tá mo ga tás oda íté lé se kor elõny ben kell
ré sze sí te ni azt a hall ga tót, aki a fel sõ ok ta tá si tör vény
39.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hall ga tói cso -
por tok va la me lyi ké hez tar to zik, il let ve aki nek kol lé gi u mi
fel vé te li ké rel mét a fé rõ hely hi á nya  miatt uta sí tot ták el.

Az egyes tanulmányi ösztöndíjak igénybevételével
kapcsolatos feltételek

[az Ftv. 51.  §-a (3) bekezdésének b) pontjához]

Tanulmányi ösztöndíj

12.  §

(1) A ta nul má nyi ösz tön díj egy ta nul má nyi fél év idõ tar -
ta má ra ad ha tó. Az ösz tön díj össze gét a hall ga tó ta nul má -

nyi ered mé nye alap ján – az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si
sza bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és el vek sze rint – úgy
kell meg ál la pí ta ni, hogy az ösz tön zõ le gyen a hall ga tó ta -
nul má nyi mun ká já ra.

(2) A ta nul má nyi ösz tön díj oda íté lé se kor – az ab ban ré -
sze sü lõk kö ré nek és szá má nak meg ha tá ro zá sa kor – biz to -
sí ta ni kell, hogy az azo nos vagy ha son ló ta nul má nyi kö te -
le zett ség alap ján el ért ered mé nyek össze mér he tõ ek és az
így meg ál la pí tott ösz tön dí jak azo nos mér té kû ek le gye nek.

(3) Fel sõ ok ta tá si in téz mény be elsõ al ka lom mal be irat -
ko zó hall ga tó a be i rat ko zá sát kö ve tõ elsõ kép zé si idõ szak -
ban ta nul má nyi ösz tön díj ban nem ré sze sül het.

(4) Ko ráb ban fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo -
kat foly ta tó hall ga tó ese té ben ar ról, hogy a hall ga tó mi lyen 
fel té te lek kel kap hat ta nul má nyi ösz tön dí jat a fo ga dó in téz -
mény ben, a fo ga dó fel sõ ok ta tá si in téz mény té rí té si és jut -
ta tá si sza bály za tá ban kell ren del kez ni.

Doktorandusz ösztöndíj

13.  §

A dok to ran dusz ösz tön díj havi össze ge a költ ség ve té si
tör vény ben e cél ra meg ál la pí tott nor ma tí va éves össze gé -
nek egy ti zen ket ted ré sze.

Terepgyakorlati ösztöndíj

14.  §

Te rep gya kor la ti ösz tön díj ban – az in téz mé nyi té rí té si és 
jut ta tá si sza bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és el vek sze -
rint – ré sze sül het az ál la mi lag tá mo ga tott kép zés ben részt
vevõ hall ga tó, aki a fel sõ ok ta tá si in téz mény ke re tei kö zött
a szor gal mi idõ sza kon kí vü li idõ ben szer ve zett gya kor la -
ton vesz részt.

A rászorultsági alapon adható juttatások
[az Ftv. 51.  §-a (3) bekezdésének c) pontjához]

Rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíj

15.  §

(1) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj a hall ga tó szo ci á lis
hely ze te alap ján – az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza -
bály zat ban rög zí tett el já rá si rend és el vek sze rint – egy ta -
nul má nyi fél év re biz to sí tott, ha von ta fo lyó sí tott jut ta tás.

(2) A Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj ban nem ré sze sü lõ hall ga tó szá má ra a pá lyá zat
alap ján meg ítélt rend sze res szo ci á lis ösz tön díj havi össze -
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ge nem le het ke ve sebb, mint az oda íté lés kor ér vé nyes hall -
ga tói nor ma tí va öt szá za lé ka.

(3) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj meg ál la pí tá sa so rán 
elõny ben kell ré sze sí te ni a fel sõ ok ta tá si tör vény 39.  §-a
(7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott hall ga tói cso por to kat.

(4) Ha von ta a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott
hall ga tói nor ma tí va 20%-ának meg fe le lõ össze gû tá mo ga -
tást kell nyúj ta ni an nak a hall ga tó nak, aki ko ráb ban a gyer -
me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997.
évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: gyer mek vé del mi tör -
vény) 20.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján rend sze -
res gyer mek vé del mi tá mo ga tás ban ré sze sült, fel té ve, hogy

a) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos sze mély,
vagy

b) mind két szü lõ je, il let ve vele egy ház tar tás ban élt ha -
ja don, nõt len, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön élt szü lõ je
el hunyt, vagy

c) ki ke rült a ne ve lés be vé tel alól, vagy

d) gyám sá ga nagy ko rú sá ga  miatt szûnt meg.

16.  §

(1) A rend kí vü li szo ci á lis ösz tön díj a hall ga tó szo ci á lis
hely ze te vá rat lan rom lá sá nak ki egyen lí té sé re – az in téz -
mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza bály zat ban rög zí tett el já rá si
rend és el vek sze rint – fo lyó sí tott egy sze ri jut ta tás.

(2) Rend kí vü li szo ci á lis ösz tön díj ban a hall ga tó ké rel -
me alap ján ré sze sül het.

Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

17.  §

(1) A Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj olyan pénz be li szo ci á lis jut ta tás, amely a
 Bursa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön -
díj rend szer (a továb biak ban: Ösz tön díj rend szer) adott
évi for du ló já hoz csat la ko zott te le pü lé si és me gyei ön -
kor mány za tok ál tal a hall ga tó nak ado má nyo zott szo ci á -
lis ösz tön díj ból (a továb biak ban: ön kor mány za ti ösz -
tön díj rész) és az ön kor mány za ti ösz tön díj alap ján a hall -
ga tó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyé ben e ren de let alap ján
meg ál la pí tott szo ci á lis ösz tön díj ból (a továb biak ban:
in téz mé nyi ösz tön díj rész) áll.

(2) In téz mé nyi ösz tön díj rész ben ré sze sül het nek azok a
hall ga tók, aki ket az ál lan dó la kó he lyük sze rin ti te le pü lé si
ön kor mány zat az Ösz tön díj rend szer ke re té ben tá mo ga tás -
ban ré sze sí tett és akik ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû
(nap pa li ta go za tos) alap kép zés ben, mes ter kép zés ben, egy -

sé ges, osz tat lan kép zés ben vagy fel sõ fo kú szak kép zés ben
foly tat ják ta nul má nya i kat.

(3) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész for rá sa az in téz mé nyek
költ ség ve té sé ben meg je lölt el kü lö ní tett for rás.

(4) A te le pü lé si, il let ve a me gyei ön kor mány zat éven te
csat la koz hat az Ösz tön díj rend szer hez. A csat la ko zás rész -
le tes fel té te le it az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter éven te a
tár ca hi va ta los lap já ban te szi köz zé.

(5) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész havi egy fõre jutó leg -
na gyobb össze gét (a továb biak ban: összeg ha tár) az ok ta tá -
si és kul tu rá lis mi nisz ter éven te a tár ca hi va ta los lap já ban
te szi köz zé.

(6) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész havi össze ge az ön kor -
mány za ti ösz tön díj rész össze gé vel meg egye zõ összeg,
azon ban nem ha lad hat ja meg az (5) be kez dés alap ján meg -
ha tá ro zott összeg ha tárt.

(7) Az Ösz tön díj rend szer ke re té ben meg ál la pí tott ösz -
tön díj ki zá ró lag a pá lyá zó szo ci á lis hely ze te alap ján ítél -
he tõ meg, az ösz tön díj meg íté lé se kor a pá lyá zó ta nul má -
nyi ered mé nye nem ve he tõ figye lembe.

(8) Az in téz mé nyi ösz tön díj rész füg get len min den más,
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben fo lyó sí tott tá mo ga tás tól.

18.  §

(1) Az ösz tön díj jal kap cso la tos köz pon ti adat bá zis-
 kezelõi, ko or di ná ci ós, a te le pü lé si és me gyei ösz tön díj jal
kap cso la tos pénz ke ze lé si fel ada to kat az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet (a továb biak ban: pá -
lyá zat ke ze lõ szer ve zet) lát ja el.

(2) Az in téz mé nyi ösz tön díj részt az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter ado má nyoz za.

(3) A te le pü lé si, il let ve a me gyei ön kor mány za tok ál tal
az Ösz tön díj rend szer ke re té ben pénz esz köz át adás ként a
pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet ke ze lé sé ben levõ szám lá ra fél -
éven te egy összeg ben el jut ta tott tá mo ga tást a pá lyá zat ke -
ze lõ szer ve zet fél éven te egy összeg ben, a ki fi ze tés he lyé ül
szol gá ló fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra pénz esz köz át -
adás ként kö te les át ad ni, és az át uta lás ról fél éven te kö te les
el szá mol ni a te le pü lé si, il let ve a me gyei ön kor mány zat
felé.

(4) Az ösz tön dí jat a hall ga tói jut ta tá so kat ki fi ze tõ in téz -
mény fo lyó sít ja a hall ga tó nak. A fel sõ ok ta tá si in téz mény
kö te les sé ge a ki fi ze tés meg kez dé se elõtt meg vizs gál ni a
jo go sult sá got.

(5) Az ösz tön díj fo lyó sí tá sa elõtt fel sõ fo kú tanulmá -
nyait meg kez dett hall ga tó szá má ra az in téz mé nyi ösz tön -
díj rész fo lyó sí tá sa már ci us hó nap ban kez dõ dik, azt a hall -
ga tói jut ta tá sok kal azo nos rend ben kell ki fi zet ni. Az ön -
kor mány za ti ösz tön díj rész ki fi ze té se már ci us hó nap ban,
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de leg ké sõbb a fel sõ ok ta tá si in téz mény hez tör té nõ át uta -
lást kö ve tõ elsõ ösz tön díj ki fi ze té se kor in dul, ami kor az
ad dig ese dé kes ösz tön dí jak ki fi ze té sé re ke rül sor, majd
a továb biak ban az ösz tön díj-fi ze tés rend je sze rint tör té nik
az in téz mé nyi ösz tön díj rész ki fi ze té sé vel együtt.

(6) Amennyi ben a hall ga tó fel sõ fo kú ta nul má nya it elõ -
ször az ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak fél évé ben kezd te meg, ak -
kor az in téz mé nyi ösz tön díj rész fo lyó sí tá sa az in téz mé nyi
hall ga tói jut ta tá sok ki fi ze té sé vel azo nos rend ben tör té nik
ok tó ber hó nap tól. Az ön kor mány za ti ösz tön díj rész fo lyó -
sí tá sa ok tó ber hó nap ban, de leg ké sõbb a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény hez tör té nõ át uta lást kö ve tõ elsõ ösz tön díj ki fi ze -
té se kor kez dõ dik, ami kor az ad dig ese dé kes ösz tön dí jak
ki fi ze té sé re ke rül sor, majd a továb biak ban az ösztöndíj -
fizetés rend je sze rint tör té nik az in téz mé nyi ösz tön díj rész
fi ze té sé vel együtt.

(7) Azok ban a hó na pok ban, ame lyek ben a hall ga tó hall -
ga tói jog vi szo nya szü ne tel, az ösz tön díj fo lyó sí tá sa – a fo -
lyó sí tás vég ha tár ide jé nek mó do sí tá sa nél kül – tel jes egé -
szé ben szü ne tel.

(8) Amennyi ben az ösz tön dí jas az ösz tön díj fo lyó sí tá sa
fel té te le i nek nem fe lel meg, a fel sõ ok ta tá si in téz mény kö -
te les az ösz tön díj fo lyó sí tá sát meg szün tet ni. A fel sõ ok ta tá -
si in téz mény a ta nul má nyi fél év le zá rá sát köve tõen, leg ké -
sõbb jú ni us 30-ig, il let ve ja nu ár 31-ig szá mol el a ki nem
fi ze tett ösz tön dí jak ról a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet tel. Az
ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak meg szün te té sét az el szá mo lást
köve tõen a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet köz li a te le pü lé si, il -
let ve a me gyei ön kor mány za tok kal.

(9) Amennyi ben a hall ga tó nem jo go sult az ösz tön díj ra,
a rá esõ, már át utalt, de ki nem fi ze tett ön kor mány za ti ösz -
tön díj részt a fel sõ ok ta tá si in téz mény a pá lyá zat ke ze lõ
szer ve zet szá má ra 30 na pon be lül kö te les vissza utal ni. A
pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet az in téz mé nyek tõl vissza ér ke zett 
össze ge ket az ösz tön dí jat adó te le pü lé si, il let ve me gyei
ön kor mány zat ré szé re a ta nul má nyi fél év le zá rá sát köve -
tõen vissza utal ja.

(10) Az ösz tön díj ban ré sze sü lõ hall ga tó kö te les az ösz -
tön díj fo lyó sí tá sá nak idõ sza ka alatt min den, az ösz tön díj
fo lyó sí tá sát érin tõ vál to zás ról a leg rö vi debb idõn – de leg -
fel jebb 15 na pon – be lül írás ban ér te sí te ni a fo lyó sí tó fel -
sõ ok ta tá si in téz ményt és a pá lyá zat ke ze lõ szer ve ze tet. Az
ér te sí té si kö te le zett sé get a hall ga tó 3 mun ka na pon be lül
kö te les tel je sí te ni az aláb bi ada tok vál to zá sa kor:

a) hall ga tó neve, szü le té si neve, any ja neve, szü le té si
he lye és ide je, ál lam pol gár sá ga, ál lan dó la ká sá nak és tar -
tóz ko dá si he lyé nek címe,

b) a hall ga tó kép zé sé nek meg ne ve zé se, mun ka rend je,
fi nan szí ro zá si for má ja,

c) ta nul má nyok ha lasz tá sa.

(11) Az az ösz tön dí jas, aki ér te sí té si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, az ösz tön díj fo lyó sí tá sá ból és az Ösz tön -

díj rend szer kö vet ke zõ évi for du ló já ból ki zár ha tó. Az ösz -
tön dí jas 30 na pon be lül kö te les a jo go su lat la nul fel vett
ösz tön dí jat a fo lyó sí tó fel sõ ok ta tá si in téz mény ré szé re
vissza fi zet ni. Az az ösz tön dí jas, aki ér te sí té si kö te le zett sé -
gé nek el mu lasz tá sa  miatt esik el az ösz tön díj fo lyó sí tá sá -
tól, a ta nul má nyi fél év le zá rá sát köve tõen (jú ni us 30-ig, il -
let ve ja nu ár 31-ig) ki nem fi ze tett ösz tön díj ára már nem
tart hat igényt.

19.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek té rí tés men te sen kö -
te le sek ha von ta, az egyéb ál ta luk nyúj tott jut ta tá sok kal
együtt és azok kal azo nos mó don fo lyó sí ta ni az ösz tön dí -
jat. Az ön kor mány za ti ösz tön dí jat a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény csak ab ban az eset ben kö te les ki fi zet ni, ha an nak
fe de ze te a pá lyá zat ke ze lõ szer ve zet tõl a szám lá já ra át -
uta lás ra ke rült.

(2) Az in téz mé nyi ösz tön dí jat ab ban az eset ben is ki kell 
fi zet ni, ha az ön kor mány za ti ösz tön díj fe de ze te nem áll
ren del ke zés re az in téz mény szám lá ján.

(3) Az ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek költ ség ve té sé -
ben az in téz mé nyi ösz tön díj rész ként meg je le nõ költ ség ve -
té si tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ra – a jo go sult ság figye -
lembe véte lével – az éves be szá mo ló ke re té ben, az elõ -
irány zat ren de zé sé vel ke rül sor.

(4) A nem ál la mi fenn tar tá sú fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
az in téz mé nyi ösz tön díj részt biz to sí tó fi nan szí ro zá si meg -
ál la po dás ban fog lal tak sze rint kö te le sek az ösz tön díj fo -
lyó sí tá sá ról el szá mol ni az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té -
ri um felé.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban a fõ vá ro si ön kor mány -
za tot me gyei ön kor mány zat ként, a fõ vá ro si ke rü le ti
 önkormányzatot te le pü lé si ön kor mány zat ként kell
 tekinteni.

A hallgató szociális helyzete

20.  §

A hall ga tó szo ci á lis hely ze té nek meg íté lé se kor figye -
lembe kell ven ni kü lö nö sen

a) a tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán nyug -
díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl
 szóló 1997. évi LXXX. tör vény (a továb biak ban: Tbj.)
sze rin ti, a hall ga tó ál tal is la kott kö zös ház tar tás ban élõk
szá mát és jö ve del mi hely ze tét,

b) a kép zé si hely és a la kó hely kö zöt ti tá vol sá got, az
uta zás idõ tar ta mát és költ sé gét,

c) amennyi ben a hall ga tó ta nul má nyai so rán nem a Tbj. 
sze rin ti kö zös ház tar tás ban él, en nek költ sé ge it.

2006/102. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8021



Az állami fenntartásban mûködõ kollégiumok
alapszolgáltatásai, a kérhetõ térítési díj

legmagasabb összege, a kollégium komfortfokozat
szerinti osztályba sorolásának feltételei

[az Ftv. 52.  §-a (8) bekezdéséhez]

A kollégiumi elhelyezés

21.  §

(1) A kol lé gi u mi fé rõ he lye ket kom fort fo ko zat sze rint
négy fo ko za tú ská lán kell be so rol ni.

(2) A kom fort fo ko zat sze rin ti be so ro lás so rán el sõd le -
ge sen az épü let ál la po tát, a vi zes blok kok kal való el lá tott -
sá gát és az egy he lyi ség ben el he lye zett hall ga tók szá mát
kell figye lembe ven ni. Az in téz mény ben al kal ma zott to -
váb bi fel té te lek rõl az in téz mé nyi té rí té si és jut ta tá si sza -
bály zat ren del ke zik.

(3) Az egyes fé rõ he lyek be so ro lá sá ról a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény ve ze tõ je és a hall ga tói ön kor mány zat kö zöt ti, a
tan év kez de tét meg elõ zõ má jus 30-ig meg kö ten dõ meg ál -
la po dás ren del ke zik az zal, hogy

a) csak az I. ka te gó ri á ba so rol ha tó az a kol lé gi u mi fé rõ -
hely, mely nél a vi zes blokk kö zös hasz ná la tú, egy he lyi -
ség be 3 vagy an nál több fõ ke rül el he lye zés re és az épü let
10 éven be lül nem volt fel újít va;

b) a II. ka te gó ri á ba so rol ha tó be a kol lé gi u mi fé rõ hely,
ha egy he lyi ség ben 3 fõ nél ke ve sebb kap el he lye zést;

c) a III. ka te gó ri á ba so rol ha tó be a kol lé gi u mi fé rõ hely,
amennyi ben szo bán ként vagy két szo bán ként komp lett vi -
zes blokk van ki épít ve, egy he lyi ség ben 3 fõ nél ke ve sebb
kap el he lye zést;

d) a IV. ka te gó ri á ba so rol ha tó be a kol lé gi u mi fé rõ hely, 
amennyi ben szo bán ként vagy két szo bán ként komp lett vi -
zes blokk van ki épít ve, egy he lyi ség ben 3 fõ nél ke ve sebb
kap el he lye zést és az épü let 10 éven be lül fel lett újít va.

(4) E pa rag ra fus al kal ma zá sa so rán fel újí tás min den
olyan be ru há zás, amely a kol lé gi um össz ér té ké hez ké pest
meg ha tá ro zó költ ség rá for dí tás so rán a kol lé gi u mi lak ha tá -
si kö rül mé nye ket ja vít ja, ki vé ve a kol lé gi um ál lag meg õr -
zé sét cél zó rá for dí tást.

22.  §

(1) Az in téz mény té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá ban
meg ha tá ro zott kol lé gi u mi díj havi össze ge az ál la mi lag tá -
mo ga tott kép zés ben részt vevõ hall ga tók és az ál la mi lag
tá mo ga tott dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga tók ese té -
ben hall gat ón ként nem le het ma ga sabb, mint a kol lé gi u mi
nor ma tí va éves össze gé nek

a) az I. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 8%-a;
b) a II. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 10%-a;
c) a III. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 12%-a;
d) a IV. ka te gó ri á ba so rolt fé rõ hely ese tén 15%-a.

(2) A kol lé gi u mi alap szol gál ta tás ként leg alább e ren de -
let mel lék le té ben meg fo gal ma zot tak biz to sí tá sát és mû -
köd te té sét kell ér te ni.

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendje
és feltételei

[az Ftv. 104.  §-ának (5) bekezdéséhez]

23.  §

(1) A köz tár sa sá gi ösz tön dí jat egy tel jes tan év (10 hó -
nap) idõ tar ta má ra le het el nyer ni. A köz tár sa sá gi ösz tön díj
havi össze ge meg egye zik a költ ség ve té si tör vény ben
e jog cí men meg ál la pí tott összeg egy ti ze dé vel.

(2) A köz tár sa sá gi ösz tön díj ban ré sze sít he tõ hall ga tók
szá ma az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû alap kép zés ben,
il let ve mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók szá má nak
0,8%-a, de in téz mé nyen ként leg alább egy fõ. A fel sõ ok ta -
tá si in téz mény sze ná tu sa a (4) be kez dés sze rin ti ja vas la tát
a köz tár sa sá gi ösz tön díj fo lyó sí tá sá nak ide jén vár ha tó an
alap kép zés ben, il let ve mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga -
tók ra el kü lö ní tet ten te szi meg.

(3) Köz tár sa sá gi ösz tön díj ban az az alap- vagy mes ter -
kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het, aki adott vagy
ko ráb bi ta nul má nyai so rán két fél év re be je lent ke zett, és
leg alább 55 kre di tet meg szer zett.

(4) A köz tár sa sá gi ösz tön díj az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter ál tal meg hir de tett nyil vá nos pá lyá zat út ján nyer he -
tõ el. A pá lyá za to kat a hall ga tó a fel sõ ok ta tá si in téz mény -
hez nyújt ja be. A pá lyá za tok alap ján a sze ná tus min den év
au gusz tus 1-jé ig tesz ja vas la tot az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter nek a köz tár sa sá gi ösz tön díj ado má nyo zá sá ra.

(5) Az adott tan év re el nyert köz tár sa sá gi ösz tön díj csak
az adott tan év ben fo lyó sít ha tó.

(6) Amennyi ben a hall ga tó hall ga tói jog vi szo nya bár mi -
lyen ok ból meg szû nik vagy szü ne tel, a köz tár sa sá gi ösz -
tön díj szá má ra to vább nem fo lyó sít ha tó. A kép zé si idõ nek
meg fele lõen pá rat lan ta nul má nyi fél év ben vég zõ dõ ta nul -
má nyok ese tén a köz tár sa sá gi ösz tön díj ra való jo go sult ság
nem szû nik meg, ha a hall ga tó ta nul má nya it az adott tan év
má so dik fél évé ben már foly tat ja.

(7) Amennyi ben a köz tár sa sá gi ösz tön díj ra pá lyá zott,
de el uta sí tott hall ga tó ese té ben jog or vos la ti el já rás ke re té -
ben meg ál la pí tást nyer, hogy a hall ga tó ér de mes a köz tár -
sa sá gi ösz tön díj ra, és az in téz mé nyi fel ter jesz tés ben az
e pa rag ra fus ban meg ha tá ro zott fel té te lek és az in téz mé nyi
ke ret szám alap ján arra jo go sult len ne, de azt in téz mé nyi
el já rá si hiba foly tán nem kap ta meg, az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter jo go sult a hall ga tó ré szé re köz tár sa sá gi ösz -
tön dí jat ado má nyoz ni. Ilyen eset ben azon ban a hall ga tó
nem ve he tõ figye lembe a köz tár sa sá gi ösz tön díj ke re té nek
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meg ha tá ro zá sa kor, ré szé re az ösz tön dí jat az in téz mény a
hall ga tói elõ irány zat vagy a köz pon ti költ ség ve té sen kí vü -
li for rá sai ter hé re kö te les ki fi zet ni.

Magyar állampolgár által, államilag elismert
külföldi felsõoktatási intézményben folytatott képzéshez

segítséget nyújtó ösztöndíj pályázatának kiírása
és elbírálási rendje

[az Ftv. 118.  §-ának (6) bekezdéséhez]

24.  §

(1) A ma gyar ál lam pol gá rok szá má ra, ál la mi lag el is -
mert kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul -
má nyok hoz se gít sé get nyúj tó ösz tön díj nyil vá nos pá lyá za -
ti úton nyer he tõ el.

(2) A pá lyá za tot – a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
írja ki, és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt
szer ve zet bo nyo lít ja le.

(3) A pá lyá zat ke re té ben nyel vi-kul tu rá lis is me re tek nek 
az ere de ti kör nye zet ben tör té nõ meg is me ré sét, el sa já tí tá -
sát le het tá mo gat ni. A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a ren del ke -
zés re álló költ ség ve té si elõ irány zat, a vo nat ko zó nem zet -
kö zi és két ol da lú meg ál la po dá sok és a pá lyá zók ta nul má -
nyi tel je sít mé nye alap ján ke rül sor.

(4) A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be kell
be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
rang so rol ják, a rang so rolt pá lyá za to kat to váb bít ják a
(2) be kez dés sze rin ti szer ve zet hez. Az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter a rang so ro lás és a (3) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el vek alap ján – szük ség sze rint szak ér tõk be vo ná sá -
val – dönt a pá lyá za tok ról.

(5) A pá lyá za ti fel hí vást az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni, to váb bá el kell jut -
tat ni min den fel sõ ok ta tá si in téz mény be is.

(6) A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je nem le het ko ráb bi,
mint a köz zé té tel tõl szá mí tott 30. nap.

Nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó
magyar állampolgár anyanyelven folytatott felsõfokú

tanulmányaihoz segítséget nyújtó ösztöndíj
pályázatának kiírása és elbírálási rendje

25.  §

(1) A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség hez tar to zó ma gyar 
ál lam pol gá rok szá má ra az anya nyel ven foly ta tott ta nul má -
nyok hoz az adott or szág gal kö tött két ol da lú egyez mény -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint, ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta -

tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyok hoz se gít sé get
nyúj tó ösz tön díj pá lyá za ti úton nyer he tõ el.

(2) A pá lyá za tot – a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
írja ki, és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt
szer ve zet bo nyo lít ja le.

(3) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a ren del ke zés re álló költ -
ség ve té si elõ irány zat, a vo nat ko zó nem zet kö zi és két ol da -
lú meg ál la po dá sok és a pá lyá zók ta nul má nyi tel je sít mé nye 
alap ján ke rül sor.

(4) A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be kell
be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
rang so rol ják, a rang so rolt pá lyá za to kat to váb bít ják a
(2) be kez dés sze rin ti szer ve zet hez. Az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter a rang so ro lás és a (3) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el vek alap ján – szük ség sze rint szak ér tõk be vo ná sá -
val – dönt a pá lyá za tok ról.

(5) A pá lyá za ti fel hí vást az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni, to váb bá el kell jut -
tat ni min den fel sõ ok ta tá si in téz mény be és az érin tett nem -
ze ti és et ni kai ki sebb ség or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány -
za tá hoz is.

(6) A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je nem le het ko ráb bi,
mint a köz zé té tel tõl szá mí tott 30. nap.

Külföldi állampolgárok magyarországi
tanulmányainak támogatási rendje

[az Ftv. 119.  §-ának (3) bekezdéséhez]

26.  §

(1) A két ol da lú meg ál la po dás, il let ve tör vény alap ján
ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ta nul má -
nyo kat foly ta tó nem ma gyar ál lam pol gár sá gú hall ga tó ré -
szé re – az ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri kép zés ben részt
vevõ hall ga tót ki vé ve – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
mi nisz te ri ösz tön dí jat ado má nyoz.

(2) A mi nisz te ri ösz tön díj havi össze ge meg fe lel
a) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló

2001. évi LXII. tör vény (a továb biak ban: kedvezménytör -
vény) ha tá lya alá tar to zó alap- és mes ter kép zés ben részt
vevõ hall ga tók ese té ben a költ ség ve té si tör vény ben meg -
ha tá ro zott hall ga tói nor ma tí va éves össze ge 15%-ának,

b) más alap- és mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tók
ese té ben a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott hall ga -
tói nor ma tí va éves össze ge 34%-ának,

c) dok to ri kép zés ben részt vevõ hall ga tók ese té ben a
költ ség ve té si tör vény ben e cél ra meg ál la pí tott nor ma tí va
éves össze ge egy ti zen ket ted ré szé nek.

(3) A mi nisz te ri ösz tön dí jat a hall ga tó val jog vi szony -
ban álló fel sõ ok ta tá si in téz mény fi ze ti ki.
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(4) Az ál la mi lag tá mo ga tott alap- és mes ter kép zés ben,
va la mint dok to ri kép zés ben Ma gyar or szá gon ta nul má nyo -
kat foly ta tó nem ma gyar ál lam pol gár sá gú hall ga tót, aki -
nek ese té ben ezt nem zet kö zi meg ál la po dás vagy két ol da lú
egyez mény elõ ír ja, 12 hó nap ra jo go sult kol lé gi u mi el he -
lye zés re.

(5) Az ál lam kö zi meg ál la po dás alap ján Ma gyar or szá -
gon ta nul má nyo kat foly ta tó sze mé lyek rõl az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet tá jé koz tat ja a
fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket.

27.  §

(1) A Ma gyar or szá gon költ ség té rí té ses kép zés ben részt
vevõ nem ma gyar ál lam pol gár sá gú hall ga tó ré szé re tan -
éven ként az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ösz tön dí jat
ado má nyoz hat.

(2) A pá lyá za tot – a költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá -
ro zott ke re tek kö zött – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
írja ki, és az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ál tal ki je lölt
szer ve zet bo nyo lít ja le.

(3) A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a ren del ke zés re álló költ -
ség ve té si elõ irány zat és a pá lyá zók ta nul má nyi tel je sít mé -
nye alap ján ke rül sor.

(4) A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek be kell
be nyúj ta ni. A pá lyá za to kat a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
rang so rol ják, a rang so rolt pá lyá za to kat to váb bít ják a
(2) be kez dés sze rin ti szer ve zet hez. Az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter a rang so ro lás és a (3) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el vek alap ján – szük ség sze rint szak ér tõk be vo ná sá -
val – dönt a pá lyá za tok ról.

(5) A pá lyá za ti fel hí vást az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -
nisz té ri um hon lap ján köz zé kell ten ni, to váb bá el kell jut -
tat ni min den fel sõ ok ta tá si in téz mény be.

(6) A pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide je nem le het ko ráb bi,
mint a köz zé té tel tõl szá mí tott 30. nap.

28.  §

(1) A kedvezménytör vény ha tá lya alá tar to zó azon hall -
ga tó tá mo ga tá si ide je, aki ko ráb ban ál la mi lag tá mo ga tott
alap kép zés ben vett részt és ál la mi lag tá mo ga tott mes ter -
kép zés re vet ték fel, két fél év vel meg nö ve ke dik.

(2) Azt a hall ga tót, aki az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló Egyez mény ben ré szes ál lam, va la mint olyan ál lam
ál lam pol gá ra és csa lád tag ja, aki az Eu ró pai Kö zös ség gel
és tag ál la ma i val kö tött kü lön szer zõ dés ér tel mé ben a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zik, a fi ze ten -
dõ dí jak és a ka pott tá mo ga tá sok te kin te té ben azo nos jo -
gok il le tik meg, il let ve azo nos kö te le zett sé gek ter he lik,
mint a fel sõ ok ta tás ban részt vevõ ma gyar ál lam pol gár sá gú 
hall ga tót.

A hallgatói juttatásokhoz nyújtott
normatív hozzájárulásnál figye lembe vehetõ

 hallgatói kör és a figye lembe vehetõ
hallgatói létszám megállapításának rendje

[az Ftv. 129.  §-ának (2) bekezdéséhez]

29.  §

(1) Az in téz mé nyi ke ret összeg meg ál la pí tá sa kor
a) a már ci u si és ok tó be ri sta tisz ti kai adat köz lé sek sze -

rin ti jo go sul ti lét szá mok szám ta ni kö ze pét kell figye lembe 
ven ni

aa) a hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás ra,
ab) a kol lé gi u mi tá mo ga tás ra,
ac) a lak ha tá si tá mo ga tás ra,
ad) a tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra, sport és kul tu -

rá lis te vé keny ség re for dít ha tó összeg ese té ben;
b) a tény le ges jo go sult sá gi hó nap szám egy ti zen ket te -

dét kell figye lembe ven ni a dok to ran dusz ösz tön díj ese té -
ben;

c) a tény le ges jo go sult sá gi hó nap szám egy ti ze dét kell
figye lembe ven ni a köz tár sa sá gi ösz tön díj ese té ben;

d) a tény le ge sen ki fi ze ten dõ össze get kell figye lembe
ven ni a kül föl di hall ga tók mi nisz te ri ösz tön dí ja és a Bur sa
Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti Ösz tön díj in téz -
mé nyi ösz tön díj ré sze ese té ben.

(2) Már ci u si sta tisz ti kai adat köz lé sen a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény már ci us 15-i ál la po tát, ok tó be ri sta tisz ti kai adat -
köz lé sen a fel sõ ok ta tá si in téz mény ok tó ber 15-i ál la po tát
rög zí tõ, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal tel je sí tett sta tisz ti -
kai adat köz lést kell ér te ni.

(3) Az in téz mé nyi hall ga tói elõ irány zat ke ret össze ge i -
nek meg ál la pí tá sa kor az in téz mé nyek a sta tisz ti kai je len té -
sük ben

a) e ren de let 3.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti hall ga tók
kö zül csak azo kat az ál la mi lag fi nan szí ro zott hall ga tó kat
ve he tik figye lembe, akik ese té ben a meg kez dett fél évek
szá ma nem ha lad ja meg a rá juk vo nat ko zó ké pe sí té si kö -
ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott, fél évek ben szá mí tott kép -
zé si idõ sza kot;

b) e ren de let 3.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti hall ga tók
mind egyi két figye lembe ve he tik.

(4) E ren de let vo nat ko zá sá ban meg kez dett fél év nek
szá mít az a fél év, ami kor a hall ga tó a be i rat ko zást kö ve tõ
30. na pon is ren del ke zik nem szü ne te lõ hall ga tói jog vi -
szonnyal (a továb biak ban: meg kez dett fél év).

30.  §

(1) A hall ga tói ösz tön díj-tá mo ga tás ese té ben a jo go sul ti 
lét szám az ál la mi lag tá mo ga tott alap kép zés ben, mes ter -
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kép zés ben, egye te mi szin tû kép zés ben, fõ is ko lai szin tû
kép zés ben vagy fel sõ fo kú szak kép zés ben tel jes ide jû kép -
zés ben részt vevõ hall ga tók szá ma.

(2) A kol lé gi u mi tá mo ga tás ese té ben a jo go sul ti lét szám 
azok nak a hall ga tók nak a szá ma, akik ál la mi lag tá mo ga -
tott tel jes ide jû kép zés ben vesz nek részt, és

a) az in téz mény kol lé gi u má ban,

b) a Pub lic Pri va te Part ners hip ke re té ben fel épí tett
vagy fel újí tott di ák ott hon ban,

c) e ren de let sze rin ti kol lé gi u mi, di ák ott ho ni kö ve tel -
mé nye ket tel je sí tõ, a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal bé relt
fé rõ he lyen

van nak el he lyez ve.

(3) A lak ha tá si tá mo ga tás hoz ren del ke zés re álló tá mo -
ga tás ese té ben a jo go sul ti lét szám a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény ben ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû kép zés ben részt
vevõ hall ga tók lét szá ma le von va a kép zés he lyén be je len -
tett lak cím mel ren del ke zõ ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû 
kép zés ben részt ve võk lét szá má nak 95%-át, to váb bá le -
von va a (2) be kez dés sze rin ti lét szá mot.

(4) A dok to ran dusz ösz tön díj ese té ben a jo go sul ti lét -
szám a fel sõ ok ta tá si in téz mény ben ál la mi lag tá mo ga tott
tel jes ide jû dok to ri kép zés ben részt ve võk lét szá ma.

(5) A tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás ra, sport és kul tu rá -
lis te vé keny ség re for dít ha tó összeg ese té ben a jo go sul ti
lét szám az (1) be kez dés és a (4) be kez dés sze rin ti jo go sul ti 
lét szá mok össze ge.

(6) A köz tár sa sá gi ösz tön díj ese té ben a jo go sul ti lét -
szám a tény le ge sen ösz tön díj ban ré sze sü lõ hall ga tók
szá ma.

Elektronikus tankönyvek, tananyagok
és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök

beszerzésére felhasználható keret

[az Ftv. 129.  §-ának (4) bekezdéséhez]

31.  §

(1) A tan könyv- és jegy zet tá mo ga tás 7.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ré sze fel hasz nál ha tó a fel sõ ok ta tá si tör vény
129.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti elekt ro ni kus tan köny -
vek, tan anya gok és a fel ké szü lés hez szük sé ges elekt ro ni -
kus esz kö zök be szer zé sé re, amennyi ben azt di gi tá lis tan -
anyag elõ ál lí tá sá ra, be szer zé sé re vagy a fo gya ték kal élõ
hall ga tók ta nul má nya it se gí tõ esz köz be szer zé sé re for dít ja 
a fel sõ ok ta tá si in téz mény.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti rész rõl az in téz mény té rí té si 
és jut ta tá si sza bály za ta – a fel sõ ok ta tá si tör vény elõ írásai
sze rint a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel – ren del -
ke zik.

Az Európai Gazdasági Térség országaiban
részképzésben részt vevõ hallgatók ösztöndíja

megállapításának és folyósításának rendje
[az Ftv. 130.  §-ának (7) bekezdéséhez]

32.  §

A fel sõ ok ta tá si tör vény 130.  §-ának (6) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ösz tön díj alap ter hé re ado má nyo zott ösz -
tön díj jal kap cso la tos kér dé se ket a fel sõ ok ta tá si in téz mény
az aláb bi ak figye lembe véte lével sza bá lyoz za:

a) az ösz tön díj ado má nyo zá sá ról nyil vá nos pá lyá zat
út ján kell dön te ni;

b) az ösz tön díj ado má nyo zá sá nak el já rá si rend jé rõl és
el ve i rõl a hall ga tói ön kor mány zat egyet ér té sé vel szü le tik
dön tés;

c) a pá lyá za ti fel hí vást a fel sõ ok ta tási in téz mény ben
szo ká sos mó don, va la mint a fel sõ ok ta tá si in téz mény hon -
lap ján kell köz zé ten ni;

d) a pá lyá zat be nyúj tá sá ra a hall ga tók nak a köz zé té tel -
tõl szá mít va leg alább 30 na pot kell biz to sí ta ni;

e) az ösz tön díj át uta lá sá ról a fel sõ ok ta tá si in téz mény
le he tõ leg a hall ga tó ki uta zá sa elõtt, de leg ké sõbb a ki uta -
zá sát kö ve tõ 15 na pon be lül gon dos ko dik;

f) si ker te len rész kép zés ese té ben a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény elõ ír hat ja a tá mo ga tás leg fel jebb fe lé nek vissza fi ze -
té sét.

Átmeneti rendelkezések

33.  §

(1) A 2006. de cem ber 1-je elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé -
te sí tõ

a) költ ség té rí té ses kép zés ben részt vevõ, az adott fél év
(ok ta tá si idõ szak) elsõ nap ján ter hes sé gi-gyer mek ágyi se -
gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer mek ne ve lé si
tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lõ
hall ga tó ese té ben, va la mint

b) köz is me re ti ta ná ri vagy hit ta nár-ne ve lõ sza kon egy -
sza kos ta ná ri ok le vél lel már ren del ke zõ ma gyar ál lam pol -
gár sá gú hall ga tók ese té ben a má so dik köz is me re ti ta ná ri
szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló sza kon az adott ta -
ná ri szak ké pe sí té si kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott idõ -
tar tam ban
költ ség té rí tés fi ze té si kö te le zett ség nem ál la pít ha tó meg.

(2) Az in téz mény az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
hall ga tók kép zé sé nek költ ség ve té si tá mo ga tá sát az adott
tan év elsõ fél évé re no vem ber 15-ig, má so dik fél évé re áp ri -
lis 15-ig el ké szí tett té te les je len tés alap ján az Ok ta tá si és
Kul tu rá lis Mi nisz té ri um – az in téz mé nyek ré szé re e jog cí -
men biz to sí tott költ ség ve té si tá mo ga tás figye lembe véte -
lével – a zár szám adás, il let ve a nem ál la mi fenn tar tá sú in -
téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dás ke re té ben ren de zi.
A fel sõ ok ta tá si in téz mény az érin tett hall ga tók adat szol -
gál ta tá si kö te le zett sé ge it té rí té si és jut ta tá si sza bály za tá -
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ban kö te les rög zí te ni. A költ ség ve té si tá mo ga tás nál csak
azok a hall ga tók ve he tõk figye lembe, akik az in téz mé nyi
té rí té si és jut ta tá si sza bály zat sze rint, de leg ké sõbb az
adott év ben már ci us 31-ig, ille tõ leg ok tó ber 31-ig a szük -
sé ges adat szol gál ta tást el vé gez ték.

(3) Az (1) be kez dés sze rint men te sü lõk ese té ben a kép -
zés költ ség ve té si tá mo ga tá sa a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál -
tal le je len tett lét szám ból a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép -
zé si és fenn tar tá si nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá -
sá ról  szóló 8/2005. (I. 19.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: fi nan szí ro zá si ren de let) 4.  §-a és 6.  §-ának c) pont ja
sze rint szá mí tott összeg. Szak irá nyú to vább kép zés ese té -
ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um te szi köz zé a
sza kok fi nan szí ro zá si cso por tok ba tör té nõ be so ro lá sát.
Szak irá nyú to vább kép zé sek ese tén az in téz mény jo go sult
a 6.  §-ának b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ra is. Az adott hall -
ga tó után járó tá mo ga tás össze ge azon ban nem ha lad hat ja
meg a hall ga tó ál tal fel vett szak meg ál la pí tott költ ség té rí -
té sét.

(4) A ka to nai és ren dé sze ti fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
ese té ben az (1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott hall ga tók
kép zé sé nek költ ség ve té si tá mo ga tá sát az érin tett tár ca sa -
ját fe je ze tén be lül biz to sít ja.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban köz is me re ti ta ná ri sza -
kok: ma gyar nyelv és iro da lom sza kos ta nár; tör té ne lem
sza kos ta nár; ide gen nyelv sza kos ta nár; ma te ma ti ka ta nár;
in for ma ti ka ta nár, szá mí tás tech ni ka sza kos ta nár; ter mé -
szet is me ret sza kos ta nár; fi zi ka ta nár; bi o ló gia ta nár; ké -
mia ta nár; föld rajz ta nár; ének-ze ne ta nár; rajz ta nár; rajz- és 
vi zu á lis ne ve lõ ta nár; tech ni ka és élet vi tel sza kos ta nár;
tech ni ka ta nár; test ne ve lés ta nár; gaz da ság is me ret ta nár;
ház tar tás öko nó mia-élet vi tel sza kos ta nár; eti ka, em ber- és
tár sa da lom is me ret sza kos ta nár; fi lo zó fia sza kos ta nár;
film el mé let és film tör té net sza kos ta nár; mû vé szet tör té net
sza kos ta nár; pszi cho ló gia sza kos ta nár; egész ség tan ta nár; 
ügy vi tel sza kos ta nár.

(6) Azok tól a hall ga tók tól, akik a 2000/2001-es és a
2001/2002-es tan év ben lé te sí tet tek hall ga tói jog vi szonyt
és ál la mi lag fi nan szí ro zott kép zés ben kezd ték ta nul má -
nya i kat, de már nem szá mí ta nak ál la mi lag tá mo ga tott hall -
ga tó nak, amennyi ben a meg kez dett fél év leg fel jebb nyolc
fél éves volt, a meg kez dett kép zés ben to váb bi két fél éven
ke resz tül, egyéb ese tek ben há rom fél éven ke resz tül költ -
ség té rí té si díj nem szed he tõ.

(7) E ren de let al kal ma zá sá ban az érin tett tá mo ga tá si for -
ma meg szû né se  miatt a fel sõ ok ta tá si tör vény 147.  §-ának
10. pont ja sze rin ti rend sze res gyer mek vé del mi tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ nek kell te kin te ni azt a sze mélyt is, aki

a) árva, vagy
b) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos sze mély,

vagy
c) ki ke rült a ne ve lés be vé tel alól, vagy
d) gyám sá ga nagy ko rú sá ga  miatt szûnt meg, vagy
e) aki nek mind két szü lõ je, il let ve vele egy ház tar tás ban 

élt ha ja don, nõt len, el vált vagy há zas tár sá tól kü lön élt szü -
lõ je el hunyt.

34.  §

(1) A 2007. ja nu ár 1-je elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé te sí -
tõ és nem a Ma gyar Ösz tön díj Bi zott ság ál tal ado má nyo -
zott ma gyar ál la mi ösz tön díj jal ta nul má nyo kat foly ta tó
kül föl di hall ga tók ré szé re a ve lük kö tött meg ál la po dás sze -
rin ti tá mo ga tá si össze get kell a meg ál la po dás elõ írásai sze -
rint ki fi zet ni.

(2) A 2007. ja nu ár 1-je elõtt hall ga tói jog vi szonyt lé te sí -
tõ, ál la mi lag tá mo ga tott dok to ri kép zés ben részt vevõ hall -
ga tót ké rel me ese tén fel kell ven ni a kol lé gi um ba.

35.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Unió pol gá ra i nak és csa lád tag -
ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz gás hoz
és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az 1612/68/EGK
ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai par la men ti és 
ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

36.  §

(1) E ren de let 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba. A
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kö te le sek té rí té si és jut ta tá si
sza bály za ta i kat 2006. szep tem ber 1-jé vel e ren de let nek
meg fele lõen mó do sí ta ni, ki egé szí te ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Fel sõ ok -
ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont ról és el já rá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 51/2006. (III. 14.) Korm. ren de let 8.  §-a
(2) be kez dé sé ben a „Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont” 
szö veg rész he lyé be a „Köz pont” szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel sõ ok -
ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes ren del ke -
zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 15.  §-a (2) be kez dé sé -
nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fel sõ ok ta tá si in téz mény]
„b) az el ron tott és nem he lyes bít he tõ, il let ve a ki cse rélt

bi zo nyít vány-, ok le vél-nyom tat vá nyok ról jegy zõ köny vet
ké szít és a ron tott, ki cse rélt pél dá nyo kat meg sem mi sí ti,”

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
4. szá mú mel lék let f) pont ja fran cia be kez dé sei he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[f) ... a kö vet ke zõk sze rint kell szá mol ni:]
„– a gya kor la ti te rem óra igé nye: az év fo lyam lét szám

el oszt va a gya kor la ti órák – a be fo ga dó ké pes ség alap ján az 
in téz mény ál tal meg ha tá ro zott – lét szá má val fel sõ egész
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ré sze szo roz va az ok ta tott sza kok szá má val és a gya kor la ti
óra szám mal;

– a kis lét szá mú elõ adá sok te rem óra igé nye: az év fo -
lyam lét szám el oszt va a kis lét szá mú elõ adá sok – a be fo ga -
dó ké pes ség alap ján az in téz mény ál tal meg ha tá ro zott – lét -
szá má val fel sõ egész ré sze szo roz va az ok ta tott sza kok
szá má val és a kis lét szá mú elõ adá sok óra szá má val;

– az elõ adá sok te rem óra igé nye: az év fo lyam lét szám el -
oszt va az elõ adá sok – a be fo ga dó ké pes ség alap ján az in -
téz mény ál tal meg ha tá ro zott – lét szá má val fel sõ egész ré -
sze szo roz va az ok ta tott sza kok szá má val és az elõ adá sok
óra szá má val.”

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
5. szá mú mel lék le té nek címe a kö vet ke zõ re vál to zik:

„Az alap-, il let ve mes ter kép zés in dí tá sá nak és a ka rok
lé te sí té sé nek tár gyi és sze mé lyi fel té te lei”

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
10. szá mú mel lék le té nek IV. 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„8. A lec ke könyv be az 1. b)–d) és f)–n) pont sze rin ti to -
váb bi ada to kat a ta nul má nyi hi va tal jegy zi be.”

(7) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
3.  §-a (3) be kez dés d) pont já ban, 22.  §-a (2) be kez dé se
a) pont já ban az „OM azo no sí tó ját” szö veg rész he lyé be
„in téz mé nyi azo no sí tó ját” szö veg rész lép. A Ren de let
7. szá mú mel lék le té nek „A fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend -
szer ben a ki adott ok le ve lek rõl, bi zo nyít vá nyok ról tá rolt
ada tok” cím alat ti má so dik fran cia be kez dés ben, „A fel sõ -
ok ta tá si in for má ci ós rend szer ben a fel sõ ok ta tá si tör vény
62.  §-ának (7) be kez dé se alap ján ki adott iga zo lá sok ról tá -
rolt ada tok” cím alat ti má so dik fran cia be kez dés ben az
„OM azo no sí tó ja” szö veg rész he lyé be az „in téz mé nyi
azo no sí tó ja” szö veg rész lép. A Ren de let 10. szá mú mel -
lék le té ben „II. A törzs lap” címû ré szé nek 3. és 13. pont já -
ban, a „III. A dok tor je löl ti törzs lap” címû rész 7. pont já -
ban, a „IV. A lec ke könyv” címû rész 1. b) pont já ban, a
„VI. Be i rat ko zá si lap” címû rész 2. c) pont já ban, a „VIII. A 
dok tor je löl ti re giszt rá ci ós lap” címû rész 2. pont já ban, a
„VIII. Adat be je len tõ lap” címû rész 2. b) pont já ban, a „IX.
A jog vi szony-iga zo lás” címû rész 3. a) pont já ban, a „XI.
Dok to ri szi gor la ti jegy zõ könyv” címû rész 2. pont já ban, a
„XII. Dok to ri vé dé si jegy zõ könyv” címû rész 2. pont já -
ban, a „XIII. Ok le vél, bi zo nyít vány át adó könyv” címû
rész 1. b) pont já ban az „OM” szö veg ré szek he lyé ben az
„in téz mé nyi” szö veg rész lép.

(8) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
10. szá mú mel lék le té ben a „IX. A jog vi szony-iga zo lás”
címû rész 3. b) pont ja he lyé be a „b) a hall ga tó, dok tor je lölt
ne vét, sze mély azo no sí tó alap ada ta it, hall ga tói azo no sí tó ját
(en nek hi á nyá ban törzs köny vi szá mát)” ren del ke zés lép, to -
váb bá 4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Az iga zo lás for má ját a re giszt rá ci ós köz pont ha tá -
roz za meg és te szi köz zé. Az iga zo lást sor szám mal kell el -
lát ni, mely sor szám a fel sõ ok ta tá si in téz mény in téz mé nyi
azo no sí tó já ból és egy nyolc szám je gyû, eggyel in du ló,

egye sé vel nö vek võ szám ból áll. Amennyi ben a ta nul má -
nyi ad mi niszt rá ci ót a fel sõ ok ta tá si in téz mény egyes te lep -
he lyek, il let ve a szék he lyen kí vü li kép zé sek ese té ben más
te le pü lé sen vég zik, a fel sõ ok ta tá si in téz mény dön té se
alap ján sor ke rül het te lep he lyen kén ti sor szá mo zás ra is.
Eb ben az eset ben az iga zo lás sor szá ma – a fel sõ ok ta tá si in -
téz mény in téz mé nyi azo no sí tó ja után ki egé szül a „/” jel lel
és a ta nul má nyi ad mi niszt rá ció sor szá má val. Az in téz -
mény az ál ta la ki adott jog vi szony-iga zo lá sok ról nyil ván -
tar tást ve zet.”

(9) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Ren de let
a kö vet ke zõ 37.  §-sal egé szül ki:

„37.  § Ez a ren de let az Eu ró pai Unió pol gá ra i nak és csa -
lád tag ja ik nak a tag ál la mok te rü le tén tör té nõ sza bad moz -
gás hoz és tar tóz ko dás hoz való jo gá ról, va la mint az
1612/68/EGK ren de let mó do sí tá sá ról, to váb bá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK,
a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 2004/38/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 24. cik ké nek való meg fe le -
lést szol gál ja.”

(10) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az egye te mi és fõ is ko lai hall ga tók ál tal fi ze ten dõ dí -
jak ról és té rí té sek rõl, va la mint a ré szük re nyújt ha tó tá mo -
ga tá sok ról  szóló 51/2002. (III. 26.) Korm. ren de let, és az
azt mó do sí tó 80/2004. (IX. 22.) Korm. ren de let és
157/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let;

b) a kül föl di ek ma gyar or szá gi és a ma gya rok kül föl di
fel sõ fo kú ta nul má nya i nak egyes kér dé se i rõl  szóló
157/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let, és az azt mó do sí tó
115/2002. (V. 15.) Korm. ren de let és 76/2004. (IV. 15.)
Korm. ren de let;

c) az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 95/2005. (V. 21.) Korm. ren de let 11.  §-a;

d) a dok to ri kép zés rõl és a dok to ri fo ko zat szer zés rõl
 szóló 51/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let 3–16.  §-ai és
42.  §-a;

e) a hall ga tói sport- és kul tu rá lis nor ma tí va el osz tá sá ról 
 szóló 22/2001. (VII. 18.) OM ren de let;

f) a Bur sa Hun ga ri ca Fel sõ ok ta tá si Ön kor mány za ti
Ösz tön díj rend szer rõl  szóló 12/2001. (IV. 28.) OM ren de -
let, va la mint az azt mó do sí tó 16/2003. (VI. 7.) OM ren de -
let és 22/2005. (VII. 26.) OM ren de let;

g) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si és fenn tar tá si
nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról  szóló 8/2005.
(I. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/2006.
(III. 14.) Korm. ren de let 7.  §-ának (2)–(3) be kez dé se.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet
a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelethez

Kollégiumi alapszolgáltatások,
valamint a kollégium használatára vonatkozó

egyes szabályok

1. A kol lé gi u mi alap szol gál ta tás ke re té ben a fel sõ ok ta -
tá si in téz mény az aláb bi esz kö zö ket és le he tõ sé ge ket kö te -
les biz to sí ta ni a kol lé gi um ban lakó hall ga tó ré szé re:

a) ágy,
b) asz tal, szék, ru hásszek rény,
c) pap lan, pár na,
d) für dõ he lyi sé gek, il lem he lyek,
e) évi két al ka lom mal a kol lé gi um épü le té nek nagy ta -

ka rí tá sa,
f) évi egy al ka lom mal az egész ség ügyi he lyi sé gek hi -

gi é ni ai fes té se,
g) szük ség sze rint, de éven te leg alább egy al ka lom mal

az épü let ro var- és kár te võ-men te sí té se,
h) hû tõ gép hasz ná lat (25 l/fõ hû tõ tér fo gat tal),
i) hi deg- és me leg víz-hasz ná la ti le he tõ ség,
j) fõ zé si és étel me le gí té si le he tõ ség (25 fõre 1 db

1000 W-os fõ zõ lap),
k) ta nu ló szo ba,
l) elekt ro mos áram:

– a kol lé gi um alap fel ada ta i nak (pl. köz te rü le tek, vi -
zes blok kok, kony hák, mo só kony hák, ta nu ló szo -
bák stb.) el lá tá sá hoz szük sé ges áram el lá tás,

– a kol lé gi u mi szo bák ban a hû tõ gé pek, haj szá rí tók
és a 200 W alat ti elekt ro mos tel je sít mé nyû nem
hõ fej lesz tõ esz kö zök (tv, vi deó, ká vé- és tea fõ zõ,
vil lany bo rot va, szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö -
zök, kis fo gyasz tá sú ház tar tá si esz kö zök) hasz ná -
la tá hoz szük sé ges áram el lá tás (a vi lá gí tás 100 W
alat ti tel je sít mé nyû fo gyasz tók kal),

– hall ga tói tu laj do nú szá mí tó gé pek hasz ná la tá nak
áram ellátása,

m) fû tés biz to sí tá sa,
n) mo sá si és va sa lá si le he tõ ség (100 fõre 5 kg ruha mo -

só tel je sít mé nyû au to ma ta mo só gép),
o) le he tõ ség sze rint hall gat ón ként egy in ter net-hoz zá -

fé ré si vég pont, de leg alább kol lé gi u mon ként egy, a hall ga -
tók ál tal té rí tés men te sen igény be ve he tõ szá mí tó gép te rem,

p) a hall ga tók ki- és be lép te té se kor a szük sé ges el len õr -
zé se ket el vég zõ éj jel-nap pa li por ta szol gá lat vagy be lép te -
tõ rend szer,

q) kö zös hasz ná la tú he lyi sé gek és vi zes blok kok ta ka rí -
tá sa,

r) lif tek kel fel sze relt épü let ben azok üze mel te té se,
s) le he tõ ség sze rint hall gat ón ként min. 7 m2 net tó la kó -

te rü let, kö zös sé gi és ta nu ló he lyi ség úgy, hogy a kö zös lég -
tér ben (la kó te rü le ten ként) el he lyez he tõ hall ga tók szá ma
leg fel jebb 4 fõ le gyen.

2. A kol lé gi um ban el he lye zést nyert hall ga tó sa ját tu -
laj do nú elekt ro mos be ren de zé sé nek – a sze mé lyi szá mí tó -

gép és a szó ra koz ta tó elekt ro ni kai esz kö zök, va la mint a kis 
fo gyasz tá sú ház tar tá si esz kö zök ki vé te lé vel – üze mel te té -
sé re a kol lé gi um ve ze tõ jé nek elõ ze tes en ge dé lye alap ján
jo go sult. A hall ga tó nak a hasz ná lat nál figye lembe kell
ven nie a tûz-, bal eset- és érin tés vé del mi elõ írásokat. A fel -
sõ ok ta tá si in téz mény az en ge dély hez kö tött elekt ro mos
be ren de zést mû köd te tõ hall ga tót a meg fe le lõ elekt ro mos
fo gyasz tá si díj meg fi ze té sé re kö te lez he ti.

A Kormány
176/2006. (VIII. 14.) Korm.

rendelete

a lobbitevékenységrõl  szóló
2006. évi XLIX. tör vény végrehajtásáról

A lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX. tör vény
(a továb biak ban: Ltv.) 37.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Ltv. 7.  §-ában meg ha tá ro zott nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal (a továb biak ban:
 Hivatal).

2.  §

A lob bis ták nyil ván tar tá sa tar tal maz za
a) a lob bis ta ne vét,
b) a lob bis ta szü le té si he lyét, ide jét, lak cí mét, a fel sõ fo -

kú vég zett sé gét iga zo ló ok ira tá nak szá mát,
c) a lob bis ta nyil ván tar tás ba vé te lé nek idõ pont ját,

amennyi ben ko ráb ban már sze re pelt a nyil ván tar tás ban,
ak kor an nak az idõ pont ját is és a ko ráb bi nyil ván tar tás ból
való tör lés okát,

d) azon lob bi szer ve ze tek ne vét, ame lyek meg bí zá sa
alap ján a lob bis ta lob bi te vé keny sé get foly tat,

e) a lob bis ta lob bi iga zol vá nyá nak sor szá mát,
f) a lob bis ta lob bi iga zol vá nya vissza vo ná sá nak idõ -

pont ját.

3.  §

A lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sa tar tal maz za
a) a lob bi szer ve zet ne vét,
b) a lob bi szer ve zet szék he lyét,

8028 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/102. szám



c) a lob bi szer ve zet kép vi se le té re jo go sul tak ne vét, lak -
cí mét,

d) azon lob bis ták ne vét, akik a lob bi szer ve zet meg bí zá -
sa alap ján lob bi te vé keny sé get foly tat nak,

e) azon sze mé lyek ne vét, akik a lob bi szer ve zet sze -
mé lyes köz re mû kö dõ tag jai vagy bár mi lyen szer zõ dé ses 
kap cso lat ban áll nak a lob bi szer ve zet tel, és kö ze li hoz -
zá tar to zó ik az Ltv. alap ján nem foly tat hat nak lob bi te vé -
keny sé get,

f) nyil ván tar tás ba vé te lé nek idõ pont ját, amennyi ben
ko ráb ban már sze re pelt a nyil ván tar tás ban, ak kor an nak az 
idõ pont ját is és a ko ráb bi nyil ván tar tás ból való tör lés okát,

g) a lob bi szer ve zet re giszt rá ci ós szá mát.

4.  §

(1) A ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, amely a Hi va tal tól
nyil ván tar tás ba vé te lét kéri, írás ban nyi lat ko zik ar ról,
hogy a nyil ván tar tás ba vé te lé nek az Ltv. sze rint nin csen
aka dá lya.

(2) A Hi va tal be je len tés alap ján és hi va tal ból is vizs gál -
hat ja, hogy a nyil ván tar tás ba vett lob bis ta ese té ben nem
áll-e fenn az Ltv.-ben rög zí tett össze fér he tet len sé gi ok.

5.  §

(1) A Hi va tal a lob bis ta Ltv. 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti
tá jé koz ta tó já nak be ér ke zé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül
össze ve ti a lob bis ta tá jé koz ta tó ját a lob bi te vé keny ség gel
érin tett köz ha tal mi dön tést hozó szerv Ltv. 30.  § (4) be kez -
dé se sze rin ti tá jé koz ta tó já val.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tók
egy adott lob bi te vé keny ség gel kap cso lat ban el té rõ ada to -
kat vagy ál lí tá so kat tar tal maz nak, a Hi va tal a köz igaz ga tá -
si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló tör vény ren del ke zé sei alap ján kö te les az Ltv. 16.  §
(2) be kez dé se sze rin ti dön tés meg ho za ta lá hoz szük sé ges
tény ál lást tisz táz ni.

6.  §

(1) Amennyi ben a Hi va tal a lob bi te vé keny ség gel érin -
tett köz ha tal mi dön tést hozó szerv Ltv. 30.  § (4) be kez dé se 
sze rin ti tá jé koz ta tó já ból, be je len tés alap ján vagy bár mely
más mó don ar ról ér te sül, hogy a ter mé sze tes vagy a jogi
sze mély, il let ve a jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
szer ve zet úgy vég zett vagy vé gez lob bi te vé keny sé get,
hogy nem sze re pel a nyil ván tar tás ban, kö te les a köz igaz -

ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i -
ról  szóló tör vény ren del ke zé sei alap ján az Ltv. 33.  §-a sze -
rin ti bír ság ki sza bá sá hoz szük sé ges tény ál lást tisz táz ni, és
in do kolt eset ben a bír sá got ki szab ni.

(2) Az Ltv. 33.  §-a sze rin ti bír ság az alap bír ság és az azt
mó do sí tó té nye zõk höz hoz zá ren delt szor zó szám szor za ta -
ként ki szá mí tott bír ság összeg.

(3) Utó la gos el szá mo lás sal a be sze dett bír ság 20%-a
a Hi va talt il le ti, míg a fenn ma ra dó rész a köz pon ti költ ség -
ve tés be vé te lét ké pe zi. A Hi va tal a bír ság ból szár ma zó
 bevételét az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 144/2005.
(VII. 27.) Korm. ren de let 5.  §-ában sze rep lõ fel ada ta i nak
vég re haj tá sá ra for dít ja.

7.  §

(1) A Hi va tal a bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá ra vo -
nat ko zó el já rá sa so rán elõbb az alap bír ság össze gét ha tá -
roz za meg, amely nek so rán figye lembe ve szi az Ltv. 33.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

(2) Az alap bír ság meg ha tá ro zá sát köve tõen az e ren de -
let alap ján elõ írt mó do sí tó té nye zõk szor zó szá má val az
alap bír sá got meg kell szo roz ni.

(3) Ha több mó do sí tó té nye zõ szor zó szá ma i nak al kal -
ma zá sá ra is sor ke rül het, a szor zó szá mo kat össze kell adni, 
és az így ka pott emelt szor zó szám mal kell az alap bír sá got
meg szo roz ni.

8.  §

Az alap bír sá got
a) az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó dön tés be fo lyá -

so lá sá ra irá nyu ló, nyil ván tar tás ba vé tel nél kül foly ta tott
lob bi te vé keny ség ese tén 5-ös,

b) a Kor mány ha tás kö ré be tar to zó dön tés be fo lyá so lá -
sá ra irá nyu ló, nyil ván tar tás ba vé tel nél kül foly ta tott lob bi -
te vé keny ség ese tén 4-es,

c) a Kor mány tag já nak a ha tás kö ré be tar to zó dön tés be -
fo lyá so lá sá ra irá nyu ló, nyil ván tar tás ba vé tel nél kül foly ta -
tott lob bi te vé keny ség ese tén 3-as,

d) a he lyi ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó dön tés be -
fo lyá so lá sá ra irá nyu ló, nyil ván tar tás ba vé tel nél kül foly ta -
tott lob bi te vé keny ség ese tén 2-es,

e) olyan sze mély ese tén, aki an nál a köz ha tal mi dön tést 
hozó szerv nél foly tat nyil ván tar tás ba vé tel nél kül lob bi te -
vé keny sé get, amely nél kö ze li hoz zá tar to zó ja ve ze tõ tiszt -
sé get tölt be 3-as,

f) olyan sze mély ese tén, aki an nál a köz ha tal mi dön tést
hozó szerv nél foly tat nyil ván tar tás ba vé tel nél kül lob bi te -
vé keny sé get, amely nél az ezt meg elõ zõ 2 év ben fog lal koz -
ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban állt, 3-as,
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g) a lob bi te vé keny ség tõl el til tás ha tá lya alatt álló sze -
mély ese tén 5-ös
szor zó szám mal kell meg szo roz ni.

9.  §

A bír ság ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé -
ben ren del kez ni kell ar ról, hogy a bír sá got mi lyen szám la -
szám ra kell a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül be fi zet ni.

10.  §

A jog erõ sen ki sza bott bír ság rész le tek ben tör té nõ meg -
fi ze té sé nek en ge dé lye zé sé re a Hi va tal jo go sult, ki zá ró lag
ab ban az eset ben, ha ez a bír ság meg fi ze té sét nem ve szé -
lyez te ti.

11.  §

(1) A Hi va tal a lob bis ták nyil ván tar tá sá ba fel vé telt
nyert ter mé sze tes sze mély ré szé re a nyil ván tar tás ba vé telt
kö ve tõ 15 na pon be lül az Ltv.-ben meg ha tá ro zott ada to kat
tar tal ma zó lob bi iga zol ványt (a továb biak ban: iga zol vány)
ál lít ki.

(2) Az iga zol vány a lob bi te vé keny ség foly ta tá sá ra való
jo go sult sá got ta nú sít ja.

(3) Az iga zol vány a vissza vo ná sá ig ér vé nyes.

(4) A lob bis ta az iga zol ványt kö te les meg õriz ni, és ké rés -
re azt lob bis ta mi nõ sé gé nek iga zo lá sa cél já ból be mu tat ni.

(5) A lob bis tá nak az iga zol vány el vesz té sét, meg ron gá ló -
dá sát, meg sem mi sü lé sét, il let ve az iga zol vány ban sze rep lõ
ada tá nak meg vál to zá sát 15 na pon be lül je len te nie kell a Hi -
va tal ré szé re, egy ide jû leg a meg ron gá ló dott vagy az egyéb -
ként adat vál to zás sal érin tett iga zol ványt át kell ad nia.

(6) Az iga zol ványt a Hi va tal ban kell át ven ni, az át vé tel
idõ pont já ról és he lyé rõl a lob bis ta a Hi va tal tól ér te sí tést
kap, ki vé ve, ha írás ban kéri az iga zol vány pos tai úton tör -
té nõ meg kül dé sét.

12.  §

A lob bis ta egy ide jû leg csak egy iga zol vánnyal ren del -
kez het.

13.  §

A Hi va tal
a) ki ál lít ja az iga zol ványt (ide ért ve az iga zol vány el -

vesz té sé nek, meg ron gá ló dá sá nak, meg sem mi sü lé sé nek

ese tén az új iga zol ványt is), azt tu laj do no sá nak az át vé tel
iga zo lá sa mel lett át ad ja vagy, ha azt a lob bis ta írás ban
kéri, szá má ra pos tai úton meg kül di,

b) a lob bis ta be je len té se alap ján gon dos ko dik az iga -
zol vány ki cse ré lé sé rõl, amennyi ben an nak ada ta i ban vál -
to zás tör tént,

c) tör vény ben elõ írt eset ben az iga zol ványt be von ja,

d) nyil ván tar tást ve zet a ki ál lí tott iga zol vá nyok ról,

e) gon dos ko dik a be vont iga zol vány meg sem mi sí té sé -
rõl.

14.  §

Az iga zol vány A/7 mé re tû (105×74,25 mm), la mi nált
fó li á val fe dett pa pír kár tya, me lyen sze re pel

a) a lob bis ta neve, szü le té si he lye és ide je, to váb bá lob -
bis ta mi nõ sé gé nek meg je lö lé se,

b) a lob bis ta szí nes fény ké pe,

c) a „LOBBIIGAZOLVÁNY”, a „Sze mély azo no sí tás -
ra al kal mas iga zol vány fel mu ta tá sá val együtt ér vé nyes” és 
a „Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal (1116 Bu da pest, Ha usz -
mann Ala jos utca 1.)” fel ira tok,

d) az iga zol vány sor szá ma, az iga zol vány ki ál lí tá sá nak
he lye és ide je,

e) a Hi va tal ve ze tõ jé nek alá írá sa és pe csét je, va la mint

f) a „Tud ni va lók:

1. A lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX. tör -
vény alap ján a lob bis ta a lob bi iga zol vány, va la -
mint sze mély azo no sí tás ra al kal mas iga zol vány
fel mu ta tá sá val a be- és ki lép te tés rend jé re vo nat -
ko zó elõ írásoknak meg fele lõen jo go sult a lob bi -
te vé keny ség gel érin tett szerv vel elõ ze tesen
egyez te tett idõ pont ban a szerv he lyi sé ge i be be -
lép ni.

2. Az iga zol vány vissza vo ná sig ér vé nyes.” fel irat.

15.  §

(1) Az iga zol vány ki ál lí tá sá ért 5000 Ft dí jat kell fi zet ni.

(2) A dí jat a Hi va tal nak a Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal
ve ze tett 10032000-00285850-00000000 szá mú szám lá já -
ra ban ki át uta lás sal vagy pos tai kész pénz át uta lá si meg bí -
zás sal kell be fi zet ni.

(3) A „310” tech ni kai azo no sí tó kó dot a ban ki vagy pos -
tai kész pénz át uta lá si meg bí zá son fel kell tün tet ni.

(4) A díj meg fi ze té sét a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem
be nyúj tá sa kor a bank szám la meg ter he lé sét tar tal ma zó
napi bank ki vo nat tal, a pos tai kész pénz át uta lá si meg bí zás
fel adást iga zo ló szel vény ré szé vel vagy ezek má so la tá val
iga zol ni kell.
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(5) A díj nem té rít he tõ vissza ak kor sem, ha a nyil ván -
tar tás ba vé te li ké rel met vissza von ták, to váb bá, ha azt a Hi -
va tal el uta sít ja, vagy az el já rást meg szün te ti.

(6) Is mé tel ten be nyúj tott ké re lem ese tén a dí jat is mé tel -
ten meg kell fi zet ni.

(7) Túl fi ze tés ese tén a díj több le tet hi va tal ból vagy ké re -
lem re vissza kell té rí te ni a túl fi ze tés ész le lé sét vagy a ké re -
lem be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül.

(8) Ha a vissza té rí tés ké re lem re tör té nik, a ké re lem ben
meg kell je löl ni a szám la tu laj do nos ne vét, a szám la szá mot
vagy a pos tai cí met, aho vá a ké rel me zõ a vissza té rí tett
összeg uta lá sát kéri. A díj vissza té rí té sét a Hi va tal a ké rel -
me zõ ál tal meg je lölt szám la szám ra ban ki át uta lás sal vagy
a pos tai cím re ki uta lás sal tel je sí ti.

(9) Hi va tal ból tör té nõ vissza té rí tés ese tén a Hi va tal a
bank szám la meg ter he lé sét tar tal ma zó napi bank ki vo nat, a
pos tai kész pénz át uta lá si meg bí zás fel adást iga zo ló szel -
vény rész vagy ezek má so la tán fel tün te tett bank szám la -
szám ra ban ki át uta lás sal vagy az azon fel tün te tett cím re
tör té nõ ki uta lás sal tel je sí ti.

16.  §

A Hi va tal a lob bis ták, il let ve a lob bi szer ve ze tek ál ta la
ke zelt ada ta it a nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés idõ pont já tól 
szá mí tott 10 évig tá rol ja, ezt köve tõen gon dos ko dik az
ada tok tör lé sé rõl.

17.  §

A biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
„A biz ton sá gi ok má nyok III. 1. Sze mé lyi és jo go sult sá got
iga zo ló ok má nyok” címû ré sze az „1.91. Lob bi iga zol -
vány” szö veg résszel egé szül ki.

18.  §

Az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 144/2005. (VII. 27.)
Korm. ren de let 5.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a lob bi te vé keny -
ség el len õr zé sé vel kap cso lat ban

a) nyil ván tar tást ve zet a lob bis ták ról,
b) nyil ván tar tást ve zet a lob bi szer ve ze tek rõl,
c) meg vizs gál ja, hogy a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem

meg fe lel-e a lob bi te vé keny ség rõl  szóló 2006. évi XLIX.
tör vény ben (a továb biak ban: Ltv.) elõ írt fel té te lek nek, és
el bí rál ja a nyil ván tar tás ba vé te li ké rel me ket,

d) el lát ja az Ltv.-ben a nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ha -
tás kö ré be utalt fel ada to kat.”

19.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – 2006. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let 17.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
177/2006. (VIII. 14.) Korm.

rendelete

az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének
és mûködésének részletes szabályairól  szóló

67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük
biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény 30.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács szer ve ze té nek és
mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 67/2001.
(IV. 20.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szá gos Fo gya té kos ügyi Ta nács nak (a továb -
biak ban: Ta nács) a Fot. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti tag jai a kö vet ke zõk:

a) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um),

b) az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um,
c) az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság,
d) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um,
e) a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,
f) az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um,
g) a Kül ügy mi nisz té ri um,
h) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,
i) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség,
j) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um,
k) az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um,
l) a Pénz ügy mi nisz té ri um

kép vi se lõ je.”
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2.  §

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

„(3) A meg hí vó kat és az ülés na pi rend jé re vo nat ko zó ja -
vas la tot elekt ro ni kus úton úgy kell meg kül de ni a ta gok -
nak, hogy azt az ülés nap ja elõtt leg alább öt mun ka nap pal
meg kap has sák. Sür gõs eset ben az el nök a fel ké szü lé si idõt 
leg fel jebb há rom mun ka nap ra le rö vi dít he ti, ezt azon ban a
meg hí vó ban je lez nie kell. A meg hí vót és az ülés na pi rend -
jé re vo nat ko zó ja vas la tot a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé
kell ten ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha tá ro zat kép te len ség ese tén az ülést vál to zat lan na pi -
rend del leg ko ráb ban az ülést kö ve tõ nap ra, leg ké sõbb az
ülést kö ve tõ nyol ca dik nap ra újra össze kell hív ni.”

4.  §

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

„(2) A Fot. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
tag az adott kor mány za ti szerv ve ze tõ je ál tal ki je lölt leg -
alább szak ál lam tit ká ri be so ro lá sú sze mély, il let ve az
Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság és a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség ese tén leg alább el nök he lyet te si ki ne ve zés sel ren -
del ke zõ sze mély.”

5.  §

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

„(1) A Ta nács a dön té se it – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ese tek ki vé te lé vel – egy sze rû szó több ség gel hoz za
meg. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a le ve ze tõ el nök sza va za -
ta dönt.”

(2) Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Ta nács a sza va za tok leg alább két har ma dos több sé -
gé vel dönt”

6.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A Ta nács ülé sé rõl hang fel vé tel ké szül, amely -

nek alap ján a Ta nács tit ká ra gon dos ko dik a jegy zõ könyv
meg írá sá ról.

(2) A jegy zõ könyv tar tal maz za
a) az ülés he lyét, ide jét, na pi rend jét,
b) a ha tá ro zat ké pes ség re vo nat ko zó uta lást,
c) az ülés me ne té nek rö vid le írá sát,
d) a fel szó la lá sok lé nye gét,
e) a sza va za ti arányt,
f) a Ta nács dön té se i nek szó sze rin ti szö ve gét,
g) az eset le ges ki sebb sé gi vé le ményt.
(3) A Ta nács ülé sét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül a

Ta nács tag jai szá má ra
a) a Ta nács ülé sé rõl ké szült hang fel vé telt hoz zá fér he -

tõ vé kell ten ni,
b) a jegy zõ köny vet elekt ro ni kus úton meg kell kül de ni.
(4) A jegy zõ köny vet a jegy zõ könyv ké szí tõ je és a le -

ve ze tõ el nök írja alá. A jegy zõ könyv höz mel lé kel ni kell
a je len lé ti ívet, az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti fel ha tal ma -
zá so kat és a jegy zõ könyv höz eset le ge sen tett ész re vé te -
le ket.”

7.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A jegy zõ köny vet az alá írá sát kö ve tõ há rom

mun ka na pon be lül a mi nisz té ri um hon lap ján köz zé kell
ten ni.

(2) A jegy zõ köny vet a Ta nács ülé sét kö ve tõ öt évig meg 
kell õriz ni.”

8.  §

(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 Ta nács fél éves mun ka ter vet és éves mun ka ter vi
be szá mo lót ké szít. A mun ka terv ben fel kell tün tet ni a vár -
ha tó an vé le mé nye zés re ke rü lõ jog sza bály ter ve ze tek jegy -
zé két.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) A Ta nács kez de mé nye zi a jog sza bály elõ ké szí tõ jé -
nél a fo gya té kos sze mé lye ket érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze -
te i nek a Ta nács ré szé re vé le mé nye zés cél já ból tör té nõ
meg kül dé sét.

(5) A Ta nács ülé sén vé le mé nye zi a fo gya té kos sze mé -
lye ket érin tõ jog sza bá lyok ter ve ze te it, ame lye ket a Ta nács 
tit ká ra a meg hí vó val együtt elekt ro ni kus úton meg küld a
Ta nács tag ja i nak. A Ta nács vé le mé nyé re a Ta nács dön té -
sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek az irány adó ak.

(6) Ha a vé le mé nye zé si ha tár idõ nem te szi le he tõ vé a
jog sza bály ter ve zet nek a Ta nács ülé sén való meg vi ta tá sát,
a Ta nács tit ká ra er rõl a jog sza bály ter ve zet elekt ro ni kus
úton tör té nõ meg kül dé sé vel egy ide jû leg ér te sí ti a Ta nács
tag ja it. A Ta nács tag jai eb ben az eset ben kü lön-kü lön
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 véleményezik a jog sza bály ter ve ze tet. A vé le mé nye ket a
Ta nács tit ká ra össze ge zi, az el lent mon dó ál lás pon to kat
egyez te ti, az egyez te tett vé le ményt to váb bít ja a jog sza bály 
elõ ké szí tõ jé nek, ille tõ leg gon dos ko dik az egyez te tett vé le -
mény nek a mi nisz té ri um hon lap ján tör té nõ köz zé té te lé -
rõl.”

9.  §

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

„(2) A tit kár fel ada ta
a) a Ta nács össze hí vá sá val kap cso la tos ügy vi te li, ad -

mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sa,
b) a Ta nács ülé se i nek elõ ké szí té se (idõ pont egyez te té -

se, meg hí vók el kül dé se, a meg hí vó nak és a na pi ren di ja -
vas lat nak a mi nisz té ri um hon lap ján tör té nõ köz zé té te le),

c) a Ta nács ülé se i rõl ké szült hang fel vé tel lel és jegy zõ -
könyv vel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sa (a jegy zõ könyv -
ter ve zet el ké szí té sé rõl való gon dos ko dás, a hang fel vé tel
és a jegy zõ könyv ter ve zet ren del ke zés re bo csá tá sa, a vég -
le ges jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl való gon dos ko dás, a
jegy zõ könyv nek a mi nisz té ri um hon lap ján tör té nõ köz zé -
té te le, a jegy zõ könyv meg õr zé se),

d) a jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé sé vel kap cso la -
tos ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sa,

e) a Ta nács mû kö dé sé vel kap cso lat ban ke let ke zett do -
ku men tu mok ke ze lé se,

f) a Ta nács mû köd te té sé vel kap cso la tos egyéb fel ada -
tok el lá tá sa.”

10.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § (1) A Ta nács tag ja it dí ja zás nem il le ti meg, a de -

le gált ta gok azon ban írás ban kér he tik a Ta nács ülé sén való 
rész vé tel lel kap cso la tos aláb bi iga zolt költ sé ge ik meg té rí -
té sét:

a) jel tol mács és sze mé lyi se gí tõ költ sé ge,
b) úti költ ség, par ko lás sal fel me rü lõ költ sé gek.
(2) A de le gá lás sal kap cso la tos egyéb költ sé gek a de le -

gá ló szer ve ze te ket ter he lik.”

11.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 6.  §-ának (3) be kez dé se, va la mint
b) 13.  §-ának (2) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „az

egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter”,

b) 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „he lyet tes ál lam tit ká -
ri” szö veg rész he lyé be a „szak ál lam tit ká ri”,

c) 5.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „(pl. jel tol mács)” szö -
veg rész he lyé be a „(pl. sze mé lyi se gí tõ, jel tol mács)”,

d) 10.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „az
Egész ség ügyi, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be „a mi nisz té ri um”
szö veg rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, az egészségügyi miniszter,

valamint a szociális és munkaügyi miniszter
59/2006. (VIII. 14.) FVM–EüM–SZMM

együttes rendelete

a természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz,
az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz

palackozásának és forgalomba hozatalának
szabályairól  szóló

65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együttes
rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeljük el:

1.  §

A ter mé sze tes ás vány víz, a for rás víz, az ivó víz, az ás vá -
nyi anyag gal dú sí tott ivó víz és az íze sí tett víz pa lac ko zá sá -
nak és for ga lom ba ho za ta lá nak sza bá lya i ról  szóló
65/2004. (IV. 27.) FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let elõ írásait a pa lac ko zás ra és élel mi szer -
ként em be ri fo gyasz tás ra ke rü lõ ter mé sze tes ás vány víz,
for rás víz, ivó víz, va la mint a dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí -
tott és íze sí tett víz elõ ál lí tá sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra
kell al kal maz ni.”
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2.  §

(1) Az R. 2.  §-a a) pont já nak 3. al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ter mé sze tes ás vány víz: ter mé sze tes ál la po tá ban em -

be ri fo gyasz tás ra szánt, a 3.  § sze rint hi va ta lo san elismert
víz, amely]

„3. ás vá nyi anyag- és nyom elem-tar tal ma, va la mint
egyéb össze te võ i nek kö vet kez té ben egész ség ügyi szem -
pont ból elõ nyös tu laj don sá gok kal ren del ke zik, és egy ér -
tel mû en meg kü lön böz tet he tõ az ivóvíztõl,”

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

[2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„e) dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és íze sí tett víz: em -

be ri fo gyasz tás ra szánt víz, ame lyet ter mé sze tes ás vány -
víz, for rás víz vagy ivóvíz

– dú sí tá sá val,
– íze sí té sé vel, vagy
– dú sí tá sá val és íze sí té sé vel

ál lí ta nak elõ.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (6)–(8) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lépnek:

„(6) A har ma dik or szág ban ki nyert ter mé sze tes ás vány -
vi zet az OGYFI ak kor is me ri el, ha a ké rel me zõ be nyúj tot -
ta a har ma dik or szág ban ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó ság
iga zo lá sát ar ról, hogy a ter mé sze tes ás vány víz meg fe lel a
(4) be kez dés ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek, és a har ma dik
or szág rend sze re sen ellenõrzi a 6.  §-ban foglalt elõ írások
betartását.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti el is me rés öt évre szól. Az el -
is me rést az OGYFI az el is me ré si el já rás meg is mét lé se nél -
kül ké re lem re to váb bi öt évre meg hosszab bít ja, amennyi -
ben a ké rel me zõ az el is me ré si idõ le jár ta elõtt a (6) be kez -
dés sze rin ti iga zo lást ismételten beszerzi és benyújtja.

(8) A ter mé sze tes ás vány víz el is me ré sét, il let ve az el is -
me rés vissza vo ná sát a ter mé sze tes ás vány víz ne vé nek, a
for rás, il let ve a kút ne vé nek (je lé nek), a víz ki vé te li hely
ne vé nek és az or szá gos kút ka tasz te ri szá má nak meg je lö lé -
sé vel az OGYFI az Egész ség ügyi Minisztérium hivatalos
lapjában közzéteszi.”

4.  §

Az R. 12.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõk ren del ke zé sek lépnek:

„Dúsított, ízesített, vagy dúsított és ízesített víz

12.  § (1) A dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és íze sí tett
víz ké szí té sé hez alap anyag ként fel hasz nált ter mé sze tes ás -

vány vi zet, for rás vi zet, il let ve ivó vi zet csak az adott víz re
vo nat ko zó ke ze lé si eljárásokkal szabad kezelni.

(2) A dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és íze sí tett víz mi -
nõ sé gé re és mik ro bi o ló gi ai ál la po tá ra az alap anya ga ként
fel hasz nált víz re vo nat ko zó elõ írások érvényesek.

(3) A dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és íze sí tett víz je lö -
lé sé nek tar tal maz nia kell:

a) az alap anya ga ként fel hasz nált víz nek meg fele lõen a
„ter mé sze tes ás vány víz/for rás víz/ivó víz ala pú ital” meg -
ne ve zést,

b) a dú sí tó-, il let ve íze sí tõ anya got, va la mint a dú sí tás -
ra, il let ve íze sí tés re való utalást,

c) a szén-di oxid-tar ta lom ra való uta lást, va la mint
d) a ter mé sze tes ás vány víz fel hasz ná lá sá val ké szült dú -

sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és íze sí tett víz ese tén a 7.  §
(5)–(8) be kez dé sé ben, a for rás víz fel hasz ná lá sá val ké szült
dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és íze sí tett víz ese tén a 7.  §
(5) be kez dé sé nek b) és c) pontjában foglaltakat.

(4) Ti los je lö lés ként, il let ve a rek lá mok ban olyan meg -
ne ve zé sek, véd je gyek, ke res ke del mi ne vek, már ka ne vek,
il luszt rá ci ók, egyéb emb lé mák vagy más je lö lé sek hasz ná -
la ta, ame lyek alap ján a dú sí tott, íze sí tett, vagy dú sí tott és
íze sí tett víz össze té veszt he tõ a természetes ásványvízzel
vagy a forrásvízzel.”

5.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés
lép:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

15.  § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szolgálja:

a) a Ta nács 80/777/EGK irány el ve (1980. jú li us 15.) a
ter mé sze tes ás vány vi zek ki nye ré sé re és for gal ma zá sá ra
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok közelítésérõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/70/EK irány el -
ve (1996. ok tó ber 28.) a tag ál la mok ter mé sze tes ás vány vi -
zek ki nye ré sé re és for gal ma zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 80/777/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2003/40/EK irány el ve (2003. má jus 16.)
a ter mé sze tes ás vány vi zek jegy zé ké nek, kon cent rá ci ós ha -
tár ér té ke i nek és cím ké zé si kö ve tel mé nye i nek, va la mint a
ter mé sze tes ás vány vi zek és for rás vi zek ózon nal dú sí tott
le ve gõ vel való ke ze lé sé re vo nat ko zó fel té te lek nek a meg -
ál la pí tá sá ról.”

6.  §

Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû elõ -
írásoknak nem kell meg fe lel nie azon dú sí tott, íze sí tett,
vagy dú sí tott és íze sí tett vi zek nek, ame lye ket az Eu ró pai
Unió va la mely tag ál la má ban vagy Tö rök or szág ban ál lí tot -
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tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba, vagy az Eu ró pai Gaz da -
sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes va la mely
EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott irány adó elõ -
írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az irány adó elõ -
írások az egész ség és a fo gyasz tók vé del me vo nat ko zá sá -
ban az e ren de let ben meg ha tá ro zot tal egyen ér té kû vé del -
met nyúj ta nak.

7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 
2.  §-ának f) pont ja, 11.  §-ának (2) be kez dé se és (3) be kez -
dé sé nek b) pont ja, va la mint 13.  §-a hatályát veszti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
11.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ál lí tá sok” szó he lyé be a
„je lö lé sek” szó lép.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt le gyár tott cso ma -
go ló anya gok a ha tály ba lé pés nap já tól szá mí tott egy évig
hasz nál ha tók fel. A ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en
cso ma golt és je lö lés sel el lá tott ter mé kek mi nõ ség meg õr -
zé si idejük lejártáig forgalomban tarthatók.

(4) A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta -
tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si
el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló – a 98/48/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szolgálja:

a) a Ta nács 80/777/EGK irány el ve (1980. jú li us 15.) a
ter mé sze tes ás vány vi zek ki nye ré sé re és for gal ma zá sá ra
vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok közelítésérõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/70/EK irány el -
ve (1996. ok tó ber 28.) a tag ál la mok ter mé sze tes ás vány vi -
zek ki nye ré sé re és for gal ma zá sá ra vo nat ko zó tag ál la mi
jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl  szóló 80/777/EGK ta ná csi
irány elv mó do sí tá sá ról,

c) a Bi zott ság 2003/40/EK irány el ve (2003. má jus 16.)
a ter mé sze tes ás vány vi zek jegy zé ké nek, kon cent rá ci ós ha -
tár ér té ke i nek és cím ké zé si kö ve tel mé nye i nek, va la mint a
ter mé sze tes ás vány vi zek és for rás vi zek ózon nal dú sí tott
le ve gõ vel való ke ze lé sé re vo nat ko zó fel té te lek nek a meg -
ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Mol nár La jos s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si egész ség ügyi mi nisz ter

 mi nisz ter

Csiz már Gábor s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz té ri u mi államtitkár

Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
15/2006. (VIII. 14.) IRM–PM

együttes rendelete

a személyes költségmentesség alkalmazásáról
a büntetõeljárásban címû

9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A sze mé lyes költ ség men tes ség al kal ma zá sá ról a bün te -
tõ el já rás ban címû 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes
ren de let (a továb biak ban: Bszkr.) 7.  §-ának (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a Be. sze rint az el já rás ban védõ rész vé te le kö te -
le zõ és a ter helt ré szé re már ren del tek ki vé dõt, a sze mé -
lyes költ ség men tes ség en ge dé lye zé se nap já tól a ki ren delt
védõ dí ját és költ sé gét a Be. 74.  §-a (3) be kez dé sé nek
c) pont ja ér tel mé ben az ál lam vi se li.”

2.  §

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

„(2) Ha a sze mé lyes költ ség men tes ség fel té te lei már az
en ge dé lye zés kor sem áll tak fenn, a sze mé lyes költ ség men -
tes ség meg vo ná sá nak kér dé sé ben ho zott ha tá ro zat ha tá lya
vissza hat az en ge dé lye zés idõ pont já ra. A bí ró ság a ha tá ro -
za tá ban fel hív ja a pót ma gán vád lót, hogy a bün te tõ el já rás
so rán ke let ke zett ira tok ról ki adott má so lat il le té két a ha tá -
ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül,
le le te zés ter he mel lett rója le.”

3.  §

A Bszkr. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § (1) A sze mé lyes költ ség men tes ség meg vo ná sa
ese tén, ha a ter helt ré szé re a Be. 48.  §-ának (2) be kez dé se,
il let ve a Be. 74.  §-ának (3) be kez dé se alap ján ren del tek ki
vé dõt, a ter hel tet a ha tá ro zat ban tá jé koz tat ni kell ar ról,
hogy vé del mé rõl a továb biak ban meg ha tal ma zás út ján
gon dos kod hat. Ez zel egy ide jû leg a védõ ki ren de lé sét
vissza kell von ni, ki vé ve, ha a Be. sze rint az el já rás ban
védõ rész vé te le kö te le zõ, vagy a védõ ki ren de lé sé re a Be.
48.  §-ának (3) be kez dé se alap ján ke rült sor.
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(2) Ha a védõ ki ren de lé sé nek vissza vo ná sá ra azért
nem ke rül sor, mert a Be. sze rint az el já rás ban védõ rész -
vé te le kö te le zõ, ille tõ leg szük sé ges, a ter hel tet a 9.  §
(1) be kez dé se ese tén a meg vo nás idõ pont já tól kezdõ -
dõen, a 9.  § (2) be kez dé se ese tén pe dig az en ge dé lye zés
idõ pont já tól vissza me nõ le ge sen ter he li a ki ren delt védõ
díja és költ sé ge, amennyi ben a bûn ügyi költ ség meg fi -
ze té sé re kö te le zik.

(3) A sze mé lyes költ ség men tes ség meg vo ná sa ese tén,
ha a pót ma gán vád ló ré szé re kép vi se lõt ren del tek ki, a ha -
tá ro zat ban fel kell hív ni arra, hogy ügy vé di kép vi se le té rõl
a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap já tól szá mí tott
nyolc na pon be lül gon dos kod jék, és fel kell hív ni a fi gyel -
mét en nek el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nyé re [Be. 343.  §
(2) bek.]. Ez zel egy ide jû leg a kép vi se lõ ki ren de lé sét
vissza kell von ni.

(4) A 9.  § (2) be kez dé se ese tén a pót ma gán vád ló a ki -
ren delt kép vi se lõ nek az en ge dé lye zés idõ pont já tól az en -
ge dély meg vo ná sá nak idõ pont já ig fel me rült dí ját és költ -

sé gét ak kor kö te les meg té rí te ni, ha a bûn ügyi költ ség vi se -
lé sé re kö te le zik (Be. 344.  §).”

4.  §

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

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy 2006. szep tem ber 30-ig a Bszkr.
e ren de let 4.  §-ával ha tá lyon kí vül he lye zett mel lék le te
sze rin ti nyom tat vány is al kal maz ha tó.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter
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Melléklet a 15/2006. (VIII. 14.) IRM–PM együttes rendelethez

„Mel lék let a 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de let hez

Nyom tat vány sze mé lyes költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé hez

NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL 
ÉS VAGYONI HELYZETRÕL

Kér jük, ol vas sa el fi gyel me sen a hát ol da lon lévõ tá jé koz ta tót!

Ké rel me zõ
Ké rel me zõ együtt élõ há zas tár sa, élet tár sa,

 ille tõ leg el tar tá sá ról gon dos kod ni kö te les ro kon
(a csa lá di kap cso lat meg je lö lé sé vel)

 1. Név (szü le té si név is):

 2. Szü le té si hely és év:

 3. Any ja szü le té si neve:

 4. La kó hely címe:

 5. Tar tóz ko dá si hely címe:

 6. Csa lá di ál la po ta:

 7. A tény le ge sen el tar tott hoz zá tar to zók száma:
A csa lá di kap cso lat, ille tõ leg az el tar tás alap já ul szol gá ló
jog vi szony meg je lö lé se:

 8. A sze mé lyi azo no sí tó ok mány szá ma és a ki ál lí tó ha tó ság
meg ne ve zé se:

 9. Fog lal ko zá sa:

10. Mun kál ta tó meg ne ve zé se és címe:

11. Egyé ni vál lal ko zó nál a vál lal ko zói iga zol vány száma:

12. Adó azo no sí tó jel, ille tõ leg adó szám:

13. Adó kö te les jö ve del me: van – nincs van – nincs van – nincs



Ké rel me zõ
Ké rel me zõ együtt élõ há zas tár sa, élet tár sa,

 ille tõ leg el tar tá sá ról gon dos kod ni kö te les ro kon
(a csa lá di kap cso lat meg je lö lé sé vel)

14. Az in gat lan, amely ben la kik: sa ját tu laj don, bér let,
szí ves sé gi la kás hasz ná lat v. egyéb jogviszony

15. Egyéb va gyo na: van – nincs van – nincs van – nincs

16. Egyéb va gyo ná nak meg ne ve zé se és for gal mi értéke:

17. Az egyéb va gyon tárgy(ak) kö zül a mun ka vég zés hez
szük sé ges(ek):

18. Szár ma zott-e adó kö te les be vé te le in gat lan ér té ke sí té sé bõl: igen – nem igen – nem igen – nem

19. Mi lyen jö ve de lem mel ren del ke zik, ille tõ leg mi lyen
rend sze res pénz be li jut ta tás ban ré sze sül (jogcíme):

20. Összes ke re se te, já ran dó sá ga net tó össze ge:
(a rend sze res ség meg je lö lé sé vel)

Ft
heti / havi / éves

bon tás ban

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

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

(a ké rel me zõ alá írá sa)

Ké rel me zõ együtt élõ há zas tár sa, élet tár sa, ille tõ leg el tar tá sá ról gon dos kod ni kö te les ro kon (a csa lá di kap cso lat meg je lö -
lé sé vel) alá írá sá val hoz zá já ru lá sát adja ah hoz, hogy sze mé lyes ada ta it a sze mé lyes költ ség men tes ség el bí rá lá sa cél já ból
a nyo mo zó ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság fel hasz nál ja.

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

alá írás

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

alá írás
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Tá jé koz ta tó a mel lék let sze rin ti nyom tat vány hoz

1. A sze mé lyes költ ség men tes ség en ge dé lye zé sé nek
fel té te le:

I. A ké rel me zõ, ha egye dül élõ (a ház tar tás ban egye dül
élõ sze mély) az egy hó nap ra esõ jö ve del me ne ha lad ja meg
az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek a
két sze re sét, ille tõ leg kö zös ház tar tás ban élõk (egy la kás -
ban élet vi tel sze rû en együtt la kó sze mé lyek) ese tén az iga -
zolt el tar tott sze mé lyek szá má ra is fi gye lem mel, a ház tar -
tás ban az egy fõre jutó jö ve de lem ne ha lad ja meg az öreg -
sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gét. E fel té tel nek a 
ké rel me zõ el tar tá sá ra kö te les hoz zá tar to zó ja te kin te té ben
is tel je sül nie kell. A ház tar tás hoz azo kat a sze mé lye ket is
hoz zá kell szá mí ta ni, akik nek az el tar tá sá ról a ké rel me zõ
gon dos ko dik.

II. A ké rel me zõ vagy az el tar tá sá ra kö te les hoz zá tar to zó -
ja és a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas tár sa, il let ve élet -
tár sa a szo ká sos élet szük ség le ti és be ren de zé si tár gya kon, a 
meg él he té sé hez szük sé ges ter me lõ- és mun ka esz kö zön kí -
vül, és azon az in gat la non, amely ben la kik, egyéb va gyon -
tárggyal ne ren del kez zen.

2. Sze mé lyes költ ség men tes ség irán ti ké rel met a ter helt
és a védõ a vád eme lést meg elõ zõ en az el já ró nyo mo zó ha -
tó ság nál; a vád eme lést köve tõen a bí ró ság nál nyújt hat ja be, 
leg ké sõbb a vád irat köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be -
lül. A pót ma gán vád ló ké rel mét az ügy ben ad dig el járt bí ró -
ság hoz ter jeszt he ti elõ a vád in dít vány be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg. A ha tár idõ el mu lasz tá sa  miatt a ké rel me zõ iga zo -
lás sal él het. Ezt köve tõen csak ab ban az eset ben ter jeszt he -
tõ elõ a ké re lem, ha az el já rást tá vol lé võ ter helt tel szem ben
foly tat ták le, a tár gya lás ra  szóló idé zés kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül, to váb bá, ha az en ge dé lye zés
fel té te lei utóbb kö vet kez tek be, az et tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül.

3. A sze mé lyes költ ség men tes ség irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell a ki töl tött nyom tat ványt, ki vé ve, ha a ké rel me -
zõ kis ko rú és át me ne ti vagy tar tós gon do zás ba vet ték; ille -
tõ leg ha a ké rel me zõ vagy az el tar tá sá ra kö te les hoz zá tar to -
zó ja idõs ko rú ak já ra dé ká ban, il let ve rend sze res szo ciális
se gély ben ré sze sül; ille tõ leg ha a ké rel me zõ haj lék ta lan.

4. A nyom tat ványt a ké rel me zõ – kis ko rú vagy cse -
lek võ kép te len, il let ve kor lá to zott cse lek võ ké pes sze -



mély he lyett tör vényes kép vi se lõ je – töl ti ki és írja alá.
A hoz zá tar to zó alá írá sá val hoz zá já ru lá sát adja ahoz,
hogy va gyo ni hely ze té re is ki ter je dõ sze mé lyes ada ta it a 
sze mé lyes költ ség men tes ség el bí rá lá sa cél já ból a nyo -
mo zó ha tó ság, ügyész ség, bí ró ság fel hasz nál ja. A nyi -
lat ko zat va ló ság tar tal má ért an nak alá író ja tar to zik fe le -
lõs ség gel. Va lót lan tar tal mú nyi lat ko zat nak, ille tõ leg
va lót lan tar tal mú, ha mis vagy ha mi sí tott ok irat nak vagy
iga zo lás nak jog ta lan ha szon szer zé si cél zat tal tör té nõ
be nyúj tá sát a tör vény bün te ti.

5. A sze mé lyi és lak cím ada to kat a sze mély azo nos sá -
got és a lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol vány alap ján kell
a meg fe le lõ ro va tok ba be ír ni. A ki töl tés alap já ul szol gá ló
ha tó sá gi iga zol vány szá mát és a ki ál lí tó ha tó sá got is meg
kell je löl ni. Egyes sze mé lyes kö rül mé nyek iga zo lá sá ra,
így pl. tar tá si kö te le zett ség tel je sí té se, az ezt meg ál la pí tó
ha tó sá gi, bí ró sá gi ha tá ro za tot vagy szer zõ dést a nyom tat -
vány hoz egy ide jû leg csa tol ni kell. Az el tar tás ra szo ru ló
gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tát, a nagy ko rú gyer -
mek nél az is ko la lá to ga tá si iga zo lá sát is csa tol ni kell.

6. Az egyéb va gyon tár gyak kö zött kell fel tün tet ni azon
az in gat la non kí vül, amely ben ké rel me zõ élet vi tel sze rû en
la kik, meg lé võ egyéb in gat lant, a gép jár mû vet, az ér ték pa -
pí ro kat (köt vény, le té ti jegy, rész vény, kár pót lá si jegy, be -
fek te té si jegy stb.), ta ka rék be té tet, a gaz da sá gi tár sa ság -
ban (szö vet ke zet ben) fenn ál ló üz let részt, va la mint egyéb
nagy ér té kû in gó sá go kat (fest mény, ék szer stb.). Kü lön
pont ban kell nyi lat koz ni ar ról, hogy a va gyon tár gyak kö -
zül me lyik szol gál mun ka vég zés esz kö zé ül.

7. Nyi lat koz ni kell ar ról, hogy a ké rel me zõ vagy hoz zá -
tar to zó ja mi lyen jö ve de lem mel ren del ke zik, vagy mi lyen
rend sze res pénz be li jut ta tás ban ré sze sül. A jog cím alatt
kell nyi lat koz ni ar ról, hogy a jö ve de lem mi lyen jog vi -
szony ból szár ma zik, pl. mun ka vi szony, vál lal ko zói te vé -
keny ség, meg bí zá si jog vi szony, ille tõ leg, hogy mi a pénz -
be li jut ta tás jog alap ja, így pl. ösz tön díj, szak kép zé si hoz -
zá já ru lás, nyug el lá tás, tár sa da lom biz to sí tás ke re té ben járó 
el lá tás, ál la mi vagy ön kor mány za ti szo ci á lis el lá tás ke re té -
ben nyúj tott pénz be li tá mo ga tás, tar tás díj, el tar tá si szer zõ -
dés, élet já ra dék stb. Itt kell nyi lat koz ni ar ról, ha a ké rel me -
zõ al kal mi mun kák ból tart ja fenn ön ma gát.

8. Nyi lat koz ni kell to váb bá az összes ke re set, il let ve já -
ran dó ság net tó össze gé rõl, meg je löl ve en nek rend sze res -
sé gét, il let ve, hogy mi lyen idõ szak ra lett ki szá mít va (heti,
havi, évi).

9. A jö ve de lem, ille tõ leg az egyéb rend sze res pénz be li
jut ta tás mér té ké re vo nat ko zó an az aláb bi iga zo lá so kat
vagy ok ira to kat kell a nyom tat vány hoz csa tol ni a jö ve de -
lem vagy a pénz be li jut ta tás jog cí mé nek függ vé nyé ben:

– ha a ké rel me zõ vagy a hoz zá tar to zó ja mun ka vi szony -
ban áll, a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg il le tõ
havi net tó ke re se tét a mun kál ta tó iga zol ja,

– ha a ké rel me zõ vagy a hoz zá tar to zó ja nem mun ka vi -
szony alap ján jut jö ve de lem hez, a dí ja zás alap já ul szol gá ló 
szer zõ dés má so la tá val; egyé ni vál lal ko zó ese té ben a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom hó nap ban el szá molt vál -
lal ko zói ki vét re vo nat ko zó ki adá si pénz tár bi zony lat má so -
la tá val vagy a fo lyó szám la-ki vo nat tal kell iga zol nia a jö -
ve del mét,

– ha a ké rel me zõ vagy a hoz zá tar to zó ja ösz tön díj ban,
szak kép zés sel össze füg gõ jut ta tás ban, nyug el lá tás ban
vagy a tár sa da lom biz to sí tás alap ján járó el lá tás ban ré sze -
sül, a já ran dó ság össze gét az ezt fel tün te tõ utol só pos tai
szel vénnyel vagy fo lyó szám la-ki vo nat tal kell iga zol ni,

– ha a ké rel me zõ vagy hoz zá tar to zó ja mun ka nél kü li já -
ra dék ban vagy egyéb rend sze res szo ci á lis jut ta tás ban ré -
sze sül, a fo lyó sí tás idõ tar ta mát és a szo ci á lis jut ta tás
össze gét mun ka nél kü li ké rel me zõ ese té ben a la kó hely sze -
rint ille té kes Mun ka ügyi Köz pont Ki ren delt sé ge, egyéb -
ként a la kó hely sze rin ti ön kor mány za ti szerv iga zol ja.
Egyéb rend sze res pénz be li jut ta tás ese tén az el lá tás össze -
gét meg ál la pí tó ha tá ro zat ki ad má nyát vagy az er rõl  szóló
szer zõ dést kell be csa tol ni.

10. A nyom tat ványt és a csa to lan dó iga zo lá so kat a ki ál -
lí tás tól szá mí tott 60 na pon be lül le het fel hasz nál ni.

11. A ké rel me zõ kö te les be je len te ni min den olyan a sa -
ját, ille tõ leg hoz zá tar to zó ja jö ve del mi-va gyo ni, ille tõ leg
sze mé lyi kö rül mé nye i ben be kö vet ke zett vál to zást, amely
a sze mé lyes költ ség men tes ség fel té te le it érin ti. A bí ró ság,
ille tõ leg az ügyész a sze mé lyes költ ség men tes ség fel té te -
le i nek fenn ál lá sát szük ség sze rint, de leg alább éven te fe -
lül vizs gál ja.

12. Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
33.  §-a (2) be kez dé sé nek 22. pont ja alap ján a költ ség men -
tes ség en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás, va la mint a költ -
ség men tes ség fel té te lei fenn ál lá sá nak iga zo lá sá ra ki ál lí -
tott irat tár gyá nál fog va il le ték men tes.”

Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
16/2006. (VIII. 14.) IRM–PM

együttes rendelete

a büntetõeljárás során keletkezett iratokból
másolat adásáról  szóló

10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont -
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já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ira tok ból má so lat
adá sá ról  szóló 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A bí ró sá gi el já rás ban a vád lott, a védõ, a fi a tal ko rú
tör vényes kép vi se lõ je, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma -
gán vád ló, a ma gán fél és a fel so rol tak kép vi se lõ je ré szé re
– ha a Be. el té rõ en nem ren del ke zik – a má so lat ki adá sa
nem kor lá toz ha tó.”

2.  §

(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 má so la tot fény má so ló, író gép vagy – a jo go sult
be le egye zé se ese tén – más tech ni kai esz köz se gít sé gé vel
kell el ké szí te ni.”

(2) Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ har ma dik 
mon dat tal egé szül ki:

„A ki adott má so lat ról az ügy irat ban el he lye zett jegy zé -
ket kell ve zet ni oly mó don, hogy ab ból a má so la tot kérõ
neve és el já rás jo gi hely ze te, az irat meg ne ve zé se, a má so -

lat kez dõ és be fe je zõ ol dal szá ma, a má so la tért fi ze tett il le -
ték össze ge, ille tõ leg a má so lat ki adá sá nak il le ték men tes -
sé ge, va la mint a ki adás kel te ki tûn jék.”

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

„(5) A má so la tért – ha az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény (a továb biak ban: Itv.) más ként nem ren del -
ke zik – az Itv. mel lék le té nek IV. cí mé ben meg ha tá ro zott
össze gû il le té ket kell meg fi zet ni.”

3.  §

Az R. az e ren de let sze rin ti mel lék let tel egé szül ki:

4.  §

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

(2) Az R. hatályba lépésével egy ide jû leg az R. 3.  §-ának
(2) be kez dé sé ben a „Be. 70/B.  §-ának” szö veg rész he lyé be 
a „Be. 70/C.  §-ának” szö veg rész lép.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

2006/102. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8039

Melléklet a 16/2006. (VIII. 14.) IRM–PM együttes rendelethez

„Mel lék let a 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de let hez

El já ró ha tó ság meg ne ve zé se

Szerv meg ne ve zé se

Szám:

INGYENESEN KIADOTT IRATMÁSOLATOK JEGYZÉKE

a Be. 70/B.  §-ának (2) bekezdése, valamint az (5) bekezdésének a) pontja alapján,
figyelemmel az illetékekrõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 57.  §-a (2) bekezdésének e) pontjára,

 elsõ alkalommal – illetékmentesen – kiadott iratokról

Az irat má so la tot kérõ neve
és el já rás jo gi hely ze te

Az irat meg ne ve zé se,
amely rõl a má so la tot kér ték

Kez dõ és be fe je zõ
ol da lak szá ma Dá tum

Elekt ro ni kus
 for má ban tör tént-e

az irat ki adá sa?
Át ve võ alá írá sa

,,



Az igazságügyi és rendészeti miniszter
17/2006. (VIII. 14.) IRM

rendelete

az Állategészségügyi Igazságügyi
Szakértõi Testület, valamint az Agrárgazdasági

Igazságügyi Szakértõi Testület
szervezetérõl és mûködésérõl

Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005.
évi XLVII. tör vény 31.  §-a (6) be kez dé sé nek c) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

A Szakértõi Testület feladatai

1.  §

(1) Az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü -
let és az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
(a továb biak ban együtt: Szak ér tõi Tes tü let) fel ada ta, hogy
bí ró ság és más ha tó ság ki ren de lé sé re vagy meg bí zás alap -
ján a szak te rü le té hez tar to zó szak kér dé sek ben szak vé le -
ményt ad jon. A Szak ér tõi Tes tü let a bün te tõ el já rás ról
 szóló 1998. évi XIX. tör vény 111.  §-ának (5) be kez dé se
sze rint szak vé le ményt ad hat.

(2) Az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü -
let az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, va la mint az
azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té te -
lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let (a továb biak ban:
R.) 4. szá mú mel lék le té nek 2. pont já ban meg ha tá ro zott
 állategészségügy és 6. pont já ban meg ha tá ro zott élel mi -
szer-biz ton ság szak te rü le ten fel me rült szak kér dés ben, az
Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let az R.
4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott egyéb me zõ- és er -
dõ gaz da sá gi, va la mint élel mi szer-ipa ri szak te rü le tek nek
meg fe le lõ szak kér dé sek ben jár el.

A Szakértõi Testület szervezete

2.  §

A Szak ér tõi Tes tü let tag ja it a Ma gyar Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Ka ma ra ja vas la ta, va la mint az Ál lat egész ség -
ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let ese té ben az ál lat or -
vos-tu do má nyi kar ral, az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi
Szak ér tõi Tes tü let ese té ben az ag rár kép zést foly ta tó ka -
rok kal ren del ke zõ egye te mek ja vas la ta alap ján az igaz ság -
ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben öt évi idõ tar tam ra ne -
ve zi ki.

3.  §

Az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
leg fel jebb 15, az Ag rár gaz da sá gi Igaz ság ügyi Szak ér tõi
Tes tü let leg fel jebb 55 tag ból áll.

4.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let el nö ke – ha a tes tü le ti ta gok
szá ma nem éri el a 3.  §-ban meg ha tá ro zott szá mot, és a mû -
kö dõ ké pes ség meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges –
a 2.  §-ban elõ írt öt éves idõ tar tam le jár tát meg elõ zõ en ja va -
sol hat ja újabb tag ki ne ve zé sét.

(2) Amennyi ben a Szak ér tõi Tes tü let tag jai kö zül a ta -
gok va la me lyi ké nek ki ne ve zé se – an nak le jár tát meg elõ -
zõ en – meg szû nik, az új on nan ki ne ve zett tag meg bí za tá sa
az ere de ti leg ki ne ve zett tag meg bí za tá si ide jé nek hát ra lé -
võ idõ tar ta má ra szól.

5.  §

A Szak ér tõi Tes tü let nem igaz ság ügyi szak ér tõ tag jai a
szak ér tõi es küt az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, va -
la mint a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kép vi se lõi elõtt te szik le.

6.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let tag já nak meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha

a) a meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma le jár,

b) a meg bí za tá sát az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben vissza von ja,

c) tag sá gá ról le mond.

(2) A Szak ér tõi Tes tü let igaz ság ügyi szak ér tõ tag já nak
a meg bí za tá sa az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl me nõ en
ak kor is meg szû nik, ha tö röl ték az igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zék bõl.

7.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let el nö két és el nök he lyet te sét öt
évre az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben ne ve zi
ki a Szak ér tõi Tes tü let tag jai kö zül.

(2) A Szak ér tõi Tes tü le tet az el nök kép vi se li és irá nyít -
ja. Tá vol lé te vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén fel ada ta it
az el nök he lyet tes lát ja el.
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8.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let tit ká rát (a továb biak ban: tit kár)
– a Szak ér tõi Tes tü let el nö ké nek ja vas la tá ra – öt évre az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben ne ve zi ki a
Szak ér tõi Tes tü let tag jai kö zül.

(2) A tit kár
a) el lát ja a Szak ér tõi Tes tü let ügy vi te li fel ada ta it,
b) kap cso la tot tart a kül sõ szak ér tõk kel, a Szak ér tõi

Tes tü let tag ja i val és a meg ke re sõk kel,
c) nyil ván tart ja, el szá mol ja a Szak ér tõi Tes tü let dí ját,

és az el nök dön té se alap ján gon dos ko dik a szak ér tõ ket
meg il le tõ díj ki fi ze té sé rõl.

9.  §

A Szak ér tõi Tes tü let el nö két, el nök he lyet te sét és tit ká -
rát fel ada ta i nak el lá tá sá ért a Szak ér tõi Tes tü let ügy rend jé -
ben meg ha tá ro zott mér té kû tisz te let díj il le ti meg.

10.  §

A Szak ér tõi Tes tü let el nö ké nek, el nök he lyet te sé nek és
tit ká rá nak a tiszt sé gé re vo nat ko zó meg bí za tá sa meg szû -
nik, ha

a) tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sá nak idõ tar ta ma le jár,
b) tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sát az igaz ság ügyi és ren -

dé sze ti mi nisz ter a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter rel egyet ér tés ben vissza von ja,

c) tiszt ség vi se lõi meg bí za tá sá ról le mond,
d) tes tü le ti tag sá gá ra vo nat ko zó meg bí za tá sa a 6.  §-ban 

fog lal tak alap ján meg szû nik.

11.  §

Az Ál lat egész ség ügyi Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let
szék he lye: 1078 Bu da pest, Ist ván u. 2. Az Ag rár gaz da sá gi
Igaz ság ügyi Szak ér tõi Tes tü let szék he lye: 2100 Gö döl lõ,
Pá ter Ká roly u. 1.

A Szakértõi Testület mûködése

12.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let éven te leg alább egy szer tel jes
ülést tart. A tel jes ülést a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke hív ja
össze és ve ze ti.

(2) A tel jes ülés
a) el fo gad ja és mó do sít ja a Szak ér tõi Tes tü let ügy rend -

jét,

b) jó vá hagy ja a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke ál tal ké szí -
tett, a Szak ér tõi Tes tü let éves mun ká já ról  szóló be szá mo -
lót (a továb biak ban: éves be szá mo ló),

c) el lát ja az ügy rend ben meg ha tá ro zott egyéb fel ada to -
kat.

(3) Az ügy rend el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz, to váb -
bá az éves be szá mo ló jó vá ha gyá sá hoz a tes tü le ti ta gok leg -
alább fe lé nek egyet ér té se szük sé ges.

13.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let a ta gok ál tal el fo ga dott és az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ügy -
rend sze rint mû kö dik.

(2) A Szak ér tõi Tes tü let el nö ke az éves be szá mo lót be -
nyújt ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek. Az éves 
be szá mo lót meg kell kül de ni a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter nek, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ké nek
és a leg fõbb ügyész nek.

(3) A Szak ér tõi Tes tü let tag ja i nak név so rát, ügy rend jét
és az éves be szá mo lót az Igaz ság ügyi Köz löny ben, va la -
mint a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ ben
köz zé kell ten ni.

A Szakértõi Testület eljárása

14.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let ne vé ben a szak ér tõi vé le ményt
a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke ál tal ki je lölt há rom tag ból álló
ese ti bi zott ság (a továb biak ban: ese ti bi zott ság) adja. In do -
kolt eset ben, kü lö nö sen több szak te rü le tet érin tõ ki ren de -
lés vagy meg bí zás, va la mint az ügy meg íté lé sé nek bo nyo -
lult sá ga ese tén öt tag ból álló ese ti bi zott ság is ki je löl he tõ.
Az ese ti bi zott ság el nö két, to váb bá az ügyet az ese ti bi zott -
ság ülé sé re elõ ké szí tõ elõ adót a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke
je lö li ki.

(2) A Szak ér tõi Tes tü le tet az egyes ügyek ben az ese ti
bi zott ság el nö ke kép vi se li.

15.  §

(1) Ha a szak ér tõi vé le mény ki ala kí tá sá hoz olyan kü lön -
le ges szak ér te lem szük sé ges, amellyel a Szak ér tõi Tes tü let 
tag jai nem ren del kez nek, meg fe le lõ szak ér te lem mel ren -
del ke zõ sze mély (a továb biak ban: kül sõ szak ér tõ) az ese ti
bi zott ság tag ja ként be von ha tó. Kül sõ szak ér tõ be vo ná sa
ese tén az ese ti bi zott ság tag ja i nak több sé gét a Szak ér tõi
Tes tü let tag jai kö zül kell ki je löl ni.
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(2) A kül sõ szak ér tõ be vo ná sá ról és sze mé lyé rõl a ki -
ren de lõ bí ró sá got, ha tó sá got és a meg bí zót (a továb biak -
ban együtt: meg ke re sõ) az ese ti bi zott ság el nö ke tá jé koz -
tat ja. A kül sõ szak ér tõ rész vé te lé re a szak vé le mény ben
utal ni kell.

16.  §

(1) Az ese ti bi zott ság elé ke rü lõ ügyek in té zé sé ben és
tár gya lá sá ban nem ve het részt a Szak ér tõi Tes tü let azon
tag ja, il let ve nem von ha tó be kül sõ szak ér tõ ként az a sze -
mély, aki re az adott ügy ben az el já rá si tör vényekben és az
igaz ság ügyi szak ér tõk re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott ki zá ró ok áll fenn.

(2) Az ese ti bi zott ság tag ja ként nem jár hat el az adott
ügy ben az a sze mély sem, aki ab ban ko ráb ban már szak vé -
le ményt adott, vagy nagy nyil vá nos ság elõtt vé le ményt
nyil vá ní tott.

(3) A ki zá ró ok fenn ál lá sát az érin tett kö te les a Szak ér -
tõi Tes tü let el nö ké nek be je len te ni. A Szak ér tõi Tes tü let el -
nö ke hi va tal ból biz to sít ja, hogy ki zárt szak ér tõ ne ve gyen
részt a szak ér tõi vé le mény ki ala kí tá sá ban.

17.  §

A Szak ér tõi Tes tü let el sõ sor ban a meg ke re sõ ál tal fel tett 
kér dé sek és a be nyúj tott ira tok, va la mint a ko ráb ban ke let -
ke zett szak vé le mé nyek alap ján ala kít ja ki a szak ér tõi vé le -
mé nyét; szük ség ese tén to váb bi ada tok szol gál ta tá sát kér -
he ti a meg ke re sõ tõl.

18.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü let hez ér ke zõ bí ró sá gi, ha tó sá gi
ki ren de lé se ket és az egyéb meg bí zá so kat – a tit kár ál tal
tör té nõ elõ ké szí tést köve tõen – a Szak ér tõi Tes tü let el nö ke 
fo gad ja el és iga zol ja vissza.

(2) Az ese ti bi zott ság a szak ér tõi vé le ményt zárt ülé -
sen ala kít ja ki. Az ese ti bi zott ság dön té sét egy sze rû szó -
több ség gel hoz za meg. A szak ér tõi vé le ményt az ese ti
bi zott ság va la mennyi tag ja alá írá sá val lát ja el. Az ülés -
rõl em lé kez te tõ ké szül, me lyet az ese ti bi zott ság el nö ke
ír alá.

(3) Az ülé sen ké szí tett vagy rög zí tett, a Szak ér tõi Tes tü -
let dön té sé nek meg ala po zá sát szol gá ló adat nyil vá nos sá -
gá ra a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok 
nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
19/A.  §-ának ren del ke zé sei irány adó ak.

(4) Az ese ti bi zott ság a szak vé le ményt a sa ját szak mai
fe le lõs sé ge mel lett, a Szak ér tõi Tes tü let ne vé ben adja. Az

ese ti bi zott ság el nö ké nek fel ter jesz té sé re a Szak ér tõi Tes -
tü let el nö ke az írás ba fog lalt vé le ményt el len jegy zi és el -
lát ja a Szak ér tõi Tes tü let bé lyeg zõ jé vel, to váb bá azt a díj -
jegy zék kel, va la mint a ren del ke zés re bo csá tott ira tok kal
együtt meg kül di a meg ke re sõ nek.

A Szakértõi Testület díjazása

19.  §

(1) A Szak ér tõi Tes tü le tet a szak vé le mény elkészíté -
séért a bí ró ság és más ha tó ság ki ren de lé se ese tén a ren de let 
mel lék le te sze rin ti, meg bí zás ese tén a meg bí zó és a Szak -
ér tõi Tes tü let kö zöt ti sza bad meg ál la po dás sze rin ti dí ja zás
il le ti meg.

(2) Ki vé te les eset ben a mel lék let ben meg ha tá ro zott nál
leg fel jebb 50%-kal ma ga sabb alap díj is meg ál la pít ha tó, ha 
az ügy hosszabb tu do má nyos vizs gá ló dást igé nyel, vagy
az alap díj fel eme lé sét a szak vé le mény el ké szí té sé nek
mun ka- vagy költ ség igé nye in do kol ja. Az alap díj eme lé sé -
re vo nat ko zó ja vas la tot a Szak ér tõi Tes tü let a díj jegy zék -
ben te szi meg.

(3) A szak ér tõi vé le mény el ké szí té sé ért az ese ti bi zott -
ság tag ja it és a kül sõ szak ér tõt díj il le ti meg. E díj mér té két
a Szak ér tõi Tes tü let ügy rend jé ben kell meg ha tá roz ni, és
azt a Szak ér tõi Tes tü let hez be folyt díj ból kell meg fi zet ni.

Záró és átmeneti rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it azok ban az ügyek ben kell al kal maz -
ni, ame lyek ben a Szak ér tõi Tes tü let ki ren de lé sé re, il let ve
meg bí zá sá ra a ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rült
sor.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Ál lat or vos tu do má nyi Egye tem Igaz ság ügyi
 Felülvéleményezõ Bi zott sá ga, va la mint az Igaz ság ügyi
Me zõ gaz da sá gi Szak ér tõi Bi zott ság mû kö dé sé rõl  szóló
60/1994. (XI. 8.) FM ren de let,

b) az Ál lat or vos tu do má nyi Egye tem Igaz ság ügyi
 Felülvéleményezõ Bi zott sá ga, va la mint az Igaz ság ügyi
Me zõ gaz da sá gi Szak ér tõi Bi zott ság mû kö dé sé rõl  szóló
60/1994. (XI. 8.) FM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
126/2003. (XII. 16.) FVM ren de let.

Dr. Kon do ro si Ferenc s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz té ri u mi ál lam tit kár
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Melléklet
a 17/2006. (VIII. 14.) IRM rendelethez

A Szakértõi Testület díjazása

Há rom ta gú
ta nács ese tén

Öt ta gú
ta nács ese tén

A szak ér tõi vé le mény alap dí ja 90 000 Ft 150 000 Ft

A Be. 111.  §-ának (5) be kez -
dé se alap ján ké szí tett
szak ér tõi vé le mény alapdíja

60 000 Ft 100 000 Ft

A to váb bi ülé sek pót dí ja
(ülé sen ként)

30 000 Ft  50 000 Ft

Költ ség áta lány az alap díj
35%-a

az alap díj
35%-a

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1081/2006. (VIII. 14.) Korm.

határozata

a Kormány (köz)alapítványaiért felelõsökrõl

I. A Kor mány a kor mány za ti struk tú rá ban tör tént vál to -
zá sok ra te kin tet tel az ál ta la lét re ho zott köz ala pít vá nyok és 
ala pít vá nyok te kin te té ben az ala pí tót meg il le tõ jog kör
gya kor lá sá ért fe le lõst az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg,
ille tõ leg je lö li ki:

a) az egész ség ügyi mi nisz ter
1. a Ma gyar Ko ra szü lött Men tõ Köz ala pít vány;

b) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. a Ma gyar Vál lal ko zás fej lesz té si Ala pít vány,

2. az Ipar fej lesz té si Köz ala pít vány és

3. a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala pít vány;

c) a hon vé del mi mi nisz ter
1. a Ha di gon do zot tak Köz ala pít vá nya és

2. a Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít -
vány;

d) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

1. az Em be ri Jo gok Ma gyar Köz pont ja Köz ala pít vány,

2. a Biz ton sá gos Ma gyar or szá gért Köz ala pít vány és

3. a Sza bad ság har co so kért Köz ala pít vány;

e) a kül ügy mi nisz ter
1. a Te le ki Lász ló Ala pít vány,
2. a De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány és
3. az At lan ti Ku ta tó és Ki adó Köz ala pít vány;

f) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
1. a Nem zet kö zi Petõ And rás Köz ala pít vány,
2. a Gand hi Köz ala pít vány,
3. a TEMPUS Köz ala pít vány,
4. a Fo gya té kos Gyer me kek, Ta nu lók Fel zár kóz ta tá -

sá ért Or szá gos Köz ala pít vány,
5. a Ha tá ron tú li Ma gyar Ok ta tá sért Apá czai Köz ala pít -

vány,
6. a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye te -

mért,
7. az Arany Já nos Köz ala pít vány a Tu do má nyért,
8. a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány,
9. a Ma gya ry Zol tán Fel sõ ok ta tá si Köz ala pít vány,
10. az Ok ta tá sért Köz ala pít vány,
11. a Nem ze ti Ki vá ló sá go kért Köz ala pít vány,
12. a Ma gyar Al ko tó mû vé sze ti Köz ala pít vány,
13. a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány,
14. a Ma gyar Tör té nel mi Film Köz ala pít vány,
15. a Kö zép- és Ke let-eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da -

lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít vány,
16. a Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék -

gyûj te mény Köz ala pít vány,
17. az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do -

ku men tá ci ós és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány és
18. a Ma gyar or szá gi Zsi dó Örök ség Köz ala pít vány;

g) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
1. a Wes se lé nyi Mik lós Sport köz ala pít vány és
2. a Mezõ Fe renc Sport köz ala pít vány;

h) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
1. a Fo gya té ko sok Esé lye Köz ala pít vány,
2. a Nem zet kö zi Pik ler Emmi Köz ala pít vány,
3. a Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít -

vány,
4. az Össze fo gás a Bu da pes ti La kás ta la no kért és Haj -

lék ta lan Em be re kért Köz ala pít vány,
5. a Haj lék ta la no kért Köz ala pít vány,
6. a Ma gyar Nem ze ti Üdü lé si Ala pít vány,
7. a Nem ze ti Gyer mek és If jú sá gi Köz ala pít vány,
8. az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak kép zé sért és 

Táv ok ta tá sért,
9. a Ma gyar or szá gi Ci gá nyo kért Köz ala pít vány,
10. a Ma gyar or szá gi Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé ge -

kért Köz ala pít vány,
11. az Or szá gos Fog lal koz ta tá si Köz ala pít vány és
12. a Mun ka vé del mi Ku ta tá si Köz ala pít vány;

i) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
1. a Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány,
2. a Ter mé szet- és Tár sa da lom ba rát Fej lõ dé sért Köz -

ala pít vány,
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3. az Avi cen na, Kö zel-ke let Ku ta tá sok Köz ala pít vány,

4. az Új Kéz fo gás Köz ala pít vány,

5. az Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok
Köz ala pít vány és

6. az Illyés Köz ala pít vány

te kin te té ben.

II. Ahol a fe le lõs sze mé lye vál to zik a (köz)ala pít vány ra
vo nat ko zó ira tok és a fo lya mat ban lévõ ügyek jegy zõ -
köny vi át adá sa-át vé te le iránt az érin tet tek ha la dék ta la nul
in téz ked je nek a kor mány za ti (köz)ala pít vá nyok fe lül vizs -
gá la tá ról  szóló 1069/2006. (VII. 13.) Korm. ha tá ro zat ban
elõ írt fe lül vizs gá lat el kez dé se ér de ké ben.

III. A mi nisz té ri u mok ál tal 1994. ja nu ár 1. elõtt ala pí tott 
ala pít vá nyok jegy zé két tá jé koz ta tá sul a ha tá ro zat mel lék -
le te tar tal maz za.

IV. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé vel lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti a Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá -
nyok és ala pít vá nyok kor mány za ti fe le lõ se i rõl és egyes
fel ada ta i ról  szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. ha tá ro zat és
az ezt mó do sí tó 1029/2004. (IV. 15.) Korm. ha tá ro zat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet az 1081/2006. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

Sor -
szám

Mi nisz té ri u mi ala pí tá sú ala pít vány 
meg ne ve zé se

Az el lá tan dó köz fel adat 
meg ne ve zé se

Ala pí tá si
 idõ pont

Ala pí tó ja 
(jog utód ja)

1. Al ter na tív Köz gaz da sá gi Gim ná zi um
Ala pít vány

köz ok ta tás, mo der ni zá ci ó ja 88.11.24. OKM

2. Bu da pes ti Né met Is ko la Ala pít vány ok ta tás, in téz mény mû köd te tés 92.00.00. OKM

3. CINEGLOB Ala pít vány* moz gó kép al ko tá sok lét re ho zá sa 90.04.25. KvVM

4. „Dré gely vár” Ala pít vány* a vár ál lag meg óvó hely re ál lí tá sa 91.05.13. KvVM

5. Épü let- és La kás gaz dál ko dá si -Fenn tar tá si
In no vá ci ós K+F Alapítvány*

ÉVM cél prog ram ki szer ve zé sé vel lét rejött
mér nök iro da

91.02.14. ÖTM

6. Ipar a Kör nye ze tért Ala pít vány* kör nye zet vé de lem tá mo ga tá sa 90.11.28. GKM

7. Ka zin czy-díj Ala pít vány nyelv ápo lás dí ja zá sa 90.07.27. OKM

8. Kör nye zet gaz dál ko dá si Ok ta tá si
Fej lesz té sért Alapítvány*

kör nye zet gaz dál ko dás ok ta tá sá nak
elõ se gí té se

89.10.27. KvVM

9. Ma gyar Film tör té ne ti Fo tó gyûj te mény
Ala pít vány

fo tó gyûj te mény meg õr zé se 90.09.30. OKM

10. Ma gyar Könyv Ala pít vány könyv ki adás, -for gal ma zás tá mo ga tá sa 92.07.17. OKM

11. Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány in gat lan hasz no sí tás, tu do má nyos  ku ta tás,
nem zet kö zi kap cso lat tar tás

92.12.28. OKM

12. Ma gyar Táv ok ta tá si Ala pít vány* táv ok ta tá si pro jek tek ki ala kí tá sa 
és meg va ló sí tá sa

92.02.28. OKM

13. Ma gyar–Ame ri kai Fulb right Ala pít vány ok ta tá si-kul tu rá lis cse re prog ra mok
bo nyo lí tá sa

92.11.16. OKM

14. Ma gyar–Fran cia If jú sá gi Ala pít vány anya nyel vi ta ná rok fo ga dá sa, el he lye zé se 92.11.04. OKM

15. Ma gyar–Ko re ai Mû sza ki Együtt mû kö dé si
Köz pont Ala pít vány

tu do má nyos és fel sõ ok ta tá si kap cso la tok
ápolása

93.07.22. OKM

16. Mér nök to vább kép zés Fej lesz té se Ala pít vány mér nök to vább kép zés tá mo ga tá sa 90.05.28. KvVM

17. Mû vé sze ti és Sza bad mû ve lõ dé si
Ala pít vány*

Vö rös marty-té ri (Bu da pest)
in gat lan hasz no sí tás

93.01.08. OKM

18. Oszt rák–Ma gyar Tu do má nyos 
és Ko ope rá ci ós Ak ció Ala pít vány

egye te mi hall ga tók, szak em be rek cse ré je,
ku ta tás, tanítás

90.07.11. OKM



Sor -
szám

Mi nisz té ri u mi ala pí tá sú ala pít vány 
meg ne ve zé se

Az el lá tan dó köz fel adat 
meg ne ve zé se

Ala pí tá si
 idõ pont

Ala pí tó ja 
(jog utód ja)

19. Pro Rek re a ti o ne Ala pít vány rek re á ci ós te vé keny ség tá mo ga tá sa 89.04.28. KvVM

20. Pro Re no van da Cul tu ra Hun ga ri ae
Ala pít vány

ne ve lés, ok ta tás, tu do mány, mû vé sze tek,
köz mû ve lõ dés, kör nye zet vé de lem
támogatása

90.03.26. OKM

21. SEED, Kis vál lal ko zás-fej lesz té si Ala pít vány vál lal ko zói ta nács adás, kép zés 90.01.10. GKM

22. TALENTUM Kul tu rá lis Ala pít vány in téz mény fenn tar tás (volt Raj kó Együt tes) 90.01.12. OKM

23. Ter mé sze ti Örök sé günk Ala pít vány* örök ség vé de lem 90.03.30. KvVM

24. Épí tés Fej lõ dé sé ért Ala pít vány épí tés ügy – ÖTM

* Lásd a 2118/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro za tot.
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A Holocaust Dokumentációs Központ
és Emlékgyûjtemény Közalapítvány

Alapító Okirata*

(egységes szerkezetben, a változások vastagon, dõlt
betûkkel szedve)

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 74/G.  § (3) be kez dé se 
alap ján, a Fõ vá ro si Bí ró sá gon 1990. no vem ber 28-án, 777.
szá mon nyil ván tar tás ba vett Ma gyar Ausch witz Ala pít -
vány – Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont (1071 Bu da -
pest, Dam ja nich u. 9. IV/3.) va gyo ná nak fel aján lá sát el fo -
gad va, köz fel adat fo lya ma tos biz to sí tá sa cél já ból – ha tá ro -
zat lan idõ re – köz ala pít ványt (a továb biak ban: Köz ala pít -
vány) hoz lét re, amely a Ma gyar Ausch witz Ala pít vány –
Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont jog utód ja, az zal, hogy
a Ma gyar Ausch witz Ala pít vány – Ho lo ca ust Do ku men tá -
ci ós Köz pont ala pí tói a Köz ala pít vány te kin te té ben az ala -
pí tói jo go kat nem gya ko rol ják. A Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nya – kü lön ké re lem ben – in dít vá nyoz za a ha tás kör -
rel ren del ke zõ bí ró ság nál a ki e mel ke dõ en köz hasz nú szer -
ve zet té mi nõ sí tést.

A Köz ala pít vány fel ada tá nak te kin ti a náci koncentrá ciós
tá bo rok ban faji, val lá si, et ni kai és más po li ti kai okok ból el -
pusz tí tott ma gyar ál lam pol gá rok em lé ké nek meg õr zé sét, és a 
ho lo ca ust tal kap cso la tos do ku men tá ció gyûj té sét.

* A Fõ vá ro si Bí ró ság 13.Pk.60.429/2002/9. szá mú vég zé sé vel el ren del te
az Ala pí tó Ok irat ra vo nat ko zó vál to zás be jegy zé sét.

I. A Köz ala pít vány ala pí tó ja

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya.
Az Ala pí tó Ok irat ban a Kor mány fel ha tal maz za a nem -

ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét, hogy el jár jon a Köz ala -
pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te li el já rá sá ban. Az
Ala pí tó kép vi se le tét a Köz ala pít vány te kin te té ben a nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re lát ja el és gya ko rol ja – az
Ala pí tó Ok irat mó do sí tá sa, va la mint Ku ra tó ri um tag ja i nak
ki je lö lé se ki vé te lé vel – az Ala pí tót meg il le tõ jo go sult sá go -
kat, ide ért ve a Köz ala pít vány éves be szá mo ló já nak és köz -
hasz nú sá gi je len té sé nek ér té ke lé sét is.

II. A Köz ala pít vány neve

Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te -
mény Köz ala pít vány.

An gol el ne ve zé se: Ho lo ca ust Do cu men ta ti on Cen ter
and Me mo ri al Col lec ti on Pub lic Fo un da ti on.

Rö vi dí tett név: HOLOCAUST Köz ala pít vány.

III. A Köz ala pít vány szék he lye

1094 Bu da pest IX., Páva u. 39.

IV. A Köz ala pít vány cél ja és te vé keny sé ge

A köz ala pít vá nyi cé lok:
Az 1938–1945 kö zött val lá si, faji, nem ze ti sé gi és más

po li ti kai okok ból tör tént ül döz te tés, a mun ka szol gá lat, a
de por tá lá sok, a náci kon cent rá ci ós tá bo rok mû kö dé sé nek
és ál do za ta i nak el sõd le ge sen ma gyar vo nat ko zá sú do ku -
men tá ci ó ját, tár gyi em lé ke it, tu do má nyos és is me ret ter -
jesz tõ iro dal mát, és az e té ma kör höz tar to zó mû vé sze ti al -
ko tá so kat tar tal ma zó gyûj te mény lét re ho zá sa. E kör be tar -
to zik az ül döz te tés el len fel lé põ em ber men tõ szer ve ze tek
és sze mé lyi sé gek em lék anya ga is.



A gyûj té si mun ka csak má so lat ban ter jed ki a köz ira tok ra.
To váb bi cél a ha zai vész kor szak tör té ne té re irá nyu ló tu -

do má nyos ku ta tás, is me ret ter jesz tés, a pe da gó gi ai te vé -
keny ség se gí té se, fi gye lem mel arra, hogy áp ri lis 16-a a ho -
lo ca ust ál do za ta i nak em lék nap ja.

A Köz ala pít vány ál tal – cél ja i nak el éré se ér de ké ben –
foly ta tott te vé keny sé gek:

– a gyûj te mény és a köz pon ti adat bank lét re ho zá sa és
fo lya ma tos fej lesz té se;

– a tu do má nyos for rás fel tá rás és ku ta tás meg szer ve zé -
se és fo lya ma tos el lá tá sa;

– a ku ta tá si ered mé nyek fo lya ma tos pub li ká lá sa;
– tu do má nyos kon fe ren ci ák, ta nács ko zá sok szer ve zé se;
– is me ret ter jesz tés, köz ok ta tás és köz mû ve lõ dés tá mo -

ga tá sa;
– tu do má nyos szak ta nács adás;
– az em ber men tõ in téz mé nyek és sze mé lyek fel ku ta tá -

sa és el is me ré sük kez de mé nye zé se;
– ün nep sé gek, meg em lé ke zé sek, ta lál ko zók szer ve zé -

se, em lék mû vek lé te sí té sé nek kez de mé nye zé se;
– ál lan dó és idõ sza kos ki ál lí tá sok ren de zé se;
– kul tu rá lis ren dez vé nyek szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa;
– kül föl di in téz mé nyek kel való együtt mû kö dés szer ve -

zé se;
– fel nõtt- és egyéb ok ta tás.

V. A Köz ala pít vány jel le ge

1. A Köz ala pít vány nyílt, ah hoz pénz be li vagy más va -
gyon ren de lés sel, il let ve egyéb, va gyo ni ér té kû fel aján lás -
sal bár ki csat la koz hat, aki nek ado má nyát a Köz ala pít vány
el fo gad ja. A csat la ko zás el fo ga dá sá ról a Ku ra tó ri um dönt.

El uta sít hat ja azon cél hoz kö tött fel aján lá sok el fo ga dá -
sát, ame lyek ese té ben a meg je lölt cél nem vagy csak rész -
ben il lesz ke dik a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira tá ban rög zí -
tett cé lok hoz.

2. A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló
1997. évi CLVI. tör vény (a továb biak ban: Khtv.) 26.  §
c) pont já nak 3. tu do má nyos te vé keny ség, ku ta tás, is me ret -
ter jesz tés, 4. ne ve lés és ok ta tás, 5. kul tu rá lis te vé keny ség
al pont ja i ban fog lalt köz hasz nú te vé keny sé get foly tat,
amely az aláb bi tör vények sze rint ál la mi fel ada tok el lá tá -
sá ra irá nyul:

– A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény 73.  § (1) be kez dé se sze rint a köz mû ve lõ dés hez való
jog gya kor lá sa köz ér dek, a köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek
tá mo ga tá sa köz cél, és a (2) be kez dés sze rint a köz mû ve lõ -
dés fel té te le i nek biz to sí tá sa az ál lam fel ada ta.

– A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 2.  §
(3) be kez dé se ki mond ja, hogy a köz ok ta tás rend sze ré nek
mû köd te té se az ál lam fel ada ta, amely hez a Köz ala pít vány
mû kö dé se so rán se gít sé get nyújt.

– A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá -
ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény ér tel -

mé ben, a Köz ala pít vány ál tal ke zelt gyûj te mény köz le vél -
tá ri, a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el -
lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény ér tel mé ben pe dig köz ér de kû mu ze á lis gyûj te mény -
ként és ki ál lí tó hely ként mû kö dik.

3. A Köz ala pít vány a fen ti köz hasz nú te vé keny sé gek
ke re té ben, fi gye lem mel az Ala pí tó Ok irat VII. fe je ze té ben
fog lal tak ra is

a) vál lal ko zá si te vé keny sé get csak köz hasz nú cél ja i -
nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve szé lyez tet ve
vé gez;

b) gaz dál ko dá sa so rán el ért ered mé nyét nem oszt ja fel,
azt a lé te sí tõ ok ira tá ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gé re
for dít ja.

4. A Köz ala pít vány köz vet len po li ti kai te vé keny sé get
nem foly tat, szer ve ze te pár tok tól füg get len, azok nak anya -
gi tá mo ga tást nem nyújt, sem köz vet le nül, sem köz ve tett
mó don, to váb bá or szág gyû lé si kép vi se lõi, me gyei, fõ vá ro -
si ön kor mány za ti vá lasz tá son je löl tet nem ál lít hat és nem
tá mo gat hat.

VI. A Köz ala pít vány ala pí tói va gyo na

1. A Köz ala pít vány va gyo ná nak ré szé vé vá lik a Ma -
gyar Ausch witz Ala pít vány – Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós
Köz pont zá ró mér leg sze rin ti va gyo na. A zá ró mér leg el ké -
szí té sé rõl a jog elõd ala pít vány a ha tá lyos jog sza bá lyi elõ -
írásoknak meg fele lõen kö te les gon dos kod ni, és azt a Köz -
ala pít vány – Ala pí tó ál tal elõ ter jesz tett – nyil ván tar tás ba
vé te li ké rel mé vel egy ide jû leg a bí ró ság ré szé re meg kül di.
A zá ró mér leg az Ala pí tó Ok irat el vá laszt ha tat lan ré szét
ké pe zi. A zá ró mér leg mel lett kü lön ki mu ta tást kell ké szí -
te ni a jog elõd ala pít vány eset le ges kö te le zett sé ge i rõl,
amellyel egy ide jû leg iga zol nia kell azt is, hogy a zá ró mér -
leg for du ló nap ján köz tar to zá sa nem áll fenn. A zá ró mér leg 
el ké szül tét köve tõen a jog elõd ala pít vány kö te le zett sé get
nem vál lal hat.

A Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló bí ró sá -
gi vég zés jog erõ re emel ke dé sét köve tõen a fent meg je lölt
va gyon a Köz ala pít vány cél ja i ra fel hasz nál ha tó.

2. Az Ala pí tó az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott cél -
ki tû zé sek meg va ló sí tá sa ér de ké ben 10 000 000 Ft (azaz
tíz mil lió fo rint) kész pénzt bo csát a Köz ala pít vány ren del -
ke zé sé re, me lyet a Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te lé re irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sa elõtt a Köz ala pít -
vány ja vá ra nyi tott kincs tá ri szám lán he lyez el.

VII. A Köz ala pít vány va gyo na és an nak fel hasz ná lá sa

1. A köz ala pít vá nyi va gyon fel hasz ná lá sá ról az Ala pí tó 
Ok irat, va la mint a Be fek te té si és Va gyon ke ze lé si Sza bály -
zat ren del ke zé sei sze rint a Ku ra tó ri um dönt.

A Köz ala pít vány va gyo na két rész bõl áll:
a) törzs va gyon;
b) cél va gyon.
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A törzs va gyon ré szét ké pe zi az ala pí tói va gyon ré sze -
ként meg je lölt, az Ala pí tó ál tal ren del ke zés re bo csá tott
összeg bõl el kü lö ní tett 5 000 000 Ft, va la mint – an nak
meg szer zé sét köve tõen – a Köz ala pít vány szék he lye ként
meg je lölt in gat lan ha szon él ve ze ti joga. A törzs va gyont a
Ku ra tó ri um nem hasz nál hat ja fel sza ba don, csak a törzs va -
gyon ho za dé ká val ren del kez het. A Köz ala pít vány szék he -
lye ként meg je lölt in gat lan ha szon él ve ze ti joga te kin te té -
ben irány adó ak a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Miniszté -
riuma, va la mint a Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö -
vet sé ge (1075 Bu da pest, Síp u. 12.) és a Bu da pes ti Zsi dó
Hit köz ség (1075 Bu da pest, Síp u. 12.) kö zött 2000. ok tó -
ber 30-án meg kö tött meg ál la po dás ren del ke zé sei is.

A cél va gyon a Köz ala pít vány törzs va gyo non fe lü li
va gyon ré sze, va la mint ezen és a törzs va gyon ho za dé kai. 
A Köz ala pít vány cél va gyo na ré szé vé vál nak a késõb -
biekben a Köz ala pít vány hoz csat la ko zó bel- és kül föl di
ter mé sze tes és jogi sze mé lyek fel té tel nél kü li, va la mint
a fel té te lek hez kö tött pénz be li és do lo gi ado má nyai,
amennyi ben eze ket a Köz ala pít vány Ku ra tó ri u ma el fo -
gad ja, il let ve a Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny -
ség bõl szár ma zó be vé te le.

A cél va gyon a köz ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sát és
mû kö dé si költ sé ge i nek biz to sí tá sát szol gál ja, azt a Ku ra tó -
ri um – az Ala pí tó Ok irat, va la mint a Be fek te té si és Va -
gyon ke ze lé si Sza bály zat ke re tei kö zött – sza ba don fel -
hasz nál hat ja.

2. A Köz ala pít vány éves pénz ügyi terv alap ján gaz dál -
ko dik, mely a vár ha tó be vé te le ket és ki adá so kat oly mó -
don tar tal maz za, hogy azok egy más sal egyen súly ban le -
gye nek.

3. A Köz ala pít vány a mû kö dé sé re biz to sí tott költ ség -
ve té si tá mo ga tá son kí vül, vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl
szár ma zó be vé te le i nek leg fel jebb 10%-át for dít hat ja to -
váb bi mû kö dé si ki adá sok ra.

4. A Köz ala pít vány, an nak gaz dál ko dá sá ért, a va gyon -
ke ze lé sért fe le lõs sze mélyt, va la mint a tá mo ga tót, il let ve
e sze mé lyek Ptk. 685.  § b) pont sze rin ti hoz zá tar to zó ját
(élet tár sát) cél sze rin ti jut ta tás ban nem ré sze sít he ti, ki vé ve 
azon szol gál ta tá so kat, ame lyek a cé lok kal össz hang ban
bár ki ál tal igény be ve he tõk.

5. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány va gyo ná nak a köz -
ala pít vá nyi cé lok meg va ló sí tá sá ra irá nyu ló ja vas la to kat
nyil vá nos pá lyá za ti rend szer ke re té ben is gyûjt he ti. Eb ben
az eset ben az Ala pí tó Ok irat ban rög zí tett cé lok szel le mé -
ben összeg sze rû en is dönt a tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl,
azok mér té ké rõl és for má já ról.

A Ku ra tó ri um a tá mo ga tá sok ren del te tés sze rû fel hasz -
ná lá sá nak el len õr zé se cél já ból a tá mo ga tás ban ré sze sí tett
pá lyá zat jel le gé tõl füg gõ en meg ál la pí tan dó, konk rét ha tár -
idõ meg je lö lé sé vel, té te les el szá mo lás meg kül dé sét írja
elõ a tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zók nak.

A Ku ra tó ri um gon dos ko dik a pá lyá za ti fel té te lek meg -
hir de té se tel jes körû nyil vá nos sá gá nak biz to sí tá sá ról.

6. A Köz ala pít vány vál tót, il let ve más hi tel vi szonyt
meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat ki, vál lal ko zá sá -
nak fej lesz té sé hez köz hasz nú te vé keny sé gét ve szé lyez te tõ 
mér té kû hi telt nem ve het fel és az ál lam ház tar tás al rend -
sze re i tõl ka pott tá mo ga tást hi tel fe de ze té ül, il let ve hi tel
tör lesz té sé re nem hasz nál hat ja fel.

7. A kon ver ti bi lis de vi zá ban, va lu tá ban tör té nõ be fi ze -
té sek va lu ta pénz tár ban he lye zen dõk el, il let ve fo rint bank -
szám lá ra be fi ze ten dõk.

8. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé get – fi gye -
lem mel az V/3. pont a) al pont já ban fog lal tak ra is – ki zá ró -
lag kor lá tolt fe le lõs ség gel vé gez het, és leg fel jebb éves be -
vé te lé nek 20%-át fek tet he ti be.

9. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé gét az aláb -
bi kör ben fej ti ki:

TEÁOR ’2003 52.47 Könyv-, új ság-, pa pír áru kis ke res-
                    ke de lem,

            70.20 In gat lan bér be adá sa, üze mel te té se,
            92.32 Mû vé sze ti ki egé szí tõ te vé keny ség.

10. Az Ala pí tó vál lal ja, hogy a köz pon ti költ ség ve tés
ter ve zé se kor fi gye lem mel lesz a Köz ala pít vány cél ja i ra, és 
min dent meg tesz an nak ér de ké ben, hogy azok meg va ló sí -
tá sá nak for rá sa ren del ke zés re áll jon.

11. Bár mely köz ala pít vá nyi va gyon elem ér té ke sí té sé re 
ki zá ró lag úgy ke rül het sor, ha azt meg elõz te az adott va -
gyon elem szak ér tõ vel tör tént ér ték becs lé se, ide nem ért ve
a Köz ala pít vány szék he lye ként mû kö dõ in gat lan ha szon -
él ve ze ti jo gát, amely for ga lom kép te len.

12. A Köz ala pít vány be vé te li for rá sai:
a) az Ala pí tó tól, az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl vagy 

más ado má nyo zó tól köz hasz nú cél já ra vagy mû kö dé si
költ sé gei fe de zé sé re ka pott tá mo ga tás, il let ve ado mány;

b) a köz hasz nú te vé keny ség foly ta tá sá ból szár ma zó,
ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;

c) az egyéb cél sze rin ti te vé keny ség foly ta tá sá ból szár -
ma zó, ah hoz köz vet le nül kap cso ló dó be vé tel;

d) a Köz ala pít vány esz kö ze i nek be fek te té sé bõl szár -
ma zó be vé tel;

e) egyéb, más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott be vé tel;
f) a vál lal ko zá si te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel.

13. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl
– a nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer zõ -
dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban. A Köz ala pít vány a
köz ala pít vá nyi va gyon nal való gaz dál ko dás kö ré ben az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott vagy meg ítélt tá mo ga -
tá sok (cím zett és cél tá mo ga tá sok, va la mint egyéb köz ala -
pít vá nyi cél sze rin ti jut ta tá sok) fel hasz ná lá sá ról oly mó -
don kö te les gon dos kod ni, hogy biz to sí ta ni kell ezen – har -
ma dik sze mé lyek ál tal el nyer he tõ – tá mo ga tá sok meg va ló -
sí tá sá ra irá nyu ló, pá lyá za ti úton, il let ve nyil vá nos fel hí vás
út ján tör té nõ fel hasz ná lá sát. Az ilyen tá mo ga tá sok – szak -
mai cé lok ra irá nyu ló – pá lyá za ton kí vü li el nye ré sé re csak
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a Ku ra tó ri um ál tal el fo ga dott sza bály za tok ban elõ ze tesen
meg ha tá ro zott ese tek ben és rög zí tett el vek figye lembe -
véte lével ke rül het sor. A Köz ala pít vány a köz ala pít vá nyi
va gyon nal való gaz dál ko dás kö ré ben az ál lam ház tar tás al -
rend sze re i tõl ka pott vagy meg ítélt tá mo ga tá sok fel hasz ná -
lá sát a dön tést köve tõen kö te les a tá mo ga tást el nye rõ sze -
méllyel és más szer ve zet tel szer zõ dés ben rög zí te ni, és a
szer zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sát szer vei út ján fo lya -
ma to san el len õriz ni.

14. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sát a Ptk. 74/G.  §
(8) be kez dé se sze rint az Ál la mi Szám ve võ szék el len õr zi.

15. A Köz ala pít vány – az Áht. 104/A.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – kö te les pá lyá za tot ki ír ni, 
ha az ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo -
rin tot meg ha lad ja.

16. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel a
tá mo ga tás cél ját, az el szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi -
zony la ta it, az el len õr zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö -
vet kez mé nye it tar tal ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

17. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve zet -
ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást biz -
to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik [Ptk. 74/G.  § (4) be kez dé -
se], és amely ben fe le lõs sé ge nem ha lad ja meg va gyo ni
hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz ala pít vány ál tal lét re ho zott
gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi gaz dál ko dó szer ve ze tet nem 
ala pít hat, és gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze se dést nem
sze rez het.

VIII. A Köz ala pít vány szer ve ze te

A) A Ku ra tó ri um

1. A Köz ala pít vány leg fõbb dön tés ho zó, kép vi se lõ és
ke ze lõ szer ve a 7 tagú Ku ra tó ri um. A Ku ra tó ri um el nö két
és tag ja it az Ala pí tó bíz za meg a fel adat el lá tá sá val.

2. A Ku ra tó ri u mot oly mó don kell lét re hoz ni, hogy a
Ku ra tó ri um ban az Ala pí tó, az Ala pí tó kép vi se lõ je sem
köz vet le nül, sem köz vet ve nem gya ko rol hat meg ha tá ro zó
be fo lyást a Köz ala pít vány va gyo ná nak fel hasz ná lá sá ra.

3. A Ku ra tó ri um új tag ja it – a hi va tal ban lévõ Kura -
tórium tag ja i nak elõ ze tes vé le mény nyil vá ní tá sá val – az
Ala pí tó ne ve zi ki. A Ku ra tó ri um tag jai te vé keny sé gü kért 
tisz te let díj ban nem ré sze sül het nek, azon ban tiszt sé gük el -
lá tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ szük sé ges és iga zolt
költ sé ge ik meg té rí té sé re igényt tart hat nak, ame lyek nek
fel té te le i rõl kü lön sza bály zat ban kell ren del kez ni.

4. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a sze mély, aki vagy aki nek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk.
685.  § b) pont], élet tár sa a ha tá ro zat alap ján

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen más elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö -

ten dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt. Nem mi nõ sül
elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sai ke re té ben

a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem pénz be li 
szol gál ta tás.

5. A ku ra tó ri u mi ta gok meg bí za tá sa ha tá ro zat lan idõ re
szól. A Ku ra tó ri um tag ja i nak és tiszt ség vi se lõ i nek név so ra 
a kö vet ke zõ:

El nök:
Szé kely Gá bor

Ta gok:
Dr. Sze nes Iván,
Kõ bá nyai Já nos,
For gács Ist ván,
Po hár nok Mi hály,
Dr. Bódi György,
Kó czi án né dr. Szent pé te ri Er zsé bet.

6. A ku ra tó ri u mi tag ság meg szû nik a tag
a) le mon dá sá val;
b) ha lá lá val;
c) a Köz ala pít vány meg szû né sé vel; to váb bá
d) a ki je lö lés nek a Ptk. 74/C.  § (6) be kez dé se alap ján

tör té nõ vissza vo ná sá val.
A ku ra tó ri u mi tag le mon dá sát kö te les az Ala pí tó val

írás ban kö zöl ni. A le mon dás csak az új tag ki je lö lé sé nek
bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te lé vel egy ide jû leg vá lik ha tá -
lyos sá.

7. A Ku ra tó ri um dön té si jo go sít vá nya it ülé sek ke re té -
ben gya ko rol ja, ame lye ket szük ség sze rint, de éven te leg -
alább két al ka lom mal össze kell hív ni.

A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök írás ban hív ja össze, az
ülést meg elõ zõ en leg alább 5 mun ka nap pal, a na pi rend
meg je lö lé sé vel és a na pi rend írá sos elõ ter jesz tései egy ide -
jû meg kül dé sé vel. Két ku ra tó ri u mi tag írá sos ké ré sé re,
 annak az el nök ál tal tör té nõ kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül az ülést össze kell hív ni.

A Ku ra tó ri um ülé se it az el nök ve ze ti. Az el nök tar tós
aka dá lyoz ta tá sa ese tén vagy ké ré sé re, tá vol lé té ben a Ku ra -
tó ri um sa ját tag jai kö zül le ve ze tõ el nö köt vá laszt, aki csak
olyan ér dek te len ku ra tó ri u mi tag le het, aki nek jo ga it vagy
jo gos ér de ke it az adott ügyek nem érin tik (le ve ze tõ el nök).

8. A ku ra tó ri u mi ülés ak kor ha tá ro zat ké pes, ha azon a
Ku ra tó ri um tag ja i nak több sé ge je len van. A ha tá ro zat kép -
te len ség  miatt el ha lasz tott vagy fél be sza kadt ku ra tó ri u mi
ülést – az ere de ti na pi rend del, il let ve a ha tá ro zat kép te len -
ség  miatt meg nem tár gyalt na pi rend del – leg fel jebb 15 na -
pon be lül kell meg tar ta ni, amely rõl a ku ra tó ri u mi ta go kat a 
meg hí vó ban elõ ze tesen tá jé koz tat ni kell. A ha tá ro zat kép -
te len ség  miatt, fen ti ek sze rint meg is mé telt ülés az ere de ti
na pi ren di pon tok te kin te té ben is csak ak kor ha tá ro zat ké -
pes, ha a Ku ra tó ri um tag ja i nak több sé ge je len van.

9. A Ku ra tó ri um ülé sei nyil vá no sak. Zárt ülés csak a je -
len lé võ ku ra tó ri u mi ta gok 2/3-ának (tel jes lét szám ese tén:
5 fõ) sza va za ta mel lett ren del he tõ el ak kor, ha a Kurató -
rium a Köz ala pít vány üz le ti ti tok kö ré be tar to zó kér dés ben
ha tá roz. Az üz le ti tit kot ki zá ró lag a Köz ala pít vány ál tal

8048 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/102. szám



foly ta tott vál lal ko zá si te vé keny ség hez kap cso ló dó min den 
olyan tény, in for má ció, meg ol dás vagy adat ké pez he ti,
amely nek ti tok ban ma ra dá sá hoz a Köz ala pít vány nak mél -
tá nyol ha tó ér de ke fû zõ dik, és amely nek ti tok ban tar tá sa
ér de ké ben a Ku ra tó ri um a szük sé ges in téz ke dé se ket meg -
tet te. Nem so rol ha tó ak az üz le ti ti tok kö ré be az olyan té -
nyek, in for má ci ók, meg ol dá sok vagy ada tok, me lyek

a) jog sza bá lyi elõ írás vagy je len Ala pí tó Ok irat ren del -
ke zé sei foly tán nyil vá no sak;

b) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sa i val össze füg -
gés ben ke let kez tek.

A Ku ra tó ri um je len lé võ tag ja i nak 2/3-a in dít vá nyá ra
(tel jes lét szám ese tén: 5 fõ) bár mely dön tést tit kos sza va -
zás sal kell meg hoz ni. A Ku ra tó ri um a zárt ülé sen ho zott
dön té se ket is kö te les nyil vá nos ság ra hoz ni.

10. Ese ti meg hí vot tak ként ta nács ko zá si jog gal ve het -
nek részt a Ku ra tó ri um ülé sei vo nat ko zó na pi ren di pont ja i -
nak meg vi ta tá sán azok a sze mé lyek, aki ket az adott na pi -
ren di pont érint.

11. A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta it – a 12. pont ban meg ha -
tá ro zott ki vé te lek kel – egy sze rû szó több ség gel hoz za, sza -
va zat egyen lõ ség ese tén az el nök (le ve ze tõ el nök) sza va za -
ta dönt.

12. A je len le võ ku ra tó ri u mi ta gok 2/3-ának (tel jes lét -
szám ese tén: 5 fõ) tá mo ga tó sza va za ta szük sé ges:

a) a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, va la mint a Be -
fek te té si és Va gyon ke ze lé si Sza bály zat meg ál la pí tá sá hoz,
el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz;

b) az éves pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv meg ál la pí tá sá -
hoz, el fo ga dá sá hoz és mó do sí tá sá hoz;

c) az éves be szá mo ló el fo ga dá sá hoz;
d) a köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sá hoz;
e) csat la ko zás ese tén a va gyon el fo ga dá sá hoz;
f) az ügy ve ze tõ igaz ga tó meg bí zá sá hoz és fel men té sé -

hez.

13. A Ku ra tó ri um ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni, amely nek tar tal maz nia kell

– a Ku ra tó ri um ülé sé nek idõ pont ját, he lyét, az ülé sen
meg je lent ku ra tó ri u mi ta gok ne vét, az ülés na pi rend jét;

– a ho zott ha tá ro zat éven te elöl rõl kez dõ dõ sor szá mát,
tör ve az ülés idõ pont já val;

– a ha tá ro zat ha tá lyát és tar tal mát;
– a ha tá ro zat tá mo ga tó i nak és el len zõ i nek szám ará nyát

(nyílt sza va zás ese tén sze mé lyét is).
A jegy zõ könyv el ké szí té sé rõl és a ho zott ha tá ro za tok

írás ba fog la lá sá ról az el nök (le ve ze tõ el nök) gon dos ko dik.
A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény be -

vé te le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá ga
te kin te té ben ho zott dön té se ket a jegy zõ könyv nek szó sze -
rint kell tar tal maz nia, és azok ról a nyil vá nos sá got az írott
saj tó út ján, va la mint a szék he lyén fa li új ság ra tör té nõ ki -
füg gesz tés sel (hir det mé nyi úton) tá jé koz tat ni kell.

A jegy zõ köny vet az el nök (le ve ze tõ el nök) és két, hi te -
le sí tõ ként meg vá lasz tott ku ra tó ri u mi tag írja alá. A jegy zõ -

köny ve ket, ame lyek nem se lej tez he tõ ira tok, a Köz ala pít -
vány egyéb ira ta i tól el kü lö ní tet ten, éven te kü lön össze fûz -
ve kell meg õriz ni.

14. A Ku ra tó ri um dön té se i rõl az érin tet te ket köz vet le -
nül és – tér ti ve vé nyes pos tai kül de ménnyel – írás ban, a
nyil vá nos ság gal pe dig az írott saj tó út ján és a szék he lyén
fa li új ság ra tör té nõ ki füg gesz tés sel (hir det mé nyi úton) tá -
jé koz tat ja.

A Köz ala pít vány Ala pí tó Ok irat sze rin ti te vé keny sé gé -
nek és az éves gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta it, va -
la mint éves be szá mo ló ját egy or szá gos na pi lap út ján te szi
köz zé.

A Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá sai igény be -
vé te lé nek mód ját és be szá mo ló it a Kul tu rá lis Köz löny ben,
va la mint egy or szá gos na pi lap ban hoz za nyil vá nos ság ra.
E saj tó ter mé kek ben kell a pá lyá za ti ki írá so kat is köz zé ten ni.

15. A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la to san ke let -
ke zett ira tok ba elõ re jel zett és egyez te tett idõ pont ban a
Köz ala pít vány tiszt ség vi se lõ jé nek és al kal ma zott já nak je -
len lé té ben – a Köz ala pít vány szék he lyén – bár ki be te kint -
het.

16. A Ku ra tó ri um ha tás kö ré ben:
a) el fo gad ja a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si,

va la mint Be fek te té si és Va gyon ke ze lé si Sza bály za tát, il -
let ve a mû kö dés hez szük sé ges egyéb sza bály za to kat
(pénz ke ze lé si stb.);

b) el fo gad ja sa ját ügy rend jét;
c) el fo gad ja a Köz ala pít vány éves pénz ügyi-gaz dál ko -

dá si ter vét és költ ség ve té sét;
d) el fo gad ja a Köz ala pít vány éves be szá mo ló ját;
e) el fo gad ja a köz hasz nú sá gi je len tést;
f) éven te kö te les be szá mol ni az Ala pí tó nak a Köz ala -

pít vány mû kö dé sé rõl;
g) el fo gad ja (vagy vissza uta sít ja) a Köz ala pít vány hoz

való csat la ko zást, a pénz be li vagy ter mé szet be ni, il let ve
bár mely más esz kö zök kel vagy mó don tör té nõ tá mo ga tást, 
meg ál la po dik mind ezek fel té te le i rõl;

h) ja va sol ja az Ala pí tó nak a Köz ala pít vány más ala pít -
vánnyal (köz ala pít vánnyal) való egye sí té sét;

i) gon dos ko dik olyan nyil ván tar tás ve ze té sé rõl, amely -
bõl a Ku ra tó ri um dön té sé nek tar tal ma, idõ pont ja és ha tá -
lya, il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk szám ará nya
(ha le het sé ges sze mé lye) meg ál la pít ha tó (ha tá ro za tok
köny ve);

j) ren del ke zik a Köz ala pít vány va gyo ná ról, dönt a be -
folyt pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ról, pá lyá za tot bo csát ki
és bí rál el;

k) meg ha tá roz za a Köz ala pít vány be fek te té se i nek
össze té te lét, le já ra tát;

l) a Köz ala pít vá nyi Tit kár sá gon ke resz tül gon dos ko dik 
a Köz ala pít vány mû kö dé sé nek, szol gál ta tá si igény be vé te -
le mód já nak, be szá mo lói köz lé sé nek nyil vá nos sá gá ról;

m) a Köz ala pít vá nyi Tit kár ság köz re mû kö dé sé vel szer -
ve zi és bo nyo lít ja a Köz ala pít vány be fek te té si ügy le te it;
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n) a Köz ala pít vány cél ja i nak ér de ké ben – je len Ala pí tó
Ok irat nak meg fele lõen – in té ze te ket és mú ze u mot, eze ken
be lül ok ta tá si köz pon tot, do ku men tá ci ós köz pon tot, ku ta -
tá si köz pon tot, szak mai szer ve ze te ket, mun ka cso por tot
hoz hat lét re, il let ve mû köd tet het;

o) fo lya ma to san el len õr zi a tu laj do ná ban lévõ va gyon
össze té te lét, a mû kö dés sel kap cso la tos fel ada tok vég re haj -
tá sát;

p) meg vi tat ja és dönt a Fel ügye lõ Bi zott ság ál tal elõ ter -
jesz tett kér dé sek ben;

q) ki ne ve zi/meg bíz za az ügy ve ze tõ igaz ga tót, il let ve
gya ko rol ja vele szem ben a fel mon dás jo gát;

r) a Köz ala pít vány mû kö dé sé hez szük sé ges ügy in té -
zõ, tit kár sá gi, pénz ügyi-gaz dál ko dá si, ad mi niszt rá ci ós,
könyv vezetési, szer ve zé si fel ada tok el lá tá sá ra lét re hoz -
za a Köz ala pít vá nyi Tit kár sá got;

s) el fo gad ja a Köz ala pít vány emb lé má ját (lo go ját);

t) min den olyan ügy, ame lyet jog sza bály, je len Ala pí tó
Ok irat avagy a Köz ala pít vány Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za ta a Ku ra tó ri um ha tás kö ré be utal.

17. A köz hasz nú sá gi je len tés tar tal maz za:

a) a Köz ala pít vány szám vi te li be szá mo ló ját;

b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sát;

c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást;

d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát;

e) a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az el kü lö ní tett ál -
la mi pénz alap ból, a he lyi ön kor mány zat tól, a ki sebb sé gi
te le pü lé si ön kor mány zat tól, a te le pü lé si ön kor mány za tok
tár su lá sá tól és mind ezek szer ve i tõl ka pott tá mo ga tás mér -
té két;

f) a Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek nyúj tott
tá mo ga tás ér té két, il let ve össze gét;

g) a köz hasz nú te vé keny ség rõl  szóló rö vid tar tal mi be -
szá mo lót.

18. A Ku ra tó ri um min den év ben a tárgy évi szám vi te li
be szá mo ló és köz hasz nú sá gi je len tés el fo ga dá sát köve -
tõen ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb jú ni us 30-áig kö te les az
Ala pí tó nak írás ban be szá mol ni a Köz ala pít vány elõ zõ évi
mû kö dé sé rõl, to váb bá va gyo ni hely ze té nek és gaz dál ko -
dá sá nak leg fon to sabb ada ta i ról. Ha a Köz ala pít vány gaz -
dál ko dá sa a ren del te tés sze rû mû kö dést ve szé lyez tet né, az
Ala pí tó rész le tes gaz dál ko dá si terv be mu ta tá sát kér he ti,
abba be te kint het.

19. A Köz ala pít vány éves köz hasz nú sá gi je len té sé be
bár ki be te kint het, va la mint ab ból sa ját költ sé gé re má so la -
tot ké szít het. A köz hasz nú sá gi je len tés nyil vá nos ság ra ho -
za ta lá ra az éves be szá mo ló nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra vo -
nat ko zó sza bá lyok az irány adók.

20. Tár sa dal mi és nem zet kö zi el is mert sé gé nek ér de ké -
ben a Ku ra tó ri um tá masz ko dik a ha zai és kül föl di, vi lá gi
és egy há zi sze mé lyek bõl álló – az Ala pí tó ál tal a Kurató -
riummal tör tént elõ ze tes egyez te tés alap ján fel kért – Véd -
nö ki Tes tü let vé le mé nyé re, ál lás fog la lá sá ra.

21. A Ku ra tó ri um el nö ke a Köz ala pít vány bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kö te les in -
dít vá nyoz ni a köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán -
le vél tá ri anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
21.  §-ában fog lal tak nak meg fele lõen, a Köz ala pít vány ál -
tal ke zelt és fenn tar tott gyûj te mény köz le vél tá rak nyil ván -
tar tá sá ba tör té nõ be jegy zé sét, va la mint a mu ze á lis in téz -
mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve -
lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör vény 48.  §-ában meg ha -
tá ro zott köz ér de kû mu ze á lis gyûj te mény és ki ál lí tó hely
mû köd te té sé re irá nyu ló en ge dély ki adá sát.

B) A Köz ala pít vá nyi Tit kár ság

1. A Ku ra tó ri um mun ká ját ügy in té zõ, tit kár sá gi, pénz -
ügyi-gaz dál ko dá si, ad mi niszt rá ci ós, könyv ve ze té si, szer -
ve zé si te en dõ ket el lá tó Köz ala pít vá nyi Tit kár ság (a továb -
biak ban: Tit kár ság) se gí ti, ame lyet a Ku ra tó ri um hoz lét re. 
A Tit kár ság nem ön ál ló jogi sze mély.

2. A Tit kár ság te vé keny sé gét a Ku ra tó ri um ál tal el fo -
ga dott éves mun ka terv alap ján, az ügy ve ze tõ igaz ga tó irá -
nyí tá sá val vég zi.

3. A Tit kár ság
a) biz to sít ja a Köz ala pít vány alap ve tõ mû kö dé sé hez

szük sé ges fel ada tok el lá tá sát;
b) ter ve zi, gaz dál ko dik és el szá mol a Ku ra tó ri um ál tal

jó vá ha gyott mû kö dé si költ ség gel;
c) in té zi a Köz ala pít vány ke re té ben ko or di nált prog ra -

mok pénz ügye it;
d) gon dos ko dik a Ku ra tó ri um dön té se i nek vég re haj tá -

sá ról, fo lya ma tos mû kö dé sé nek biz to sí tá sá ról;
e) elõ ké szí ti a Köz ala pít vány har ma dik sze méllyel tör -

té nõ szer zõ dés kö té se it, va la mint biz to sít ja a meg kö tött
szer zõ dé sek ben fog lal tak vég re haj tá sát;

f) ve ze ti a va gyon ke ze lés be át adott-át vett sza bad köz -
ala pít vá nyi esz kö zök nyil ván tar tá sát;

g) el lát ja a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán fel me rü lõ
– ha tás kö ré be tar to zó – egyéb te en dõ ket;

h) mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ha tá roz za meg.

C) Az ügy ve ze tõ igaz ga tó

1. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány cél jai meg va ló sí tá sa
ér de ké ben pá lyá zat alap ján fel kért ügy ve ze tõ igaz ga tót ne -
vez ki, aki irá nyít ja a Tit kár ság mû kö dé sét, és a Tit kár sá -
gon be lül an nak alá ren delt szak mai szer ve ze ti egy sé ge ket
és mun ka cso por to kat hoz hat lét re és mû köd tet het, ame -
lyek nek fel ada ta i ról, mû kö dé sük el ve i rõl a Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat ren del ke zik.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fel ada ta it a Mun ka Tör vény -
köny ve ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la ló ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei alap ján lé te sí tett mun ka vi szony ke re té ben lát ja el.

Az ügy ve ze tõ igaz ga tó fe lett a mun kál ta tói jog kört – a
ki ne ve zés/meg bí zás és a fel mon dás ki vé te lé vel – a Ku ra -
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tó ri um el nö ke gya ko rol ja. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó meg bí -
za tá sa 3 évre szól.

2. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó ha tás kö ré be tar to zik kü lö nö -
sen:

a) köz re mû kö dés a Köz ala pít vány Be fek te té si és Va -
gyon ke ze lé si Sza bály za tá nak mó do sí tá sa, il let ve a Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, va la mint a mû kö dés hez
szük sé ges egyéb sza bály za tok (pénz ke ze lé si stb.) ki dol go -
zá sá ban;

b) a Köz ala pít vány éves mun ka ter vé nek ki dol go zá sa,
az en nek meg va ló sí tá sá val kap cso la tos fel ada tok meg ha -
tá ro zá sa és azok tel je sí té sé nek irá nyí tá sa;

c) a Tit kár ság ve ze té se, mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa
a Tit kár ság mun ka vál la lói te kin te té ben;

d) az éves pénz ügyi-gaz dál ko dá si terv és költ ség ve tés
össze ál lí tá sa, il let ve en nek a Ku ra tó ri um elé ter jesz té se;

e) az éves be szá mo ló, va la mint a köz hasz nú sá gi je len tés
össze ál lí tá sa, il let ve en nek a Ku ra tó ri um elé ter jesz té se;

f) a Köz ala pít vány hoz csat la koz ni kí vá nók sze mé lyé -
nek a Ku ra tó ri um elé ter jesz té se;

g) min den olyan ügy, ame lyet a Ku ra tó ri um az ügy ve -
ze tõ igaz ga tó ha tás kö ré be utal.

3. Az ügy ve ze tõ igaz ga tó a ku ra tó ri u mi ülé sek ta nács -
ko zá si jogú, ál lan dó részt ve võ je.

4. A Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ja töl ti be a Ku -
ra tó ri um tit ká ri tisz tét.

5. Nem le het a Köz ala pít vány ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
vagy mun ka tár sa az a sze mély, aki

a) al kal ma zot ti vagy ér de kelt sé gi vi szony ban áll az Ala -
pí tó val;

b) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja;
c) a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja;
d) a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja;
e) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, ki -

vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat;

f) az a)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja.

D) A Fel ügye lõ Bi zott ság

1. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sá nak, mû kö dé sé nek
el len õr zé sé rõl 5 tagú Fel ügye lõ Bi zott ság gon dos ko dik. A
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö két és tag ja it 5 évi idõ tar tam ra az
Ala pí tó je lö li ki.

2. A Fel ügye lõ Bi zott ság
El nö ke:
Al ács Ti bor

Tag jai:
Ka hu lits And rea,
Se bes Jó zsef,
Kar lo vich Ág nes,
Dr. Szé kely Pé ter.

3. A fel ügye lõ bi zott sá gi tag ság meg szû nik:
a) a ha tá ro zott idõ le jár tá val;
b) a tag le mon dá sá val;
c) a tag ha lá lá val;
d) ha az Ala pí tó a ki je lö lést vissza von ja;
e) a Köz ala pít vány meg szû né se ese tén.

4. A Fel ügye lõ Bi zott ság
a) jo go sult cél vizs gá la tot foly tat ni, ha a köz ala pít vá nyi

cé lok meg va ló sí tá sát, il let ve a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te -
vé keny ség sza bály sze rû sé gét ve szé lyez tet ve lát ja, vagy ha 
erre az Ala pí tó vagy a Ku ra tó ri um fel ké ri;

b) jo go sult a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk tõl je len tést, a szer -
ve zet mun ka vál la ló i tól pe dig tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go -
sí tást kér ni;

c) jo go sult a Köz ala pít vány üz le ti köny ve it, ira ta it, a
pénz ke ze lés, utal vá nyo zás rend jét meg vizs gál ni;

d) kö te les a Köz ala pít vány mû kö dé sét és gaz dál ko dá -
sát az ügyek tel jes kö ré re néz ve át fo gó an el len õriz ni;

e) az éves könyv vizs gá lói je len tés figye lembe véte -
lével vizs gál ja a pénz ügyi-gaz dál ko dá si te vé keny ség
össz hang ját;

f) vé le mé nye zi az éves be szá mo lót és a köz hasz nú sá gi
je len tést;

g) a Köz ala pít vány mû kö dé sé vel össze füg gõ ta pasz ta -
la ta i ról szük ség sze rint, de éven te leg alább egy al ka lom -
mal írás ban be szá mol az Ala pí tó nak.

5. A Fel ügye lõ Bi zott ság fel ada tá nak vég re haj tá sa so -
rán ki ala kí tott vé le mé nyét írás ban köz li a Ku ra tó ri um mal.

6. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai a Köz ala pít vány Ku ra -
tó ri u má nak ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt vesz nek.

7. A Fel ügye lõ Bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább
éven te két ülést tart. Az ülé se ket az el nök hív ja össze írás -
ban, a na pi rend meg je lö lé sé vel leg alább 8 nap pal az ülés
idõ pont ja elõtt. Ki vé te les eset ben az ülés ha la dék ta la nul is
össze hív ha tó. A Fel ügye lõ Bi zott ság rend kí vü li ülé sé nek
össze hí vá sát bár mely tag kez de mé nyez he ti, amely nek az
el nök a ké re lem kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
kö te les ele get ten ni.

8. A Fel ügye lõ Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal,
egy sze rû szó több ség gel hoz za meg. A Fel ügye lõ Bi zott ság 
ha tá ro zat ké pes, ha leg alább há rom tag ja je len van. Mû kö -
dé sé nek egyéb sza bá lya it a Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend je
tar tal maz za, ame lyet a Fel ügye lõ Bi zott ság maga ál la pít
meg

9. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá jé -
koz tat ni és an nak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy

a) a szer ve zet mû kö dé se so rán olyan jog sza bály sér tés
vagy a szer ve zet ér de ke it egyéb ként sú lyo san sér tõ ese -
mény tör tént, amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé -
nye i nek el há rí tá sa, il let ve eny hí té se az in téz ke dés re jo go -
sult ve ze tõ szerv dön té sét te szi szük sé ges sé;
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b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét meg ala po zó
tény me rül fel.

10. A Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá nyá ra 
– an nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – össze kell
hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a Kurató -
rium össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go sult. Ha a
Ku ra tó ri um a tör vényes mû kö dés hely re ál lí tá sa ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dé se ket nem te szi meg, a Fel ügye lõ Bi -
zott ság kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a tör vényességi
fel ügye le tet gya kor ló ügyész sé get, va la mint az Ala pí tót.

11. A Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai te vé keny sé gü kért
– amennyi ben az a Köz ala pít vány cél sze rin ti te vé keny sé -
gét nem ve szé lyez te ti – tisz te let díj ban ré sze sül het nek, va -
la mint szük sé ges és iga zolt költ sé ge ik meg té rí té sé re is
igényt tart hat nak, ame lyek nek fel té te le i rõl kü lön sza bály -
zat ban kell ren del kez ni.

12. Nem le het a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja
az a sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja;
b) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vü li más te vé -

keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ha jog sza -
bály más képp nem ren del ke zik;

c) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül, ki -
vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be ve he tõ nem
pénz be li szol gál ta tá so kat;

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja;

e) a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja.

E) A könyv vizs gá ló

1. A Köz ala pít vány köny ve lé si, gaz dál ko dá si felada -
tainak el len õr zé sét – a Köz ala pít vány nyil ván tar tás ba vé -
te lét köve tõen – pá lyáz ta tás út ján fel kért, meg bí zá si vagy
vál lal ko zá si jog vi szony ban álló könyv vizs gá ló vé gez he ti.
A könyv vizs gá ló meg bí za tá sa 5 éves idõ tar tam ra szól.

2. A könyv vizs gá ló
a) kö te les fél éven ként a Köz ala pít vány köny ve it meg -

vizs gál ni és en nek, to váb bá az éves mû kö dés vizs gá la tá -
nak ered mé nyé rõl a Ku ra tó ri um nak a vizs gá la tot köve tõen 
je len tést ké szí te ni;

b) fel ada tai el lá tá sa so rán a könyv vizs gá ló (kü lö nö sen)
– jo go sult fe lül vizs gál ni a Köz ala pít vány pénz tá rát,

szer zõ dé se it, bank szám lá ját,
– jo go sult fel vi lá go sí tást kér ni a Köz ala pít vány al kal -

ma zot ta i tól,
– el lát ja a Ku ra tó ri um ál tal meg ha tá ro zott fel ada to kat.

3. A könyv vizs gá ló el len jegy zé se és a Fel ügye lõ Bi -
zott ság vé le mé nye nél kül a Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány
éves be szá mo ló já nak el fo ga dá sá ról ér vé nye sen nem hoz -
hat ha tá ro za tot.

4. Nem le het a Köz ala pít vány könyv vizs gá ló ja olyan
sze mély, aki

a) a Ku ra tó ri um el nö ke vagy tag ja;

b) a Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja;

c) a Köz ala pít vánnyal a meg bí za tá sán kí vül más te vé -
keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi szony ban vagy mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll;

d) a Köz ala pít vány cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré sze sül;

e) az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek hoz zá -
tar to zó ja;

f) al kal ma zot ti vagy ér de kelt sé gi vi szony ban áll az
Ala pí tó val.

IX. A Köz ala pít vány kép vi se le te, alá írá si jo go sult ság

1. A Köz ala pít ványt har ma dik sze mé lyek és a ha tó sá -
gok elõtt a Ku ra tó ri um el nö ke kép vi se li. Kép vi se le ti joga
ön ál ló és tel jes körû. A Ku ra tó ri um a Köz ala pít vány al kal -
ma zott já nak kép vi se le ti jo got biz to sít hat, meg je löl ve a
kép vi se le ti jog gya kor lá sá nak mód ját, il le tõ leg ter je del -
mét.

2. A Köz ala pít vány bank (kincs tá ri) szám lá ja fe let ti
ren del ke zés re a Ku ra tó ri um el nö ke és a Köz ala pít vány
– Ku ra tó ri um ál tal biz to sí tott kép vi se le ti joga kö ré ben erre 
fel jo go sí tott – al kal ma zott ja vagy – az el nök aka dá lyoz ta -
tá sa ese tén – a Ku ra tó ri um bár mely két tag ja vagy bár mely
tag ja és a Köz ala pít vány – Ku ra tó ri um ál tal biz to sí tott
kép vi se le ti joga kö ré ben erre fel jo go sí tott – al kal ma zott ja
együt te sen jo go sult.

X. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõk re vo nat ko zó össze fér he tet -
len sé gi sza bá lyok

1. A köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je 
az a sze mély, aki olyan köz hasz nú szer ve zet nél töl tött be
– an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy
évig – ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló
tör vény sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki.

2. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve az en nek je lölt sze -
mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú szer ve ze tet
elõ ze tesen írás ban tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt sé get
egy ide jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.

3. Az Áht. 11/A.  § ha tá lya alá tar to zó köz ala pít vá nyi
tiszt ség vi se lõk (ku ra tó ri u mi ta gok) az ott meg ha tá ro zott
fel té te lek mel lett va gyonnyi lat ko za tot tesz nek.

XI. A Köz ala pít vány meg szû né se

1. A Köz ala pít vány meg szû nik,

a) ha az Ala pí tó Ok irat ban meg ha tá ro zott cél ma ra dék -
ta la nul meg va ló sult, és a bí ró ság a Köz ala pít ványt a nyil -
ván tar tás ból tör li;

b) amennyi ben cél já nak meg va ló sí tá sa le he tet len né
vált, il le tõ leg ha jog sza bály vál to zás foly tán a bí ró ság nak a
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be jegy zést meg kel le ne ta gad nia, és az ügyész ke re se te
alap ján a bí ró ság azt meg szün te ti;

c) amennyi ben a Ku ra tó ri um te vé keny sé gé vel an nak
cél ját ve szé lyez te ti és az Ala pí tó – a bí ró ság fel hí vá sa el le -
né re – a ki je lö lést nem von ja vissza és ke ze lõ ként más
szer vet (szer ve ze tet) nem je löl ki, fel té ve, hogy a bí ró ság
azt meg szün te ti;

d) ha mû kö dé sé nek tör vényessége más képp nem biz to -
sít ha tó, és az ügyész ké rel mé re a bí ró ság kö te le zi a Ku ra -
tó ri u mot, hogy a Köz ala pít vány jog sza bály nak meg fe le lõ
mû kö dé sét a bí ró ság ál tal ki tû zött ha tár idõ re ál lít sa hely re, 
amely nek ered mény te len el tel te után a bí ró ság a Köz ala -
pít ványt meg szün te ti;

e) ha az ér de kelt ala pí tók kö zös ké rel mé re a bí ró ság
 annak más ala pít vánnyal (köz ala pít vánnyal) tör té nõ egye -
sí té sét ren de li el;

f) ha a köz fel adat irán ti szük ség let meg szûnt, vagy a
köz fel adat el lá tá sá nak biz to sí tá sa más mó don, il le tõ leg
más szer ve ze ti ke ret ben ha té ko nyab ban meg va ló sít ha tó,
va la mint ha a cél ja i nak meg va ló sí tá sa le he tet len né vált és
az Ala pí tó kéri an nak meg szün te té sét a bí ró ság tól.

2. A Köz ala pít vány bár mely ok ból tör té nõ meg szû né se 
ese tén a meg szû nés ide jén lévõ va gyon – a hi te le zõk ki elé -
gí té se után – az Ala pí tót il le ti meg, aki kö te les azt a köz -
ala pít vá nyi cé lok kal azo nos vagy ha son ló cél ra for dí ta ni,
és er rõl a nyil vá nos sá got meg fele lõen tá jé koz tat ni.

XII. Záró ren del ke zé sek

1. A Köz ala pít vány a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel lel
jön lét re. Az Ala pí tó Ok ira tot a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé telt köve tõen a Ma gyar Köz löny ben köz zé kell ten ni.

2. A Köz ala pít vány – cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben –
együtt mû kö dik a ha zai és nem zet kö zi, ha son ló köz fel ada -
tot el lá tó ál la mi, tár sa dal mi szer ve ze tek kel és ku ta tó mû -
he lyek kel.

3. A Köz ala pít vány ré szé re nyúj tott cél tá mo ga tás be -
szá mo lá si rend jé re az ala pít vá nyok gaz dál ko dá si rend jé rõl 
 szóló 115/1992. (VII. 23.) Korm. ren de let ben, va la mint a
szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze tek be szá -
mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos -
sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let ben fog -
lalt sza bá lyok az irány adók.

4. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek ben 
a Ptk., il le tõ leg a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi 
CLVI. tör vény, va la mint a Köz ala pít vány te vé keny sé gé re
vo nat ko zó min den ko ri ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé -
sei az irány adó ak.

Bu da pest, 2006. má jus 2.

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